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U — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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2, — SUALLER ̂  

1. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; İs
tanbul'da alenen balo veren Maşriki Âzam nam far-
moson cemiyeti hakkındaki şifahi sual takriri. 

REİS — DaMliye Vekâletine havale ve M Şu
batta tebliğ edilmiştir. 

2. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin; Baş
papaz Kosti'nin mübadeleye tabi tutulmasından do
layı Yunanistan ahvaline dair şifahi sual takriri. 

REİS — Hariciye Vekâletine havale olunmuştur. 
Cevabı verilecek suallere geçiyoruz. 

3. — Kars Mebusu Ömer Beyin; Demiryollarına 
ferş olunan traverslerin ağaçtan imal edilmiyerek 
hariçten demir traverslerin celp edilmesi esbabına. 
dair Nafıa Vekâletinden suali ve Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin cevabı: 

/REİS — Sual takriri okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Demiryollarında traversler demir olmak üzere 

tefriş ediliyor. Halbuki memleketimizde bu kadar 
ormanlar varken neden odun traversler istimal edil
meyip de memleketimizin mühim bir serveti harice 
çıkıyor. Ecnebi hükümetleri Türkiye'ye odun tra
versi sipariş ederken biz odun traversleri istimal et
miyoruz. Binaenaleyh befveçhiati suallerime Nafıa 
Vekili Beyefendinin şifahen cevap vermesini talep 
ederim. 

1. Şimdiye kadar Avrupadan ne kadar demir tra
versi mubayaa edilmiştir? 

2. Daha mubayaa edilmek için siparişat var mı
dır? 

3. Beher travers memleketimize ne kadar bir fi
yatla celbediliyor? 

Kars 
Ömer 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Efendim! Kars Mebusu Muhteremi Ömer Beyin; 
traversler hakkındaki sualleri iki kısma ayrılıyor. Bi
rincisi ne kadar demir travers alınmış, ikincisi neden 
aihşap travers alınmıyor da demir alınıyor? 

Şim'diye kadar alınan traverslerin adedi 580 560 
dır. İşbu traverslerin beher adedi 350 kuruşa mal ol
muştur. Mecmu bedeli İde 'iki milyon liradır. 

Ahşap traverslere gelince; Beş yüz bin travers 
yapmak için ellisekizbin metremikâ'bı ağaç lâzımdır. 
Bizde ağaç tedarik olunacak Eskişehir ve Karadere 
ormanları vardır. Bu ormanlardan ancak temin edebi -
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liriz. Halbuki bu Sivas hattı için ve gerek Anadolu 
hattı için bedbin metre mikâp bir ikilbin metre mikâp 
bir ağaç münakaşaya konulduğu halde bugün elan 
bir talip zuhur etmemiştir. Ahşap travers yapmak için 
lâzım gelen ağacın metremikâ'bı yirmibeş lira olduğu
na nazaran ki ıbugün İstanbul'da bir metre mikâbı 
ağaç kırkbeş liradır. Halbuki bir ahşap traversin böy
le aynı halde kurutulmaksızın istimali malûmuâliniz 
gayrı kabildir. Eğiliyor ve süratlinden de kaybediyor. 
Bunların cilâsı için {Grozot) denilen bir madde vardır 
ki; o da ancak yüz kuruşa mal oluyor. Bu suretle bir 
aihşap travers bize (550) kuruşa ancak mal oluyor. 
'Bir demir travers 350 kuruşa mal oluyor. Halbuki 
demir traverslerle ahşap traversler mukavemet noktai 
nazarından bittecrübe sabit olmuştur ki; aihşap tra
versler yirmi iki sene ancak tahammül edebilir. Hal
buki asgarî memleketimizde bittecrübe sabit olmuş 
demir traversler 30 - 50 seneden daha fazla mukave
met ediyor. 

Hicaz hattı inşa edildiği zaman devri sabıkta 250 
kilometrelik alhşap travers konmuş, bundan istifade 
temin edilmediği için bilmecburiye bir zaman sonra 
tebdil edilerek demir travers konmuştur. Şimdiye ka
dar demir traverslerin daha iyi olduğu alhşap travers
lerde bir fayda olmadığı tetkikat neticesinde anlaşıl
mıştır. 

Arazisinde meyiller fazla olan yerlerde ahşap tra
verslerin istimal edilmemesi şimendiferler kongresin
de kabul edilmiştir. Halbuki bizim memleketimizin 
arazisi meyillidir. 'Bu, düz arazide istimal edilebilir. 
İktisadî cihetine gelince : Ormanlarımız henüz inki
şaf etmemişiör ve bizim arzumuz da bu şimendiferlet'i 
süratle yapmaktır. Bu şimendiferleri yapmak için ge
rek fiyatça ve gerek mukavemet nofctaî nazarından 
demir traversler daha faydalı görüldü. Arz edeceğim 
malûmat bundan ibarettir. 

ÖMER BEY (Kars) — Efendim, Vekil Beyefendi
nin beyanatına teşekkür ederim. Buyurdular ki, şim
diye kadar iki milyon liraük travers sipariş ve muba
yaa edilmiştir. Bence gerek İtalya, gerek Rusya ve di
ğer hükümetler nazara alınacak olursa bütün demir
yolları odun traversle döşenmiştir. 

YUSUF AKÇÖRA ©EY (İstanbul) — Aydın De
miryolları da... 

ÖMER BEY (Devamla) — Halbuki eğer bu iki 
milyon lira ile ormanlarımız daha güzel işletilecek 
olursa ümit ederim ki, bu serveti millî memleketimiz-
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de kalır ve âcizane tetkikatımızâ nazaran beher demir 
travers buraya dört liraya mal oluyor. Vakıa azami 
kırık sen kadar bir müddeti ömrü varmış. Halbuki 
odun ise buyurdukları gibi 15 - 20 sene dayanır. Eğer 
meşe odunları olursa 20 - 30 sene dayanır. Bunda bü
yük bir fark yoktur. Yalnız bir fark vardır ki, o da 
serveti milliyemiz ormanlar işlenilirse bu hususta 
memleketimiz büyük istifadeler edecektir. Bu husus
ta nazarı dikkati âlilerini celbederim. 

4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Kes
kin gazetesinin esbabı tatili hakkında Dahiliye Ve
kâletinden suali ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin ce
vabı. 

REİS — Sual okunacak. 

Riyaseti Celileye 
1. — Keskin Gazetesinin esbabı tatili nedir? 
2. — tşbu esbabı tatil üzerine mahkemece veril

miş bir hüküm var mıdır? 
3. — Bu hükme nazaran gazetenin tekrar intişa

rına müsaade olunmuş mudur? 
Berveçhibalâ noktalan Dahiliye Vekili Cemil Bey

den bilsual izahatı şifahiye talep ederim. 24 kânunu
sani 1341. 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

DAHİLİYE VEKlLt CEMİL BEY (Tekfurdağı) — 
Efendim! Keskin Gazetesi iki ay kadar tatili neşri
yat etmiştir. Sonra Müdürü mesulünü - Orhan Bey 
namında bir zat olarak - değiştirerek hükümete bir 
beyanname vermiştir. Demiştir ki : Müdürü Mesu
lümüz Orhan Bey, olarak tekrar gazetemizi neşredi
yoruz. Halbuki eski Müdürü Mesulün vefatı, isti
fası veyahut hükmen ıskatı gibi esbap dolayısıyle teb
dil edildiğinin, tasrihi kanun icabatmdandır. 

Bir de bu Orhan Beyin yani Müdürü mesul için 
Matbuat Kanununun ikinci maddesinde zikredilen ev
safı haiz olup, olmadığını bilhassa vilâyetin tetkik 
etmesi lâzımdır. Orhan Bey Barodan ihraç edilmiş bir 
dava vekili olduğu için bu evsâfı haiz olup olmadığı
nı vilâyet tetkik etmek için bu kadar bir müddet geç
miştir. Bu müddet zarfında verdiği beyannameye mu
kabil ve kanun mucibince hükümetin vermesi lâzım-
gelen ilmühaberi alması lâzımgelirken, almadan ga
zeteyi neşretmiştir. İşte birinci sebep budur. 

İkinci sebep de verdiği beyannamede Pazar ve 
Çarşamba günleri gazetenin neşredileceğini ifade et
tiği halde gazete Salı ve Perşembe günleri neşredil
miştir. Kendisinden bunun esbabı sorulmuş buna da 

cevap verilmemiştir. Binaenaleyh kanunun ikinci ve 
dördüncü maddeleri mucibince bu hareketinden do
layı gazete seddedilmiş ve mahkemeye verilmiş, bu 
esnada bu gazete noksan olan şeraiti kânuniyesini ik
mal etmiş, vilâyete vermiş ve esasen gazete için de 
tahkikat bitmi solduğundan gazetenin intişarına mü
saade edilmiş ve şimdi intişar etmekte bulunmuştur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Evvel beevvel bir noktaya işaret etmek isterim. O da 
Dahiliye Vekili Beyefendi buyurdular ki, ilmühaber 
verilmeden gazete intişar etmiştir. Halbuki efendiler! 
Matbuat Kanunu bu hususta sarihtir ve bu en mü
him bir meseledir. Matbuat Kanununun üçüncü mad
desi mucibince yedi tane şartı tasrih etmek üzere 
bir beyanname verilir. Beyanname verildikten sonra 
gazete neşrolunur. Gazeteyi neşretmek beyannameyi 
ita edenin hakkıdır. İlmühaber gazetenin neşri için 
şart değildir. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Şarttır. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şart değil

dir. Şart, beyanname itasıdır. Binaenaleyh bu nokta
nın bu suretle tespit edilmiş bulunması lâzımgelir. 
Zaten başka türlü anlaşılması imkân ve ihtimali yok
tur. Bu sistem Matbuat Kanunu Fransa Kanunundan 
tercüme edilmiştir ve bu, uzun münakaşatı mucip 
olmuştur ve neticei münakaşatta, ilmühaber almak 
zarureti gazete neşredecekler için mecburi değildir. 
Eğer, böyle bir mecburiyet olmak lâzımgelirse, o 
zaman ben gazetemi çıkarmak için beyannamemi ve
ririm, hükümet istediği kadar tetkikat ve tahkikatta 
bulunur. Aydan aya işi uzatır, Binaenaleyh hakkı 
matbuat ve hürriyeti tahrir Teşkilâtı Esasiye kanu
nunca Türklerin hukuku ammesi meyanına dahil olan 
bir hak, kesbedilmiş olur. Bu noktaya bu suretle ev
vel beevvel işaret etmek isterim. 

KEMAL BEY (Adana) — O sizin tefsiriniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır bütün 
cihanın tefsiri bu merkezdedir. Yoksa hiç bir kıymeti 
olmamak lâzım gelir. Keskin gazetesi, hakkın büyü
ğü küçüğü olmadığı gibi, gazetenin de büyüğü küçü
ğü olmaz. Bir gazetenin İstanbul'da çıkmış olması iti
bariyle Anadoluda çıkan gazetelere karşı bir hususi
yeti, bir takaddümü aranmaz. Anadolunun herhangi 
bir köşesinde çıkan bir gazetenin hukuku, doğrudan 
doğruya hukuku umumiyei milliyedendir. Binaenaleyh 
o suretle onu da o kıymet zaviyesinden mütalâa et
mek lâzım gelir. Yani, gazete Keskin'de çıkıyor küçük 
bir gazetedir diye kıymet vermemek lâzım gelmez. 
Şimdi Matbuat Kanununun dördüncü maddesini oku-
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yorum : «Beyanname ita olunmadan evvel neşrolu
nan gazete veya risale derhal tatil olunur ve mah
kemece beş liradan elli liraya kadar cezayi nakdî alı
nır ve tekerrürü halinde on liradan yüz liraya kadar 
cezayı nakdiye mahkûm edilir veyahut yirmidört 
saatten bir aya kadar hapsolunur ve mezkûr gazete 
ve risalenin münderecatı kanunen daha ağır bir ce
zayı müstelzım olduğu takdirde onun hükmü icra 
edilir. Beyanname muhteviyatı hilafı hakikat ise ve
yahut beyanname hilâfına hareket vaki olursa şu hal 
hiç beyanname ita olunmamış hükmünde telâkki edi
lerek ona göre muamele olunur.» 

Yedinci Madde : «Müdürü Mesulün istifası veya 
vefatı veya mahkûmen Müdür mesullükten sükutu 
halinde ve kezalik üçüncü madde ahkâmınca itası 
muktezi beyannamede muharrer mevadda sair tebed
dülat vukuunda keyfiyet nihayet beş gün zarfında 
merciine bildirilmek lâzım gelir. Bu şart icra olun
madan neşriyat devam ederse dördüncü maddenin 
ahkâmı icra olunur.» Demek ki efendiler, Heyeti hü
kümet tetkik edecek, ondan sonra gazeteyi kapata
rak mahkemeye gidecek dikkat buyurulursa madde 
öyle bir halde yazılmıştır ki, gazete mahkemeye gi
dince mutlaka mahkûm olacak surette tahkikatı mü-
kemmeleye müsteniden gazetenin kapatılması lâzım 

gelir. Yoksa bu Keskin hadisesinde olduğu gibi ga
zeteyi mahkeme tetkik etmiştir ve mahkeme gazete
nin intişar edebileceğine ve müstelzimi mücazat bir 
hali olmadığına karar vermiştir. Pekiyi bu gösterir 
ki, yani mahkemenin beraat kararı vermesi şunu gös
terir ki ciheti mülkiye gazeteyi tetkikatı kâfiye yap
madan mahkemeye sevketmiştir. Mahkemeye gitmiş 
mahkeme beraat kararı vermiştir. Bugün gazete in
tişar ediyor, bu ne demektir? Bu şu demektir ki tet
kikatı kâfiye yapılmadan gazete kapatılmıştır. Binaen
aleyh, rica ederim kanunun ciheti idariyeye verdiği 
hak ve salâhiyet sununla mukayyettir. Tetkikat o su
retle mükemmel yapılacak ki mahkemede adeta ga
zetenin beraatına ve tekrar intişarına imkân olmaya
cak, (nasıl olur bu sesleri gürültüler) Hayır efendim 
rica ederim. Tetkikatı kâfiye yapılmadıkça kanunun 
ibaresine nazaran, adamakıllı iş tahkik edilmedikçe 
filân şart tahakkuk etmemiştir diyerek gazeteyi mah
kemeye vereceksin, ertesi gün yahut beş gün sonra 
beraat edecek ve o müddet zarfında gazete intişar 
edemeyecektir. Binaenaleyh hükümet ittihazı karar 
ederken, tetkikat ve tahkikata iptinaen karar verme
liydi. Keskin gazetesi için katiyen bir tetkikat ve 
tahkikat yapılmadığı sununla sabittir ki, gazetenin 
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intişar etmemiş olduğu zamanlarda Müdürü mesu
lün tebeddülü ihbar edilmemiştir, diye gazete kapa
tılmıştır. Halbuki, müdürü mesulün, gazetenin inti
şarından mukaddem, tebeddülü ciheti mülkiyeye ih
bar edilmiştir. Fakat ciheti mülkiye bu fasılai tatilde 
intişar etmedi diye işi talik etmiş ve bu şekle sok
muştur. Binaenaleyh Dahiliye Vekili Beyden rica edi
yorum. Şimdi olan olmuştur. Badema bu kanunun 
tatbik edildiği zamanlarda böyle adamakıllı tetkikat 
ile kanunun ruhu ihlâl edilmemek lâzım gelir. Yok
sa şunun, bunun, bir kaymakamın veya hükümet me
murunun aleyhinde bulunuyor diye bir gazeteyi ka
pattırmak şu veya bu vesile ile susturmak, ondan son
ra mahkemeye gidince adliyenin kararı ile beraat et
mek gibi garip bir vaziyet karşısında bulunmamalı
dır. Tetkikat ve tahkikat yapıldıktan sonra gazete 
kapatılmalıdır. Yoksa bir gazete hotbehot paçavra 
gibi yırtılıp atılmaz. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim! Keskin hadisesi azimesi diye tavsif et
tikleri mesele Keskin'de çıkan bir gazetenin, kendile
rinin de pek güzel izah buyurdukları üzere mevcut 
bulunması lâzım gelen evsafı haiz olmadığı ve kanun 
hilâfında bir cüretkârlık gösterdiği cihetle tatil edil
mesidir. Şu veya bu hükümet memurları için tavsif
leri doğru değildir. Bunu tashih buyurmalarını ken
dilerinden rica ederim. 

REÎS — Feridun Fikri Bey kâfi mi? 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kâfi değil

dir mahkeme ne demiştir. Mahkeme neye beraatına 
karar vermiştir? O ceraim taayyün etmemiştir. 

SELİM SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Hazretleri! 
Makamı Riyasetin saile, kâfi midir? Diye sormaya 
hakkı yoktur. Kâfi değilse sail istizah takriri verir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İstizaha da 
hakkımız yoktur. Çünkü ekseriyetin kararma iktiran 
edecek. 

REİS — Sahibi sual henüz söylüyor. Belki daha 
başka bir şeyler söyleyecektir. 

5. — Denizli Mebusu Kâzım Beyin; Darülfünun 
müdavimlerinin haysiyeti milliyeyi lekedar edecek ha
reketlerde bulundukları hakkındaki neşriyata dair 
Maarif Vekâletinden suali. 

REİS — Sahibi sual burada yoktur. 
İHSAN BEY (Ergani) — Reis Paşa Hazretleri, 

sahibi sual yoktur, fakat çok mühimdir. Bunun te
hir edilmemesini rica ederim. 

REİS — O halde ayrı sual verirsiniz. Vekili aidi 
gelecek celsede cevap verir. 



İ : 46 3 . 2 . 1341 C : 1 

6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Der
sim ve Elâziz vilâyetlerinin telâkkisinde kâim Aş-
huni - Aşvan köprüsü hakkında Nafıa Vekâletinden 
suali ve Vekil Fevzi Beyin cevabı. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Dersim Vilâyetinin gerek asayiş ve gerek iktisat ve 

mayişeti halk noktai nazarından muhtaç olduğu en 
esaslı müessirden birini teşkil etmek itibariyle cümle 
o havali halkının ehemmiyetiyle telâkki ettiği Çemiş-
gezek Kazası ile Elâziz Vilâyetinin noktai iktisalinde-
ki Aşkuni - Aşvan Köprüsü inşaatına hâlâ başlanma
mıştır. Ahalinin verdiği ağaçlar çürümekte ve cümleyi 
bir yeis ve fütur istilâ etmektedir. Köprünün ademî 
inşaasındaki tekâsülün esbabını anlamak istiyorum. 
Bütün bu malzeme mabv ve ahali bir daha bu gibi te
şebbüslerin müsmir çıkmayacağı kanaati elimesine va
sıl olursa bundan mütevellit mesuliyeti kim deruhte 
edecektir. Bu köprü işinin teehhüründen mesul kim
dir? Bu hususları Nafıa Vekili Beyefendiden bissual 
izahatı şifahiye talep eylerim. 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarıbekir) — 
Efendim! Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyefendi 

bilirler ki, Hükümet kendilerinden ziyade oraya atfı 
dhemmiyet etmiş ve onun inşaatı hususunda her yer
den fazla tahsisat vermiştir. Bu köprü hususunda ken
dileri tahattur ederlerki Hükümet oraya lâzım gelen 
muaveneti yapmış ve parayı göndermiştir. Bunun ol
maması orada esbap ve vesaitin noksanlığından ve 
müteahhitlerin zamanında malzemeyi götürmemesin-
d©n ileri gelmiştir. Halbuki mahallinden aldığım son 
telgrafta «Bu köprü için bütün malzeme tamamen gö
türülmüştür. Üç şubattan itibaren işe başlanmıştır» 
deniyor. Bu sene zarfında ikmaline teşebbüs edilmiş
tir. Bu hususta memurların hiçbirisinde asarı terahi 
görülmemiştir. Bütün muavenet ve müzaheret ifa 
edilmiş ve oradaki memurlar da vazifesini İfa etmiş-
tîri 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ahali tara
fından verilmiş olan ağaçların başında kimse bulun
madığından darmadağın olmuştur. Kimse onunla alâ
kadar bulunmamıştır. Temenni ederim ki bu ağaç
lar dağılmasın. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Dersim) — Teşek
kür ederim. 

7. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Musul'a giden 
Cemiyeti Akvam Heyeti Murahhasası refakatındaki 

Türk Heyetinin İngilizler tarafından maruz kaldığı 
tecavüz hakkında Hariciye Vekâletinden suali. 

REİS — Vekil Bey burada olmadığından celseyi 
atiyeye talik ediyoruz. (Pekâla sesleri.) 

8. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi
nin; Mahakim üzerine yapılan tesir at karşısında Ad
liye Vekâletine terettüp eden vazife hakkında Adliye 
Vekâletinden suali. 

REİS — Vekil burada olmadığından celseyi atiye 
talik ediyoruz. 

9. — Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin; da-
rülmuallimatta Macar Darülfünun talebesiyle yapılan 
dans hakkında Maarif Vekâletinden suali. 

(Muhtar Bey yoktur haber verin sesleri.) 
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Sa

hibi sual yoktur. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Buradayım efen

dim. Vekili çağırmaya gittim. 
10. — Aksaray Mebusu Vehbi Beyin; Darülfünu

nun vaziyeti hazırasına karşı ne gibi tedbir ittihaz 
edildiğine dair Maarif Vekâletinden suali. 

REİS — Efendim! Maarif Vekili Beyden bir sual 
daha vardır. Gelinceye kadar diğer suale geçiyorum, 
avdetinde derhal devam etmek şartıyla. 

11. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin, muzır hay
vanların itlafı hakkındaki kanunun sureti tatbikine 
dair Ziraat Vekâletinden suali. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Paşa Hazretleri! Evrak nezdimde yok
tur. Müsaade buyurursanız celseyi atiye talik edelim. 
(Pekâla sesleri.) 

REİS — Celseyi atiye talik edilmiştir. 
12. — Aydın Mebusu Doktor Reşit Galip Beyin; 

Aydın ve Adana Vilâyetlerinde hükümferma olan 
grip salgını hakkında suali ve Sıhhiye Vekâleti Ve
kili Cemil Beyin cevabı. 

Riyaseti Celileye 
Son haftalar zarfında Aydın ve Adana Vilâyetle

rinde şiddetli grip salgını zuhur etmiş ve bilhassa ço
cuklar arasında olmak üzere ağır tahribata başlamış
tır, Bir müddet daha evvel bu hastalığın Halep ve İs
kenderun'da mevcut olmasına nazaran Cenubî Ana-
doluya oradan geldiği ye müteakiben müthiş surette 
Garbî Anadoluya sıçradığı kabili tahmindir. Sıhhiye 
Vekâleti salgının derecei ehemmiyeti hakkında ne mü
talâadadır. Şimdiye kadar sirayet sahasının tahdidi 
için icra edilen teşebbüsler neden ibarettir? Vefiyat 
derece ve nispeti hakkında resmî malûmat alınmış mı-. 
dır? Grip bir millet içine ölüm satırı gibi giren has-
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talıklardan bulunması hasebiyle bu husus hakkında 
müstacelen Meclisin tenvirini Sıhhiye Vekelâtinden ri
ca ederim. 

Aydın Mebusu 
Reşit Galip 

SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ - DAHİLİYE 
VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) — Efendim! On-
yedi vilâyette grip salgını vardır. Bilhassa Adana, 
Mersin, İzmir'dedir. En fazla Mersin'dedir. Diğer vi
lâyetlerde Aydın da dahil olduğu halde nispeten daha 
azdır. Mersin'de % 80 kadar musap vardır ve zatür-
rieye ile ihtilât etmiştir. Tarsüs'da 30 kadar vefiyat 
yapmıştır. Reşit Galip Beyin tahmin buyurdukları 
veçhile bilhassa bu hastalık Cenup tarafından ve Su
riye'den gelmiştir. Konya'da iki bin kadar musap ol
muştur» Adana'da musap nispeti yüzde elli kadardır. 
Vefiyatın nispeti de musaplar arasında yüzde birdir. 
İzmir'de musap adedi ondört bin kadardır. Musaplar 
arasında vefiyatta yüzde bir raddesindedir. AydınMa 
musap adedi azdır ve musaplardan da vefiyat, bü
yüklerde binde bir, çocuklarda ise binde iki nispetin-
dedir. Bu hastalığın mevcut olduğu yerlerde sıhhi te-
dabir ittihaz edilmiştir. Mektepler, sinemalar, umumî 
içtima mahalleri muvakkaten kapatılmıştır. Ve hasta
lıktan tevakki için nasayihi havi beyannameler neş
redilmiştir. Antep, Urfa taraflarında maraz tahaffüf 
etmiştir. Yani gelmekte olduğu taraftan şiddetini ha
fifletmekte ve istilâi halini kaybetmektedir. Diğer vi
lâyetlerde bu hastalık ve vefiyat nispeti; bunlara nis
peten gayet azdır. Bütün memlekette heyeti umumi-
yesi itibariyle şimdiye kadar 35-40 bin musap olmuş
tur. Ve musaplardan vefiyat miktarı yüzde biri geç
memiştir. 

DOKTOR REŞİT GALİP BEY (Aydın) — İza
hatı kâfi görüyorum efendim. Cemil Beyefendiye 
bilhassa çok teşekkürler ederim. Yalnız bir nokta 
hakkında nazarı dikkati âlilerini celbetmek istiyorum. 
«Kürsüye sesleri»! 

REİS — Kürüsüye buyurunuz efendim. 

DOKTOR REŞİT GALİP BEY (Devamla) — 
Efendim! İlk defa olarak huzuru âlinizde kürsüye çık
mak itibariyle; Heyeti Celilenize en derin hürmet ve 
tazimlerimi arz etmekliğime müsaade buyurmanızı 
çok rica ederim efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — İyi bir mukad
deme yaptınız biz de teşekkür ederiz. 

DOKTOR REŞİT GALİP BEY (Devamla) — 
Muhterem efendiler! Grip hakkında Cemal Beyefen

dinin verdikleri izahatta gösterdikleri rakamların bü
yüklüğü sual sormak hususunda hissettiğim endişe
nin ne dereceye kadar sahih ve varit olduğunu göster
miştir. Memleket içinde şimdiye kadar kırk bine ka-
rip kimse bu hastalığa tutulmuş ve yüzde bir nispe
tinde vefiyatı mucip olan bu hastalık şüphesizki şa
yanı endişedir. 

Efendiler! Bendenizin sual sormaktan birinci mak
sadım, Meclisi Âlinizin, memleketin hayat \e sıhhati 
hususunda ne kadar hassas olduğu noktasına tercüman 
olabilmek arzusundan ibaretir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Tefekkür ederiz. 
DOKTOR REŞİT GALİP BEY (Devamla) — 

İkinci nokta ittihaz edilen tedabirden emniyet ve it
minan sahibi olmakla beraber itinada biraz noksan 
vaki olan cihetleri var mıdır? O kısmını da anlamak
tan ibarettir. Cemil Beyefendinin izahatlarına ilâve 
edeceğim bir nokta, temenni edeceğim bir tek cihet 
vardır. Malûmu âliniz grip hattı zatında evvelemirde 
öldürücü bir hastalık değildir. Fakat ihtiîâtıclır ki; bir 
hafta zarfında ya o tarafa ya bu tarafa diye sürükr 
leyip götüren bir hastalıktır. Ihtilâtı, hastalığın ken
dinden daha mühim olunca, anlaşılırki, hastalığın de
vam ettiği kısa bir müddet zarfında hasta, daimî bir 
murakabei sıhhiye altında bulunmalıdır. Bu hastalık 
zenginler için öldürücü bir hastalık değildir. Fakat 
fukara için hekim ihtimamından tıbbın yardımından 
mahrum kalmış olan biçare, sefil hastalar için bu, 
pek öldürücü bir hastalıktır. Şu halde Cemil Beye
fendi vasıtasıyle Sıhhiye Vekâletinden temenni ederim 
ki Sıhhiye Vekâletinin aynı zamandaki - Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti olan - Sıhhiye Vekâletinin emrazı 
sariyeye karşı na kadar kuvveti varsa, belediyelerin 
ve muhasebei hususiyelerin de emrazı sariyeye karşı 
ne kadar kuvveti varsa fukara mahallelerde, ücra kö
şelerde ve muhacirler arasında zuhur eden grip salgı
nı için bu kuvvetlerini İstimal etsinler ve yeddi ihti
mamlarında bulundursunlar ve bu suretle en küçük 
memurcuklardan en müsain kimselere kadar ihtimam-
sız adam kalmasın. Gerek belediye etibbası gerek 
Hükümet etibbası ve bunların haricinde bulunan em
razı sâriye mücadele heyetleri bu işle meşgul olsun
lar. 

Bu hastalık Harbi Umumide İspanyol nezlesi diye 
şöhret buldu. Biliyorsunuzki, ne kadar müthiş bir 
hastalıktır. Bu defa ise İspanya'dan değil Japonya' 
dan çıktı. Denizden ve karadan etrafa yayıldı. Mem
leketimize kadar gelen bu salgın yapacağımız tedbir 
ve ihtimam ile içimizden en az zararla def etmiş ola
lım. «Grip» 12 ve 13 hcü asırdan 19 ncu asır nısfı 
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evveline kadar pek büyük sâiğih yapmış ve bunların 
her biri birinden daha müthiş ölmüştür. Altıncı sal
gını Harbi Umûmide yaptı ve bu İspanyol nezlesi 
diye tanındı. Arz ettiğim nikâta ilâve ederek temenni : 
ettiğim gibi; bu memleketin bu hastalığın içinde en 
az zararla çıkmasını temenni "ederim. 

REÎS — Demin tehir ettiğimiz suallere geçiyoruz. ; 
9. — Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin; : 

Darülmuallimatta Macar Darülfünun talebesiyle ya- ; 
pılan dans hakkında suali ve Maarif Vekili Saraçoğlu \ 
Şükrü Beyin cevabı. 

REİS — Sual okunacaktır; 

Riyaseti Celileye 
Macar Darülfünunlulacınm Darüİmuallimatı ziya

retlerinde mezkûr mektepte dans edilmiş midir? Dans * 
edilmişse Maarif Vekâleti bu hareketi terviç eylemiş 
midir? Aksi halde ne muamele yapmıştır? 

Maarif Vekilinin şifahen cevap vermesini talep 
ederim. 

Trabzon Mebusu 
Ahmet Muhtar 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim! Sual iki kısmı ihtiva ediyor: Bi
rinci kısım Darülmuallimatta dans edilmiş midir? İkin
ci kısım Maarif Vekâleti darısı terviç ediyor mu? Maa
rif Vekâleti mektep binaları dahilinde dansı terviç et- s 

miyor ve etmez. Sualin birinci kısmına gelince : 
Darülmuallimatta Macarlar İstanbul'a geldikleri za- | 
man gazetelerin yazdığı dans yapılmış mıdır? Efendi
ler! Vekâlet kafi bir kanaat sahibi ölatök yapılmıştır 
veyahut yapılmamıştır diyebilecek bir mevkide bu da
kikada bulunmuyor. En evvel bir tahrirat aldım. O 
tahriratta bu husus için vukubulan neşriyatın ve vaki 
olan iddiaların yalan olduğu söyleniyordu. Bunun üze
rine tekrar sorduk. En son aldığımız telgrafta bu 
kafiyet biraz zail oluyor: «Cevap; evvelce de arz et
tiğim gibi mektep talebesinin Macarlarla yapılan dans 
asılsızdır. Tafsilâtı bugün postaya verdiğim tahriratta 
maruzdur.» diyor. Henüz bu tahrirat gelmedi. Bina
enaleyh bu tahrirat gelmeden dans vaki olmuştur, ol
mamıştır şeklinde bir kanaati bu kürsüden ifade etmek 
zannederimki doğru olmaz. Mamafih Vekâlet, ayrı
ca müfettişlerine de emir vermiştir, pek yakın bir âti
de vakayı olduğu gibi - arzu ederseniz - size arz ede
cektir. (Kâfi sesleri.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Vekil 
Beyefendinin izahatına teşekkür ederim. "Benim sordu
ğum da bu idi, mektep dahilinde dansı terviç ediyor- J 
lar mı, etmiyorlar mı? Teşekkür ederim ki mektep | 

sakfı altındaki talebenin dans etmesini Maarif Vekâleti 
terviç etmiyor. Yoksa dansın kanunumuzda ne em
ri vardır ne de nehyi vardır. Kanunun emrettiği veya 
nehyetmediği bir şey için Vekâletin, ahalinin işine 
müdahalesini bendeniz terviç edenlerden değilim. 
Ahali hattı hareketinde mukayyet değildir. Kanun 
mademki nehyetmemiştir, emir de etmemiştir. Ahali 
istediğini yapmakta hürdür. Lâkin mektep içerisin
de talebenin yemesi, içmesi, bahçeye çıkması, ders 
okuması, uyuması program dahilindedir. Program da
hilinde dans olmadıktan sonra orada dans olmasının 
tervici doğru değildir. Bu meyanda bendenizin en zi
yade nazarı dikkatimi celbeden mesele ve beni endişe-
nak eden meseleyi şimdi arz edeceğim. 

Bunu gazeteler yazdı. Bendeniz hiç ehemmiyet ver
medim. Olabilir ki ecnebi talebeler ziyaret ederken, 
gezerken yağmur da varmış, belki çalgı çalınırken, ga
leyana gelirler dans ederler. Mademki bunu Maarif 
terviç etmiyor, o güne münhasır kalır geçerdi. Fakat 
gazeteler yazdı, buna karşı mektep müdürü tekzipna
me verdi ve gazeteler bunun üzerine aleni bir şekilde 
isim ve cisim tasrih etmek suretiyle nasıl yapıldığına 
dair müdellel bir surette neşriyatta bulundular. Mek
tep müdürü de sükut etti. Yani mektep müdürü bir 
tekzipname veriyorki onun kizip olduğuna zahip ol
dum. Çünkü gazeteler bütün vakayı tafsilâtıyle yazdı
lar. Ondan sonra mektep müdürü olarak koyduğumuz, 
mürebbiler mürebbisi olarak koyduğumuz bir zat 
kendi hatasını dalgınlıkla bir şey oldu diyeceği yerde 
tekzipname ile irtikâbı kizip ediyor. Eğer bu sabit 
olursa felâketi bu noktada görüyorum. Memleketin 
mürebbisi olacak olanların başına koyduğumuz adam 
bu vakayii hiç nazarı itibara almıyor ve yalan söy
lüyor. Bu zatın da Darülfünunda Felsefe Müderrisi 
olduğunu öğreniyorum. Eğer Darülfünun Müderrisi 
böyle ahlâki bir meseleyi bu kadar hafif görürse o 
vakit nereye gidiyoruz diye ben düşünmeye mecbur 
olurum. 

Zaten son zamanda, yani bir senedir Darülfünu- , 
nu idare edenlerin hareketi, endişeleri mucip olmuştur. 
Bir taraftan gördükki, mektep talebelerinin tramvay
da nısıf ücretle seyahat etmeleri meselesinde gençlik 
heyecanını ileriye sürdüler. Buna karşı Darülfünun 
Emini diyorki: Talebeler haklıdır. Ben de onlarla be
raber kan dökeceğim. Halbuki Hükümet bir hakkı sa
rihe karşı böyle kan dökmek lâzım geldiğini talebele
re anlatıyor. Talebeler derhal Türk seciyesini göstere
rek : Düşündüğümüz gibi değilmiş, hakkımız yok
muş, diye sükût ediyorlar. Darülfünun Emini ve vakit 
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anlıyorki; hakkı kanunî yokmuş ve böylelikle işte bi
tecek imiş, mademki bunu biliyormuş niye kan dö-
kecekmiş? İkincisi; bizim talebeler Avrupa'da seyahat 
edecekler, efendim, dünyanın neresinde görülmüştür-
ki gençler birbiriyle erkek ve kadın karışık olarak Av
rupa'ya gönderilsin ve yanında kimse bulunmasın? 

ALİ BEY (Rize) — Mesele ile takririnizin alâka
sı yoktur. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Müsaade ediniz, bu 
vesile ile iki kelime söyleyeceğim. Sonra neticede gö-
rülüyorki talebeler avdet ediyorlar. Bakıyoruzki bun
ların başında kimse yok. Evet gençler gider. Fakat 
su içmekten başka bir şeye alışmamış olan gençler gay- ; 
rimahdut surette şampanya karşısında ne hal kesbeder 
düşününüz. Fakat ben iftihar ediyor ve gençlerimizi 
takdis ediyorum. Böyle alışmadığı bir hayata atılmış . 
ve hiç alışmadığı birçok meşrubatın içine düşerek i 
sırf Türk seciyesinin kavi olduğundan dolayı yalnız j 
arkadaşları arasında küçük bir dedikodu ile avdet et
mişlerdir. Başka memleketin gençleri olaydı kim bi-

' lir ne rezaletle gelirlerdi. Bu gençlerle iftihar ediyo- ; 
rum. (Bravo sesleri.) 

Sonra üçüncüsü; Darülfünun talebesiyle Macar ta
lebesini görüştürmek ve bir birleriyle halleştirmek için 
memleketimize Macarlar geliyorlar. Programı görü
yorum, her gün dans, her gün dans, güya memleketi
mize gelen Macar Darülfünunlularına gösterilecek 
medreselerimiz yokmuş, teşkilâtımız yokmuş gibi res
men programı dans ile doldurdular. Darülfünun tara
fından resmen tertip olunmuş bir programı eline alan 
bir genç her akşam yapılan dans ve ziyafetlerde bulu
nuyor ve meşrubat da mubah olursa neticede bu Da-
rulfünuhlulara bugün kabahat bulup mektepten kov
mak muvafık olur mu? Ne oldu; kadınlar demişlerki; 
biz filhakika mektebin emrettiği dansı yapacağız ama 
hiç olmazsa misafirlerimizle bizden başka kimse bulun
masın. Mesele bundan çıkmıştır. Talebe, yabancının 
yanında dans etmiyeceğim, hiç olmazsa yabancılar ol
masın, sırf talebeye münhasır kalsın, dediğinden do
layı talebe kovuluyor. Yani bu talebelerin kovulduğu 
çok fenadır. Alâmelâinnas yapmayalım dedikleri 
için mektepten kovuluyorlar. Yani burada da görülü-
yorki bizim memleketimizin seviyesi; yani Türk ahlâ
kı çok kavidir. Mürebbiler son zamanda yanlış yola 
saptılar ve talebeyi de fena yola sevkediyorlar. Ya
ni bizim irfanımız daha iyi yola sevk olunmalıdır. 
Elimizde büyük bir cevher vardır. O cevher de eli
mizde yetişen Türk terbiyesi ile doğmuş Türk genç
liğidir. Her türlü iyiliğe meyyaldir. Onları daha iyi 
yetiştirsinler. İstirhamım bundan ibarettir. 

10. — Aksaray Mebusu Vehbi Beyin; Darülfünu
nun vaziyeti hazırasına karşı ne gibi tedabir ittihaz 
olunduğuna dair suali ve Maarif Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beyin cevabı. 

REİS — Efendim! Yine tehir ettiğimiz Aksaray 
Mebusu -Mehmet Vehbi Beyin; Maarif Vekâletinden 
suali var, okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul Darülfünununun aldığı şekil ve mahiyet 

bütün milleti endişei istikbale düşürmüştür. Bilhassa 
Macar Talebelerinin bizim memleketimizde, bar
lar, danslar vardır. Bize müessesatınızı, muhacirleri
nizi göstermediniz sözleri utandırmıştır. Memleketini 
sevenleri, ağlatmıştır. Evlâtlarımızın fena bir idareye, 
gayrı muktedir ellere tevdi edildiği teessürle görül
mektedir. İstanbul'da bir çok mebani mevcut iken 
milyonlarla lira sarf ederek yeni bir darülfünun binası 
inşaasmı teklif ve bu kadar basit faideli bir fikir ve 
rüyete malik olmıyan ve bilâ sebep hissiyatı umumi-
yeyi rencide ederek becanibe kargı, mahcup bir vazi
yette bırakılmamıza sebebiyet veren ve anladığımıza 
göre kendi evinin idaresinden âciz olan bir heyetin 
lerbiyesine milletin göz bebeği olan evlâtlarının terk 
edilmesi muvafık mıdır ve bu anarşii ahlâk ile yetişen 
evlâdı vatandan memleket bir çok zararlar görmiye-
cek midir? Maddiyat ve iktisadiyat üzerine yürüyen 
dünyanın bu ceryanlarına hâlâ bigâne kalırsak atiyen 
telâfisi gayri kabil felâketler zuhur etmez mi? Bir 
memleketin terbiye ve irfanı umumisiyle alâkadar ve 
mesul olan Maarif Vekâletinden bu suallerin cevabını 
ve aldığı tedabiri sual eylerim. 

Eskişehir Mebusu Aksaray Mebusu 
Emin Vehbi 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendiler! Hakikaten bir kısım darülfü-
nunlülarımızın gerek parmak ile sayılacak kadar ve-
kayı ile gazete serlevha sütunlarını doldurmaları ve 
gerekse Millet Mecisi Kürsüsünü işgal etmeleri ve 
hatta zabıta jurnalleri arasına kadar darülfünun ismi
ni karıştırmaları hiç şüphe yoktur ki, çok elim ve 
şayanı teessüftür. Fakat bu ne kadar elim, ne kadar 
şayanı teessüf olursa olsun unutmamalıdırki, darül
fünunun gerek Heyeti talimiyesi ve gerekse talebe
leri arasında siz ve bizler kadar belki de bizlerden 
daha fazla bu gibi hadisat karşısında elem duyan 
gençler vardır. (Hiç şüphe yok sesleri) Darülfünunun 
son günlerde biraz tekessür eden bu gibi vakayı mü
nasebetiyle efkârı umumiyeyi biraz tehyiç etmiş ol
masını da yine çok samimiyetle darülfünuna merbut 
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(Olamaz kürsüye sesleri) Efendim! Şimdiye kadar hiç 
bir kimse misafir bulunduuğ bir evden ayrılırken ne
zaketsizlik etmez. Bu sözümle haşa macar talebeleri
ni nezaketsizlikle ittiham etmek istemiyorum. Fa
kat kendilerini nekadar rencide etmiş ve milliyetimizi 
ne kadar tahkir etmişizki kabul etmiş olduğumuz mi
safirlerimiz memleketten giderlerken teessür ve tees
süflerini saklıyamamışlardır. Zannediyorumki, bu 
darülfünun için değildir. Her hangi bir misafir ve-
levki ufak bir şahsiyet bile olsa ayrılırken evsahibine 
teşekkürlerle ayrılır. Türkiyenin bunca masraflar ih
tiyar ettiği ve göz bebeği mevkiinde bir makam ver
diği darülfünun talebesi maatteessüf bizi pek müşkil 
bir mevkide bıraktılar. Vekil Beyefendi bendenizin 
sualime hiç temas buyurmadılar. Macar talebesini, bize 
danstan başka yer göstermediniz, muhacirlerinizin ha
lini hiç göstermediniz demeye kadar sevkeden.. 

bulunmuş olan talebe ve muallimler mazur görmek 
mecburiyetindedirler. Darülfünunda tramvay hadise
sinden başlayıp bugüne kadar tekerrür ve tevali eden 
hadisat hiç şüphe yok ki darfülfünunun inzibatında 
bir noksanlık bulunduğu kanaatini herkese verdiği 
gibi Maarif Vekâletine de vermiştir. Fakat bu ka
naat yalnız efkârı umumiye ve vekâlette değil, bizzat 
darülfünun içinde de hâsıl olmuş. Buna en büyük de
lil; tramvay hadisesinden takriben ikibuçuk ay geç
tiği halde ve bu müddet zarfında hiç kimseyi tecziye 
etmediği halde son hadisatta lâzım gelen faaliyet ve 
cerbezeyi göstermiş mücrim olanları ve darülfünu
nun ciddiyet ve masum neşvesiyle telâkki edilmiyecek 
bazı harekâta meydan vermiş olanları peyderpey tec
ziye etmek suretiyle inzibatn kabil olabileceğini an
ladıklarını onlar da bize ihsas etmişlerdir. Bundan 
mada darülfünunda bu gibi hadisatın bir daha ademi 
tekerrürü esbabına şimdiden tevessül edebilmek için 
vekâlet darülfünun talimatnamesini - çünkü vekâlet 

o talimatnameyi Heyeti Vekileden geçirmek suretiyle 
biraz daha kuyut ve şurutunu artırmak hakkını haiz
dir - tetkik etmeye başlamış ve darülfünunumuzun 
cidden vakar ve ciddiyetiyle ve gençliğin neşesiyle, sü-
ruruyle mütenasip bir şekilde yaşayabilmesi esbabı 
için talimatnamede zaruri gördüğü bazı cihetleri tadil 
ederek Heyeti Vekileye sevk etmeyi düşünmüştür. 
Vekâlet, gerek darülfünunun son zamanlarda gös
terdiği teyakkuz ve intibah ve gerekse vekâletin yapa
cağı tadilâtla millet ve memleketin selâmeti noktai 
nazarından kendileri için arzu ettiği yolda yürüdüğü
ne kanidir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Çok temenni ederiz. 
İnşallah öyle olur. 

M. VEHBİ BEY (Aksaray) — Efendiler! Şimdi
ye kadar hiç bir misafir (Kürsüye kürsüye sesleri) 
Müsaade buyurunuz efendim, buradan arz edeyim. 

3. — EVRA 

Mazbatalar 
1. — Memleketin bahren temini müdafaası mak

sadıyla tedarik olunacak vesaiti harbiyei bahriye 
için bu seneden itibaren takarrür edecek seneler zar
fında mukassatan tediye olunmak üzere on dört mil
yon yüz kırk beş bin liranın bahriye bütçesinin faslı 
mahsusuna ilâvesi hakkın da (1/592) numaralı ka-

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Muhacirlerimi
zin halini tahkike mi gelmişler? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Hal, gerek vekâleti 
aidesini ve gerekse Meclisi Âlinizi müteessir edecek 
bir hadisedir. Şu halde Vekil Beyefendi darülfünun 
emini beyin gayri emin olduğunu, kifayetinin kâfi 
olmadığını kabul buyuruyorlar. İcabına tevessül bu
yursunlar. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Efendim! Macar
lar böyle bir şey söylememişlerdir. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Söylemişler ise o hal
de bunlara izafeten bunları yazan matbuatı tecziye 
etsinler. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Bunu macarlar 
söylememiştir efendim. Onlar gittikten sonra gazete
lerden birisi yazmıştır. 

REİS — Efendim! Bundan sonraki sualleri cel-
sei atiyeye talik ediyoruz. 

nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS—Ruznameye alıyoruz 
2. — Aksaray'ın Babısahir Mahallesinden Cafer -

oğlu Celâlettin Efendiye ait olup, ciheti askeriyece iş
gal edilen hane icarının keyfiyeti tesviyesine dair Me
murin Muhakemat Heyeti mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 

VARİDE 

— 98 — 
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Takrirler 
3. — Rize Mebusu Ali Beyin Hopa - Borçka yo

lunun tercihan ve takdimen inşaası hakkında temenni 
takriri (4/146) 

1. — 1339 senei maliyesi Haziran - Şubat ayları 
hesabatına ait Divanı Muhasebatın üç kıt'a raporu 
ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası: 

REİS — Efendim! Bundan evvelki celsede Diva
nı Muhasebat Raporunun altıncı maddesinin fıkrai 
hükmiyesini müzakere etmekte iken celseye hitam 
verilmişti. (Reye konuluyordu sesleri) Evet reye ko
yacağız. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİ
Lİ ALt FETHİ BEY (İstanbul) — Ruzname hak
kında arz edeceğim. Efendiler! Bugün ruznamemizde 
Şurayı Askerî Teşkilât ve vazaifi hakkındaki kanu
nun müzakeresi vardır ki; Müdafaai Milliye Vekili 
sıfatıyla bu kanunun müzakeratını takip etmek ihti
yacı vardır. Fakat bugün bazı mühim meşgalelerim 
hasabıyle bulunamıyacağımdan kabil ise bunu pa
zar gününe talik edelim. O vakit müzakeratı takip 
etmek imkânı da benim için mümkün olur. 

REÎS — Efendim! Bunun müzakeresinin pazar 
gününe taliki rica ediliyor, Kabul buyuruluyor mu? 
(Kabul sesleri) 

MUSTAFA NECATİ BEY (izmir) — Müsaade 
buyurulur mu efendim? Mademki Şurayı Askerî 
Kanunu geri kalıyor. Ruznamemizin müstacel mad
desinde bilhassa malûlini askeriyeye ait bir kanun 
vardır. Şurayı Askerî kalacaksa bu da kalacak de
mektir. Binaenaleyh bu zavallıların kanununu biran 
evvel çıkaralım. Heyeti Celileden bunu rica ediyorum. 

REİS — Efendim! Divanı Muhasebat raporunun 
bir fıkrası vardırki, şimdi reye koyacağım. 

Fıkra 6. — Memurine ikramiye kası kanuna müs
tenit olmak lâzım gelir. 

REİS — Fıkrayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Müsaade buyurunuz 
Reis Paşa Hazretleri! Bir şey arz edeceğim 

Efendim! Bu raporun mütalaatı umumiye kısmı 
bitmiştir. Bundan sonra hadisatı vardır. Filân mesele
de şöyle demiştir. Falan meselede böyle demiştir. Fi
lân şeye eğri demiş, falan işe doğru demiş diye ba
zılarında ihtilâfımız vardır. Müsaade buyurulursa 
bunları birer birer okuyup tasvip veya reddetmek, 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

tadil etmek lâzım gelir. Eğer tasvip edip kabul bu-
yurulmazsa ekseri noktalar mütalaatı umumiyeye is
tinat eder. Tabii arkadaşlar bu raporu okumuşlar
dır. Eğer Heyeti Celile heyeti umumiyesini tasvip bu-
yurursa tasviben geçsin. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Evet fıkra 
okunsun tasviben geçsin. (Fıkra fıkra nasıl baş 

olur, sesleri) 
REİS — Efendim! Maliye Vekili Bey burada 

mevcut değildir. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Maliye Vekiline ait de

ğil bütün vekâlete ve meclise aittir. 

REİS — O halde müzakere etmek lâzımdır. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Heyeti umumiyesini 

bilâ müzakere tasvip etmeye imkân yoktur. Okunur, 
eğer.- itiraz olmazsa geçilir, gider. (Okunsun sesleri) 
Yalnız Encümenin raporu okunsun. Çünkü evvelce 
rapor birer birer azaya tevzi edildi. Sonra tekrar 
tevzi edildi. Yani iki defa tevzi edildi. 

REİS — Efendim! Divanı Muhasebat Encümeni
nin mazbatası kabul edildi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Raporlar 
var efendim. Böyle alel acele okunursa nasıl olur? 

REİS — Efendim! Bu tab ve tevzi edilmiş sek
sen sayfalık bir şeydir. Seksen sayfayı şimdi burada 
baştan nihayete kadar okumaktansa bazı noktaları
na itiraz eden arkadaşlar varsa çıkarlar mütalâaları
nı söylerler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade buyurun 
efendim. Bu, Divanı Muhasebatın bir kerre mukar-
reratının heyeti umumiyesine dair altı fıkra vardır. 
Hallöiunursa mütebakisi zaten kendi kendine halledi
lecektir. Bir fıkrası Encümene gitmiştir. O da gelsin, 
ondan sonra. O esasen tespit olunmadan raporun 
teferruatına geçmeyi bendeniz doğru bulmuyorum. 
Çünkü bir maddesi eksiktir. O maddede tespit olun
sun, ondan sonra bütün teferruatıyle beraber vere
ceğimiz bir karar altı fıkrada tecemmu, etmiş olur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Muhtar Be
yin buyurdukları mesele ile bunun alâkası yoktur. 
Muhtar Beyin buyurdukları mesele vükâlânın me-
sulubilmal olması kısmıdır. O, bundan evvel de, 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 



1 : 46 3 . 2 . 1341 C : 1 

bundan sonra da cari olacak bir meseledir. Ne şe
kil verilirse o şekilde bu hadisata ait bir kısımdır. 
Biz arzediyoruzki; bu hadisata ait kısımlarda vükelâ
nın mesulübilmal olması değil, diğer kavait dahilinde 
halledilmesi lâzım gelen kavait vardır ki, evvelce bu 
Divanı Muhasebat Raporu arkadaşlara ayrı ayrı 
tevzi edilmiştir. Bu defa da bizim netayici tahkika
tımıza nazaran da yeniden tab ve arkadaşlara tevzi 
edilmiştir. Arkadaşlar okumuşlardır, itiraz edecek
ler varsa itiraz buyursunlar. O müzakere edilsin. 
İtiraz buyuracaklarsa heyeti umumiyesi tasvip edil
mek lâzım gelir ki gelsin, geçsin, başka şekli yoktur. 

MUSTAFA NECATI BEY (İzmir) — Biz bu 
fıkraların burada okunacağını nazarı itibare alarak 
okumamıştık - eğer müsaade ederseniz - yarına, öbür-
güne kadar okuyalım; belki içlerinde itiraz edile
cek yerler varsa o vakit itiraz ederiz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Şu rapor 
Meclis Azayı kiramına tevzi edilmiş bulunmasından 
dolayı, yapılacak merasim yapılmaz ve okunması 
icapetmez denilirse bu umumi bir kaide olur. Bilû
mum levayihi kanuniyeye teşmil edilebilir. Meselâ 
bütçede matbu olarak tevzi edilmiştir. Onda da bu 
vardır. Halbuki bu, Nizamnamei dahilimize ve taa-
mülüne münafidir. Binaenaleyh her halde Makamı 
Riyaset baştan aşağıya okuyacaktır. Ben bunu oku
dum, ezberledim farzedelim. Fakat bu, Makamı Ri- i 
yaset tarafından okunup reye konacaktır. Okun- i 
duktan sonra söz söylememek olur. Fakat okunmaz- i 
dan evvel reye konulamaz, itiraz olmayabilir. Fakat 
okunmadan meclisten geçmiş demek değildir. Usule 
münafidir. Helhalde bu bir defa okunuldu. 

REİS — Efendim! Netice! karar yine Meclisi 
Âlinindir. Ancak, burada okunan şeyler hüküm ihtiva 
eden mazbatalardır. Esbabı mucibe mazbataları ve 
kezalik bütçenin esbabı mucibe mâtbatası vesairesi 
kâtipler tarafından okunmuyor. Yalnız levayihi ka-
nuniyenin maddeleri okunuyor. Birer birer reye ko
nuyor. Bu ise bir kanun değil bir rapordur. 80 sayfa
lık bir şeydir bir saat zaman geçirmek demektir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Divanı Muhasebatın raporu altında yazılan ve bir nu
marada «dairel askeriyeden maada bilumum devairin 
kadroları Meclis Heyeti Umumiyeslnin verdiği salâ
hiyete istinaden ilh...» Encümen bunun hizasında : 
«Encümenin buna ait nokta! nazarı mütalâayı umu-
miyenin bir nolu fıkrasında arz edilmiştir.» Bunu ka
bul etmek veya etmemek Meclisi Âlinin hakkı iken, 
bu hakkı ifa etmek salâhiyeti Divanı Muhasebata ve

rilmiştir. Divanı Muhasebat Meclisi Âliye Vekâleten 
bu hakkı istimal etmiştir. Yolunda mı istimal etmiştir, 
etmemiş midir? istimal ettiği şu salâhiyet aslen bize 
ait olduğu için bunu tasvip etmekliğimiz için yaptı
ğımız muamelenin mahiyetini bilmek lâzımdır ve bu
nun için de efradın rnütalâasıyle değil, Makamı Ri
yasetten Makamı Kitabet vasıtasıyle okutularak şah
siyeti maneviyeye isma ettirilmiş olması lâzımdır. 
Başka ciheti yoktur. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Paşam bu 
lâyihanın Heyeti Umumiyesi müzakere edilirken o 
esbabı mucibe nazarı tetkikten geçirildi. O fıkra! hüik-
miyeler müzakere edilirken yapılan itirazat elbette 
okunan 70 - 80 sayfalık esbabı mucibeye istinat edi
yor. Biz onlar hakkında fikirlerimizi tesspit ettik ve 
kararlarımızı verdik, şimdi tasdik ve kabul ettiğimiz 
maddelerden sonra aşağıdan yukarıya doğru bütün 
mukarreratı yeniden okumaya ve Meclisin tasvip ve 
ademi tasvibine arz etmeye lüzum yoktur. 

REÎS — Efendim! Şimdi hulâsatan arz edeceğim. 
Evvelâ raporlar bundan sonraki celseye taliki ile o 
zaman müzakere ve. mütalâası teklif olunuyor. Bir 
de şimdi raporların maddeleri birer birer okunsun, 
müzakere edilsin, intaç edilsin diye Süreyya Beyin bir 
teklifi vardır. 

SÜLEYMAİN SIRRI BEY (Bozok) — Okunma
dan reye konamaz. 

REİS — Okunup okunmaması ayrı bir meseledir. 
Rapor okunsun denilirse birer birer okuruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa! Buna başlan
dıktan sonra 'okunması sebebi nedir anlıyamıyorum? 

REÎS — Sebebini arz ettim. Bazı arkadaşlar de-
dilerki dört, beş fıkrası Encümene iade edildi. Belki 
ona itinat eden fıkralar vardır. (Ayrıdır sesleri) 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Paşa Hazretleri! 
Bugünkü ruznamede malûlini guzat meselesi var efen
dim. Bunu da ikmal edelim. 

REİS — Bu raporun bugün müzakeresine devam 
edelim mi, etmeyelim mi? (Tabiî edelim sesleri) (Tabiî 
edeceğiz sesleri) Efendim! Tabiî değildir. Birtakım fık
raları encümene gitmesinden dolayı onların vürudu-
na kadar tehir müzakeresini teklif etmişlerdir. Geldik
ten sonra müzakere edelim diye teklif edilmişti. Onun 
için bu hususta karar almak mecburiyetindeyiz. 

VEHBİ 'BEY (Karesi) — Encümene iade edilece
ğine müzakere edelim efendim. 

REİS — Söyledim efendim. Reyi Âlinize arz ede
ceğiz. Müzakeresine bugün devam edilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler 
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ellerini kaldırsınlar... Müzakereye devam edeceğiz 
efendim. O halde rapordaki Divanı Muhasebat Encü
meninin maddelerini ayrı ayrı mı okuyalım, yoksa 
Heyeti Umumiyesini okuduktan sonra Heyeti Umumi-
yesihe Mraz mı edilsin? (Okunsun da itiraz sonra edi
lir sesleri) 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Maddeler ayrı ayrı 
okunur, herkes mütalâatını beyan eder efendim. 

Madde 1. — Encümenin buna ait noktai nazarı 
mütalââi umumiyenin birinci fıkrasında arz edil
miştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu birinci 
fıradaki kadrolar kanun mahiyetindedir ve kadro 
haricinde ücret namıyle bir şey verilemez. Gece yev 
miyesi vesaire verilemez. jŞunu derhatır ettirmek 
isterim ki arz ettiğimiz rapor 1339 senesi haziran, 
temmuz, ağustos aylarında yani: Yeni sulha geçtiği
miz zaman gibi Meclisin tamamen inikat etmediği 
zamanlara aittir. Devairi askeriyeden mâda bilûmum 
kadroları tespit etmesi için o zamanki meclis, Muva-
zenei Maliye Encümenine selâhiyet vermiştir. Kad
roları tetkik ediniz, tespit ediniz diye. Kadroları da 
bir kanun mahiyetinde addediyoruz ve bu esası tes-
bit etmiş oluyoruz. 

REtS — Efendim ! Başka mütalâa var mı? (Yok 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

2. — 28 şubat tarihli 1337 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununda münderiç sarahate binaen 
«Muvazenei Maliye Encümenince yalnız devairi mül
kiyeye kadroları tespit ve tanzim edilip» o sene zar
fında bütçesi seferber olarak devam ettirilmiş olan 
Müdafaai Milliye Vekâleti için tespit edilmemiş ve 
1340 senesi bidayetine kadar tevali eden avans ve 
Muvazenei Umumiye kanunlarında da hep bu esas 
muhafaza edilmiş olmasına binaen 1339 senesi, için 
Müdafaai Milliye Vekâletince tanzim edilen kadro
ların kabulü zaruri görüldüğü gibi Divanı Muhase
bat için de Meclisi Âlice yekûnen bir miktar tahsisat 
kabul edilmiş olmasına mebni Heyeti Vekilece Mec
lisi Âlinin tecdidi intihaba karar verdiği esnada tah
sisatı mezkûreye istinaden Divanı Muhasebat tesis 
edilmiş ve bu cihet ayrıca Meclisi Âlide müzakera-
tı mucip olarak binnetice kabul buyurulmuş olmak
la heyeti müşarünileyhaca tanzim edilmiş olan kad
ronun kabulü tabii bulunduğundan Divanı Muhase
batın muamelesi müstelzimi muaheze görülmemiştir. 
Mahaza 1340 senesi için devairi mezkûrenin cümle
sinin kadroları Meclisi Âlice tespit ve tasdik edilerek 
elyevm onlar üzerine murakabe icra edilmekte oldu
ğundan mucibi münakaşa "bir cihet kalmamıştır. 

REtS — Efendim! İtiraz eden var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

3. — Vekillere 1339 senesi bütçesiyle tahsis olu
nan yüz liranın araba parası olduğu hakkında bir 
kayıt ve saraheti kanuniye olmamasına ve o sene 
için vekiller ile vekâletler rüesai memurinin vazaifi 
Tesmiyelerini ifa zımnında Maliye Vekâleti emrin
de arabalar bulundurulmakta olmasına binaen bun
ların masarifi tamiriye vesairesinin kabul ve mahsu
bu hakkında devairi aidesince vaki olan İsrar üzeri
ne Divanın bu kabil sarfiyatı vize etmiş olması ka
nuna gayrı muvafık görülmemiştir. 

Mahaza 1340 senesi için hangi makamata ne gi
bi vesait tahsis edileceği kadrolar tespit edildiği gibi 
bunların masarifinden ne gibilerin vekillerin tahsisa
tından tesviyesi icapedeceği ve hangi kısmının bütçe
den mahsubu caiz olduğu tayin ve tasrih edilmiş ol 
duğundan atiyen bir güna tereddüt ve iştibaha mahal 
kalmamıştır. 

REİS — Efendim! İtiraz eden var mı? (Hayır 
sesleri) Tasvip edilmiştir. 

4. — Encümenin bu baptaki noktai nazarı iki 
numaralı mütalâada arz edilmiştir. 

HAMDİ BEY (Bozok) — İşte bu Encümene 
gitmiştir henüz gelmemiştir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! İnfikâk ve 
muvasalat yevmiyeleri hakkında kabul ettiğimiz fı-
karattır bunlar. 

REİS — Kabul edilmiştir. 
5. — Mülkiye Harcırah Kararnamesine müzey-

yel mevadın birinci maddesinin «1» numaralı ben
dinin bir fıkrasında (aynı günde azimet ve muvasa
lat olunan yerler için infikâk ve muvasalat yevmiyesi 
dahi dahil olarak yedi yevmiye verilir» diye mu
harrer olan ibarenin medlulü hakkında Divanı Mu
hasebatça serdedilmiş bulunan mütalâattan birincisi 
salifüzzikir fıkranın yalnız memuriyeti daime ile 
aynı günde muvaseleti mümkün olan bir mahalle 
izam olunanlara tatbiki ve ikincisi de Harcirah Ka 
rarnamesinin dokuzuncu maddesinin merfuiyeti ah
kâmını icap ettirecek mahiyette telâkkisi merkezinde 
olup Encümende cereyan eden müzakere neticesin
de dördüncü maddede izah edildiği veçile birinci 
bent hükmünün yalnız memurini daime ve ikinci 
bentde kararnamenin dokuzuncu maddesinin mer-
fuiyet hükmünü müstelzim hiçbir kayıt ve sarahat 
bulunmadığı gibi bir günde azimet ve avdet müm
kün olabilecek bir mahalle muvakkaten gönderilen 
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bir memura uzun bir seyahat için ihtiyari, zaruri 
olan masarif karşılığı olmak üzere verilmesi tecviz 
edilen infikâk ve muvasalât yevmiyesi namiyla za-
maim itasında maslahaten dahi lüzum ve icap bu
lunmayacağına binaen encümen memurini mukim
den bilâ beytutet merkeze avdet kabul olabilecek 
mahallere azihet edenlere infikâk ve muvasalât yev
miyesi verilmeyip yalnız dokuzuncu madde mucibin
ce yevmiye itasiyle iktifa edilmesine kani bulunmuş
tur. 

REİS — İtiraz eden yok. Tasvip edilmiştir efen
dim. 

6. — Harcirah Kararnamesine müzeyyel meva
din (2) rakamlı bendinde (Bir vilâyet veya sancak 
veya kaza merkezinden bilinfikâk) suretinde başla
yan ibare dördüncü maddede işaret edildiği üzere 
daha alt tarafında (kaza, liva, vilâyet merkezlerin
deki tevakkuf vaziyetten bahs edilmesine göre dai-
rei malûmenin vilâyet hududuyle mukayyet olmadı
ğı ve binaberin mezkûr bendin merkez ve vilâyet 
memurlarına alelıtlak şâmil bulunduğu sarihan an
laşılmakta olduğundan Divanı Muhasebatın bu hu
sustaki tereddüdü gayri varit görülmüş ve binaen
aleyh (2) numaralı fıkrai hükmüyede dahil bulun
muştur. 

REİS — İtiraz eden yok, tasvip edilmiştir efen
dim. 

7. — 27 Kânunuevvel 1337 tarihinde Meclisi Âli 
Heyeti Umumiyesinin tasdik ve tasvibine iktiran 
eden Muvazene! Maliye Encümeni mazlbatasında 
mevad beynindeki münakafât için encümeni müşa-
rümileyhadan istihsali karar olunması muharrer bu
lunmasına göre Divanı Muhasebatın 1339 senesi 
zarfında vukubulan bu kabil münakalât hakkındaki 
müracaatlara karşı mezkûr mazbata münderecatına 
tevfiki hareket olunması lüzumuna dair vaki olan 
içtihat ve kanaati Encümenimizce de tamamiyle mu-
sip ve muvafık görülmüştür. Mahaza 1340 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun 37 nci maddesiyle 
325 - 339 Muvazenei Umumiye, Avans ve Muvakkat 
Bütçe kanunlarının fesh ve tadil edilmeyen ahkâmının 
meriyeti kabul edilmiş olmasına binaen atiyen ke-
mafissabık mevad beynindeki münakalât yalnız Ma
liye Vekilinin inzimam ve muvafakatıyla vekâleti 

aidesince yapılabilmesi takarrür etmiş olduğundan 
bittabi bu husustaki ihtilâfat bertaraf olmuştur. 

REİS — İtiraz var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edilmiştir. 

8. — Bütçede murakkam bilûmum tahsisatın Di
vanı Muhasebatın vizesine tabiiyeti kafi olup, bu 
bapta bir gûna tereddüde mahal yoktur. 

Divanı Muhasebatın mütalâatı meyanında mu
harrem kararnamesinden bahsetmiş olmasını encü
men mucibi muaheze gördüğünü ayrıca Heyeti Ce-
lileye arz eder. 

REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edilmiştir. 

9. — Tarihi iadedeki Kavanin ahkâmına naza
ran Divanın muamelesi muvafık görülmüştür. 

REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edilmiştir. 

10. — Bu fıkrada muharrer bulunan muamelât 
hakkında Divanca ihtiyar olunan tarzı hareket ve 
dermeyan olunan esbabı mucibe Encümenimizce şa
yanı kabul görülmüştür. 

REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edilmiştir. 

11. — Bu fıkrada muharrer bulunan muamelât 
hakkında Divanca ihtiyar olunan tarzı hareket ve 
dermeyan olunan esbabı mucibe encümenimizce şa
yanı kabul görülmüştür. 

REİS — Efendim! İtiraz eden var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

12. — Bu fıkrada muharrer bulunan muamelât 
hakkında Divanca ihtiyar olunan tarzı hareket ve 
dermeyan olunan esbabı mucibe Encümenimizce şa
yanı kabul görülmüştür. 

REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edilmiştir. 

13. — Bu fıkrada muharrer bulunan muamelât 
hakkında Divanca ihtiyar olunan tarzı hareket ve der
meyan olunan esbabı mucibe encümenimizce şayanı 
kabul görülmüştür. 

REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edilmiştir. 

Efendim! on dakika teneffüs etmek üzere celse
yi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 4,00 

• * 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i miizakerat; saat : 4,30 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

REtS — Celseyi açıyorum. 
Divanı Muhasebat Raporunun 

müzakeresine devam ediyoruz. 
mütebakisinin 

Ondördüncü fıkrayı okuyacağız: 
14. — 2 numaralı mütalâaya ait izahatta derme-

yan olunduğu veçhile harcırah kararnamesinin meva
dı muvakkate faslını muaddil 10 Teşrinisani 1335 
tarihli mevadı müzeyyelenin birinci maddesinin 
ikinci fıkrası sureti umumiyede memurini muvakka-
teye ne suretle harcırah ve yevmiye verileceğini mu-
arref olup tahkikat ve tetkikat için giden memurla
rın dahi vaki olacak seyahatleri... denilmesine göre 
işbu fıkranın müfettişlere şamil olup olmıyacağı 
hususu mahalli tereddüt ve iştibah olmıyacak dere
cede sarih bulunduğu cihetle divanın bu noktada 
deruytei mesuliyetle dahi sarfiyatı mezkûreye ait 
ita emirlerini kabul ve vize etmesi encümenimizce 
şayanı muvahaze görülmüş ve amiri itanın dahi 
mesuliyeti muktezi görülmüştür. 

RElS — Bu karar encümene gitmiştir. Onun 
hallolunduğuna göre.. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurun. De-
ruhtei mesuliyet kısmı başkadır. Yalnız bu kısmı 
Heyeti Celile tasvip ediyor mu? Yoksa deruhtei me
suliyet meselesi ayrıca hallolunacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O hallolun-
duktan sonra tatbik edilir. 

REİS — Bu bapta söz isteyen var mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Geçen gün kabul buyurulan fıkra 
mucibince bundan sonra gidip gelme yevmiyesi ve-
rilmiyecektir. Fakat şimdiye kadar, içtihat daire
sinde, hemen hepsi almıştır. Fakat bir kısmının 
mahsubu icra edilmiş, diğer kısmının edilmemiş. 
Bunlar ne suretle hareket edecektir? Encümeni Reisi 
onu lütfen izah buyursunlar ki gerek devair ve ge
rek Divanı Muhasebat, işlerinitanzim etsin. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bundan 
sonra alamıyacak. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Nasıl olur? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bizim noktai nazarımız, 
bunların alamıyacağı merkezinde olduğunu arz ettik. 
Heyeti Celileniz tasvip ederse avans olarak almışlar 
mahsup yaptırmamışlar, mahsup edilsin dersiniz. 
Fakat biz bunun esasen verilmesine taraftar değiliz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Mesuliyet, mesuliyeti ma
liye ve cezaiyeyi ihtiva edeceğinden dolayı Encüme
ne giden madde ile alâkadardır. Saniyen, Harcırah Ka
nununa ait 15 Teşrinisani 1335 tarihli kararnamede 
teftişat yoktu. Geçenlerde bu sonradan ilâve ve ka
bul edilmiştir. Yeni kabul edilen bir şey bu suretle 
telâkki edilerek üzerine tediyat yapılacak olursa zan
nederim ki hiçbir vakit mesuliyet olmamak lâzım ge
lir. Çünkü mahallî içtihat değil, hatta bunun aksine 
'bir kayıt yoktur. Teftişat kelimesi sonradan encümen
ce ilâve edilmiştir ve Heyeti Celile de kabul etmiştir. 
Fimabat teftişat için gideceklere de kabul ettiğimiz 
fıkrai hükmüye mucibince yevmiye verilmez. Ancak 
şimdiye kadar verilmiş olmasından dolayı ne vekili 
aidine mesuliyet terettüp eder ve ne de iade etmesi 
icabeder. Eğer madde tetkik buyurulursa görülecek
tir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Geçmiş bir 
şeyden babs buyurdular ve encümenin ilâve ettiğini 
dermeyan ettiler. Bendeniz maddeyi okuyacağım : 

Bir vilâyet veya sancak veya kaza merkezinden bil-
infikâk bir dairei malume dahilinde tetkikat, tahki
kat ve taharriyat ve istikşafat. Müfettişlerin bunun 
haricinde bir iş için gideceklerine kani iseniz buyu
rursunuz bir müfettiş ya bir memur işi tetkik için gi
der, tetkike idarî veya ilmî noktai nazardan gider, 
bu işte muvaffak oluyor mu ve bu kanun bu mem
leketin haleti rühiyesiyle vaziyeti iktisadiyesiyle mu
vafık mıdır ve müterafık mıdır? Diye tetkik edeyim 
diye tetkikata gider veya tahkikata gider veya ta-. 
harriyata gider veya istikşafata gider. Bunun haricin
de hiçbir muvakkat memurun, müfettişin gitmek ih
timali yoktur. Bu şüpheyi izale için kanun, kararnarne 
bu kadar sarih olduğu halde şüphe ediliyor. Şüphe 
edilmemek lâzım gelirken şüphe edildiği için teftişatı 
dahi sarahaten zikrettik ve Heyeti Celileye arz ettik. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bir sual : Şimdi efendim: 
Bir kerre tetkikat ile teftişat elfazı müteşabiheden de-
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ğildir. Bu ilâve edilmiştir ve kabul edilmiştir amen
na, buna bir şey söylemiyorum. Fakat tetkikatla tef-
tişat ayrı şeylerdir. Tetkik herhangi bir yerde olur. 
Teftiş o mahaldeki bütün muamelâtı teftiş ve yolsuz
luklar varsa onları tahkik ve tetkiktir. Hepsine şa
mildir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Müfettiş de
nilen zevatı muhtereme kaç vazife ile mükellef ola
bilir. Ya tetkik eder, ya tahkik eder veya istikşaf 
eder veya taharri eder. Bunun haricinde müfettişin 
manası yoktur. Binaenaleyh kanun gösteriyor. Bu va
zife ile gidecekler için ne yapılacak, memuriyeti dai
me ile gidenler için ne yapılacak. Bunu gösterdiği 
için bir şüphe ve tereddüde mahal yoktur, diyoruz. 
Divanı Muhasebatça tereddüt edilmiştir, hata edil
miştir, dedik. Birinci numarada, Divanı Muhasebat 
burada iyi tamik etmemiştir, hata etmiştir dedik. Bi
naenaleyh bundan sonra hiç şüpheye mahal kalma
mak üzere teftişat kelimesini de sarahaten yazdık. Bu 
şüphe edenlere karşıdır. Esbabı mucibemizde arz et
tik. O geçti zaten ka'bul edildi. Nitekim müfettişlerin 
bir kısmı meselâ : Maarif Müfettişleri ve diğer bir 
kısım müfettişler yevmiyelerini almamışlardır. Ne
den? Çünkü Vekili aidi deruhtei mesuliyet etme
miştir. Sonra bu meselenin deruhtei mesuliyetle alâ
kası yoktur. Asıl mesele budur. Biz burada diyoruz 
ki deruhtei mesuliyet edildiği, edilmediği anda ne 
olacak? O da ayrı bir hüküm. O varit değil, siz bu
rada bizim mütalâamızı varit görürseniz deruhtei me
suliyet halinde, (mesuliyeti bilmal) lik meselesi ayrıca 
gelecektir. Ondan evvel siz karar verirsiniz. Biz nok-
tai nazarımızı oldukça sarih olarak tespit ettik. 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Efendim! Bu 
maddedeki yolsuz sarfiyat mahalli içtihat mıdır, de
ğil midir? Noktasında ihtilâf var. Bir kerre bu yol
suz sarfiyatta vekiller mesul mudur, değil midir? Bu 
takarrür etmemiştir. Buna ait madde encümene git
miştir. Mahallî içtihat denince vekilleri mesul edecek 
miyiz, etmeyecek miyiz? (O, sonra sesleri.) Binaen
aleyh mahallî içtihat mıdır, değil midir? Bunun ta
karrür etmesi lâzımdır. Mahallî içtihat dersek ve ma
hallî içtihat olunca buradaki mesuliyeti ka'bul ede
cek miyiz? (O başka sesleri.) Nasıl başka olabilir 
efendim. Başka mesele değildir. Eğer mahallî içtihat 
ise mesuliyet yoktur. Mahallî içtihat olup olmadığı 
tayyün etmeden evvel şu mesuliyeti kabul etmek doğ
ru değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu madde 
kabul edilince divan, muamelâtını durduracak mıdır? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim! Deminki be
yanatımla encümeni tahtie etmek istemedim. Zaten 
Encümen Reisi Muhteremini muaheze edecek iktidar
da değilim. Bendenizin arzım; şimdiye kadar bu me
selenin mahallî içtihat telâkki olunabilmesi ve zaten 
daha ziyade verilmesine taraftar olan herhangi bir 
Vekili mesulün kanaat getirmiş bulunabilmesidir. 
Onun için zaman meselesini mevzubahs etmeyelim. 
Bu fıkrai hükmiye kabul ettik. Bu fıkra sarahati fi-
malbat ihtiva ediyor. Bundan sonra, müfettişler muva
salat ve infikâk yevmiyesi almazlar. Ancak şimdiye 
kadar, tetkikatta teftişat dahilindedir, diye vekili aidi
nin, yahut da parayı kabzedeni mesul tutmak zanne
derim, doğru değildir. 

Bendenizin maruzatım, şimdiye kadar müfettişler 
tarafından bu gibi hususatta gerek deruhtei mesuliyet
le ve gerek buna lüzum görülmeden, muhasibi me
sullerin hatta tereddüdü vaki olmadan, alınmış olan 
paralara artık tevcihi muaheze etmeyelim der. Esa
sen sarahat koyduk. Bundan sonra bu usul dahilinde 
hareket edilecektir. Bu sarahat karşısında vekili aidi 
bir harekette bulunmamıştır ki, mesuliyeti maliye ve 
idariyeyi müstelzim olsun. Maksat ve maruzatım bu
dur, 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Hamdi Bey 
biraderimizin itirazları varit değildir. 

Bizim bu içtihadımız muvafık mıdır, değil mi
dir? Muvafık ise mesuliyet kelimesinin manası nedir? 
Mesulibilmal mıdır? Cezaen mi, siyaseten mi mesul
dür? Mevkiden iskat edilmiş, geçmiş gitmiştir. Mesu
liyet kelimesinin, deruhtei mesuliyet ettim kelimesinin 
manasının neden ibaret olduğunu, ayrıca kanunu esa
si, adliye ve Divan Muhasebat Encümenleri tespit ede
cektir. Bunu dallandırmağa lüzum yoktur. Şuradaki 
noktai nazar doğru mudur, değil mjdir? (Doğrudur 
sesleri) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Her madde üzerinde 
bu kadar uğraşacak olursak bu bir haftada çıkmaz. 

REİS — Efendim! Bu deruhtei mesuliyet fıkra
sına ait değildir, onun için bu, ondördüncü fıkrayı 
reye arz edeceğim. Ondördüncü fıkrayı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

15. — Bu fıkrada muharrer esbabı red muvafjkı 
kanun görülmüştür. 

REİS — Bir mütalâa var mı efendim( Hayır ses
leri) Tasvip edilmiştir. 

16. — Bu fıkrada muharrer esbabı ret muvafıkl 
kanun görülmüştür. 

— 104 — 



1 : 46 3 . 2 . 1341 C : 2 

REİS — Bir mütalâa var mı efendim? (Hayır ses-
teri) Tasvip editatif tir. 

17. — Jandarma efradı dahili esnan olan efrattan 
tefrik edilmek ve terfi ve terakkileri kavanini askeri
yeye tabi olmak -itibariyle efradı askeriyeye şebih ise
ler de memurini mülkiyeden bulunan zabıta vazaifin-
de istihdam olunmalarına-ve ledeücap memurin mu-
hakematı hakkındaki kavanin ve nizamata tevfikan 
dçrayi muhakemelerine nazaran Tedrisatı İptidaiye 
Kanununun dördüncü maddesindeki «Memurin ve 
Müstahdemin»1 tabirinin dairei şümulüne dahil bulun
dukları encümenimizce müttefikan kabul edilmiş ve 
binaenaleyh Divanı Muhasebatın jandarma maaşatın-
dan tedrisatı iptidaiye vergisi tevkif edilmemesi hak
kındaki mdktai nazarı gayrı musip görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Tasvip edilmiştir ©fendim. 

18. — Divanı muhabesatın bu fıkrada muharrer 
noktai nazarı şayanı kabul görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Tasvip edilmiştir. 

19. — Bu fıkrada mevzubahs mesele encümenimiz
ce de mahallî içtihat telâkki edilmiş ve deruhtei me
suliyete istinaden Divanı Muhasebatça işin taallûk 
ettiği masrafın kabul ve vize edilmesi muvafık görül
mekle beraber Divanın içtihadı tasvip edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Tasvip edilmiştir. 

20. — Encümen bu kabil sarfiyat hakkındaki nok
tai nazarını bir numaralı fıkradaki mütaiâatmda arz 
etmiştir. Bu fıkralarda mevzubahs mesai! muvazzahı 
sarahat olup mahalli içtihat görülemediğinden Diva
nı Muhasebatın deruhtei mesuliyet üzerine sarfiyatı 
vakayı kabul ve vize etmesi şayanı muaheze bulunmuş 
ve üç numaralı fıkrai hükmiyedeki maruzatımız veç-
hîfe amiri italara mesuliyeti maliye tahmili muktezi 
görülmüştür.! 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
VEHBİ BEY (Karesi) — (Maliye) kelimesinin tay-

yı lâzımdır. Çünkü mesuliyeti maliyenin nasıl olacağı 
taayyün edilmemiştir. 

REİS — Maliye kelimesinin tayyı suretiyle tasvip 
buyumlmıuştur. 

21. — Bu fıkra hakkındaki encümenin mütalâası 
yirminci fıkranın aynıdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir., 

22. — Bu fıkra hakkındaki encümenin mütalâası 
yirminci fıkranın aynıdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

23. — Bu fıkrada muharrer bulunan muamelâta, 
mütaâllik sarfiyatın reddi hakkında divanca dermeyaa 
olunan esbabı mucibe Encümenimizce muvafıkı ka
nun görülmüştür. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir, 

24. — Bu fıkrada muharrer bulunan muamelâta 
müteallik sarfiyatın reddi hakkında Divanca derrae-
yan olunan esbabı mucibe encümenimizce muvafıkı 
kaibul görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir,, 

25? — Bu fıkraya ait encümenin mütalâası yirmi-
üçüncü fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir, 

26. — Bu fıkraya ait enciknenin mütalâası yirmi -
üçüneü fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

27. —- Bu fıkraya ait encümenin mütalaası yirmi-
üçüncü fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil-
mişth\ 

28. — Bu fıkraya ait encümenin mütalâası yirmi-
üçüncü fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

29. — Bu fıkraya ait encümenin mütalâası yirmi -
üçüncü fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

30. — Bu fıkraya ait encümenin mütalâası yirrni-
üçüncü fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir, 

31. — Bu fıkraya .ait encümenin mütalâası yİrmi-
üçüncü fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

32. — Bu fıkraya ait encümenin mütalâası yirmi-
üçüncü fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir, 

33. 34. — İşbu fıkralar hakkında muktezayıhal ta
yin 'olunabilmek için evvelemirde vekâlet maaşatmm 
suret ve nisbeti itası hakkındaki ahkâm ve muharrera-
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ti msvcudenin ne gibi şeyler olduğu lcdettetkik atik 
harcirah kararnamesinin elyevm hükmü mer'i bulu
nan altıncı maddei muaddelesinin son fıkrasıyle se
kizinci ve dokuzuncu maddelerinde vekâlete müteallik 
olmak üzere mevzu ahkâm «bir memurun vukuu ve
fatından veyahut lieclil muhakeme celp olunmasın
dan veya maslahatı zatiye için ruhsatı resmiye ile bir 
yere gitmesinden veyahut bedelinfisal memuriyetinde 
bekası tecviz olunamamasından veya infisalinden son
ra halefini beklememesinden dolayı vekâleten idaresi 
lâzım gelen memuriyetlere getirilecek vekillere me
murini muvazzafadan ise humustan sülüse kadar ve 
muvazzaf değil ise sınıf derecesinde vekâlet maaşı 
itası ve «telgraf hademesi vesaire gibi az maaşlı me
murlardan biri mezun bulunduğu veya eli işten* çekti-
rildiği halde ona ait bir vazife hademei mevcudeye 
gördürülmeyipde şayet vekil tayini icapederse o hiz
mete muhassas maaşın sülsanmı tayin kılınacak veki
le verileceği» merkezinde olup, şurayı devletçe seki
zinci ve dokuzuncu maddeleri müfessir .olarak ittihaz . 
olunan 17 Kânunusani 1340 tarihli kararda dahi sa-
lifüzzikir sekizinci maddede vekâleten idaresi icape-
den memuriyetlerin sureti inhilâli sadedinde tadat olu
nan ahvali hamse haricinde bir suretle açılacak me
muriyetlere geçilecek vekiller maaşatına dair mezkûr 
kararnamede sarahat olmadığından ahkâmı umumi-
yeye ittiba ve kıyas tarikiyle bütçede o gibi memu
riyetler için muhassas olan maaşatın tamamına ka
dar hükümetçe vekâlet maaşı ita olunabileceği gös
terilmiş ve heyeti vekilece müttahaz karar ise yalnız 
muallimlerin maaşatı dûn olmaktan naşi ahkâmı ka
nuniye dairesinde humustan nısfa kadar verilecek 
maaşlarla vekil tedariki emrindeki müşkülât ve adeta 
imkânsızlığa mebni vekâleten müstahdem olan mual
limine memurini muvazzafadan ise nısıf, değil ise sü-
lüsan derecesinde vekâlet maaşı itası mecburi bulun
muş olduğunu ve heyeti vekilenin işbu kararın sali-
fülbahs altıncı maddenin son fıkrasına istinat ve kı
yas tarikiyle ittihaz eylediği zehabına binaen Divanı 
Muhasebatcada mamulümbih addedildiğini ve Şurayı 
Devletten karar tefsiri istihsalini icapettiren hadise
nin dahi başka bir daireye nakledilen bir zattan inhi-
lal eden memuriyete vekâleten tayini keyfiyet oldu
ğu heyeti vekile kararının muvahharan muallim ve
killeri hakkında dahi tatbik olunduğu anlaşıldı. 

Vakıa medarı tefsir olan hadise metni kararna
mede aynen mevcut değil ise de bir memurun vefatıy-
le vaki olacak inhilal ile tahvili memuriyeti halindeki 
inhilal arasında vekâlet maaşı itasmca fark ihdasını 

mucip bir sebep mutasavver olamayacağına ve met
ni kararnamede ise bir memurun vukuu vefatıyle in* 
hilal edecek memurine vekil tayini halinde ne kadar 
vekâlet maaşı verileceği musarrah bulunduğuna bi
naen şurayı devletin tefsiri vaki muvafıkı nefsülemir 
olmadığı gbii vazıı kanunca vekâletle idare edilecek 
memuriyetler için verilecek maaşatın asaleten idare 
halinde verilecek maaşattan dûn olması esası kabul 
edilmiş iken, tadat olunan ahval haricinde inhilal ede
cek memuriyete tayin olunan vekillere kanunen ka
bul edilen esas fevkinde vekâlet maaşı itasını tecviz 
eylemek dahi tefsir değil tadil mahiyetinde görülmüş 
ve heyeti vekile kararı da hademe sınıfına münhasır 
görünen ahkâmı kanuniyeyi esbabı mucibe müşabe-
hetiyle muallimine teşmil gibi tefsir mahiyetini ikti
sap eylemesine binaen harici azsalâhiyet olmakla be
raber mualliminin o tarihteki maaşatı muhassasası 
böyle bir karar ittihazını icapettirecek derecede dûn 
olmasından naşi kararı vakiin maslahata muvafakati 
da itiraf zaruri bulunmuştur. 

Binaberin Şurayı Devlet Kararının tadil mahiye
tinde olması ve nıuahharan muallimlerin maaşatı da 
haddi kifayeye iblâğ edilmesi hasabıyle her iki kara
rın atiyen devamı meriyetine lüzum görülmemekte
dir. 

Hususi maddeye gelince; Divanı Muhasebat esba
bı reddiyesinin darülfünun müderrisleriyle muallim 
muavinlerinin Heyeti Vekile kararında mezkûr olma
masına istinat ettirmiş olduğuna göre Heyeti Vekile 
kadarı bunlar hakkında dahi bir sarahati ihtiva et
seydi vizeden imtina edilmeyeceği anlaşılıp, halbuki 
işbu karar selifen izah olunan sebeple Heyeti Veki
lenin salâhiyetinden hariç olmasından naşi doğrudan 
doğruya hüküm kararnameye temessük edilmesi icap-
ederdi. Keza vizeden imtina keyfiyeti dermeyan olu
nan sebebe nazaran değil kararname hükmüne göre 
varit bulunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

35. — Bu fıkrada münderiç mesele hakkında Di
vanı Muhasebatça ihtiyar olunan tarzı hareket ve is
tinat edilen esbabı kanuniye encümenimizce de mu-
sip ve muvafık görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

36. — Bu fıkrada münderiç mesele hakkında Di
vanı Muhasebatça ihtiyar olunan tarzı hareket ve is
tinat edilen esbabı kanuniye encümenimizce de mu-
sip ve muvafık görülmüştür. 
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REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

37. — Bu fıkrada münderiç mesele hakkında Di
vanı Muhasebatça ihtiyar olunan tarzı hareket ve is
tinat edilen esbabı kanuniye encümenimizce de mu-
sip ve muvafık görülmüştür. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

38. — Müteferrikadan ücret ita edilemeyeceği 
hakkındaki Encümenin mütalâası bir numaralı muta--
lâatı umumiyede ve tahhüt yolsuzluğuna ait encümen 
noktaî nazarı da dört numamralı mütalâat meyanın-
da arz edilmiş ve bu işte aynı mahiyette olup, ma
hallî içtihat görülememiş olduğundan divan bu bap
taki deruhtei mesuliyeti kabul etmekle şayanı tenkit 
bulunmuş olduğu gibi âmiri itayada mesuliyet tah
mili muktezi görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

39. — Fıkrai sabıkanın ikinci bendi hakkında arz 
olunan mütalâa vecihle âmiri itanın mesuliyeti muk-
tezidir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

40. — Eu fıkrada tasvir olunan muamelât hak
kında Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hare
ket ve serdedilen esbabı mucibe encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 

41. — Bu fıkrada tasvir olunan muamele hakkın
da Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hareket 
ve serdolunan esbabı mucibe Encümenimizce de mu
vafık görülmüştür. 

42. — Bu fıkrada tasvir olunan muamele hakkın
da Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hareket 
ve serdolunan esbabı mucibe encümenimizce de mu
vafık görülmüştür. 

43. T— Bu fıkrada tasvir olunan muamelât hak
kında Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hare
ket ve serdedilen esbabı mucibe encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 

44. — Bu fıkrada tasvir olunan muamelât hak
kında Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hare
ket ve serdedilen esbabı mucibe encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 

45. — Bu fıkrada tasvir olunan muamelât hak
kında Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hare
ket ve serdedilen tarzı hareket Encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 

46. — Bu fıkrada tasvir olunan muamelâtı hak
kında Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hare
ket ve serdedilen esbabı mucibe Encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 

REİS — Bu fıkralar hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edilmiştir. 

47. — Bu fıkrada mevzubahis olan meselenin ma
hallî içtihat bir ciheti görülemeyip Harcırah Karar
namesindeki sarahati ifadeye müsteniden ifayı mua
mele olunmak lâzım gelirken, Divanı Muhasebatça 
deruhtei mesuliyetin kabul edilmesi gayri musip bu
lunmuş ve âmiri itanın mesuliyeti muktezi görülmüş
tür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

48. — Bu fıkra hakkındaki Divanı Muhasebat 
noktai nazarına encümenimiz de iştirak etmekte bu
lunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

49. — Bu fıkra hakkındaki Divanı Muhasebat 
noktai nazarına Encümenimiz de iştirak etmekte bu
lunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

50. — Başkumandanlıkça cephe nizamı harbine 
ithal edilmiş olan zabıtan ve efradın seferi zamları
nın kabul ve mahsubu çayı tereddüt olamayacağın
dan dairesinin izahatı üzerine Divanı Muhasebatça 
kabulü muvafık görülmekle beraber kabulünün an
cak dairesince deruhte edilen mesuliyete ve mesele
nin mahallî içtihat olduğu kanaatinde bulunmasına 
müstenit olduğunu dermeyan etmesi gayri muvafık 
görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

51. •— Harcırah Kararnamesinin altıncı maddesi 
mucibince şehir ve kasaba dahilinde bir tarafa me-
muren gönderilenlerin yol masrafı mutat ve mevcut 
vesaiti nakliyeye göre verilebileceği müsarrah olup, 
Divanca da tatbikatta ol vecihle muamele icra edil
mekte olduğu ve bu fıkrada Divanca da reddolun-
duğu dermeyan edilen meblâğın dairei bahriye mu
temedine masarif vakıasına müteallik her ay mak-
tuan verilfnek istenilen beşyüz kuruştan ibaret bu
lunduğu encümence icra olunan tetkikattan anlaşıl
mış ve bu suretle maktuan masarifi rahiye verileme
yeceğinden divanın tarzı hareketi muvafık görülmüş
tür. 
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REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil- f 
mistir. 

52. — Muhtelif sarfiyata ait olarak bu fıkrada | 
dermeyan olunan esbabı ret encümence de şayanı ka
bul ve muvafıkı kanun görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. I 

53. — Muhtelif sarfiyata ait olarak bu fıkrada der
meyan olunan esbabı red encümenimizce de şayanı 
kabul ve muvafıkı kanun görülmüştür. I 

54. — Muhtelif sarfiyata ait olarak bu fıkrada I 
dermeyan olunan esbabı red encümenimizce de şaya
nı kabul ve muvafıkı kanun görülmüştür. 

55. — Muhtelif sarfiyata ait olarak bu fıkrada 
dermeyan olunan esbabı ret encümenimizce de şa
yanı kabul ve muvafıkı kanun görülmüştür. 

56. — Bu fıkraya ait encümenin mütalâası elliü-
çüncü fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

57. — Bu fıkraya ait encümenin mütalâası elliü- I 
çüncü fıkradaki mütalâanın aynıdır. I 

58. — Bu fıkraya ait encümenin mütalâası elliü- I 
çüncü fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

59. — Bu fıkraya ait encümenin mütalâası elliü- j 
çüncü fıkradaki mütalâanın .aynıdır. 

REİS — Bu fıkralara itiraz eden var mı? (Hayır 
sesleri). Tasvip edilmiştir. I 

60. — Devlet bütçesinden masraf itasını istilzam I 
edecek herhangi bir hizmetin tahakkuk ve subutuna I 
medar olacak her nevi evrakı talep ve rüyet etmek 1 
Divanı Muhasebatın cümlei vazaif ve salâhiyetinden 
bulunduğu cihetle Divanın bu vazifei kanuniyesini I 
tamamı ifa zımnında evrakı matlubenin ibraz ve İra- I 
esi lüzumunda İsrar etmeyerek deruhtei mesuliyeti I 
kabul ve onunla iktifa etmesi gayri muvafık görül- I 
müştür. I 

1339 senesi gayesine kadarki hesabat tetkiki he
sap heyetlerince rüyet edilerek Divanı Muhasebatın | 
nazarı tetkikinden geçmiyeceği cihetle atiyen münde- i 
recatı Divanın ittilâı haricinde kalacak olan evrakı 
matlubenin sureti mahsusada celp ve tetkîkiyle sarfi
yatı mephusenin muvafıkı kanun olup olmadığının I 
ve müstelzimi zaman bir cihet bulunup bulunmadı- I 
ğının bittayin neticeyi Maliye Vekâletine iş'ar ile be- I 
raber Meclisi Âliye arz eylemesi ve ahvali mumasi- | 
lede dahi bu surette hareket etmesi lüzumunun Mec- J 
lisi Âlice Divanı Muhasebata tebliği Encümenimizce J 
muktezi görülmektedir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. I 

61. — Divanın bidayetten sarfiyatı mezkûre hak
kında talep ettiği evrak ve malûmata talikan ittihaz 
ettiği ret kararı muvafık görüldüğü gibi Müdafaai 
Milliye Vekâletinin o zamanki ahvali fevkalâdeye na
zaran deruhtei mesuliyetle emri sarfı temin etmiş 
olması tabiî ve zaruri görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

62. — Bu fıkrada mufassalan arzolunan hususat 
hakkındaki Divanı Muhasebat karar ve çithadı En
cümenimizce de muvafıkı kanun ve usul görülmüş
tür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

63. — Bu fıkrada mufassalan arzolunan hususat 
hakkındaki Divanı Muhasebat karar ve içtihadı En
cümenimizce de muvafıkı kanun ve usul görülmüş
tür. 

64. — Bu fıkrada mufassalan arzolunan hususat 
hakkındaki Divanı Muhasebat karar ve içtihadı En
cümenimizce de muvafıkı kanun ve usul görülmüş
tür. 

65. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalâası alt-
mışikinci fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

66. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalâası alt-
mışikinci fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

67. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalâası alt-
mışikinci fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

68. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalâası alt-
mışikinci fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

69. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalâası alt-
mışikinci fıkraidaki mütalâanın aynıdır. 

70. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalâası alt-
mışikinci fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

71. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalâası alt-
mışikinci fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

72. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalâası alt-
mışikinci fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

73.- — Bu fıkraya ait Encümenin mütalâası alt-
mışikinci fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

REİS — Bu fıkralar hakkında bir itiraz var mı? 
(Hayır sesleri). Tasvip edilmiştir. 

İkinci rapora geçiyoruz : 
1. — Raporda mevzubahis mütalâat hakkında ahi

ren 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu ile ba
zı ahkâmı tahdidiye vaz edilmiş olup, raporun taal
lûk ettiği aylar zarfında bahisolunan ebniyei emiriye 
ve vakfiye inşaat ve tamiratı hakkındaki nizamname
den başka mabihilistinat olacak bir esas kanunu ve 
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nizamı bulunmadığımdan ittihaz olunan mukarrerat 
ve buna istinaden vaki olan mübayaatın kabul ve tas
diki tabiidir. 

RElS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

2. — Encümenin bu baptaki noktai nazarı müta-
lâatı umumiyenin dört numaralı fıkrasındadır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

3. — İşbu fıkrada münderiç mütalâat musip gö
rülmüştür. 

REİS — Onbirinci fıkraya kadar aynıdır, hepisini 
birden reye koyacağım. 

4. — îşbu fıkrada münderiç mütalâat musip gö
rülmüştür. 

5. — îşbu fıkrada münderiç mütalâat musip gö
rülmüştür. 

tür. 

tür. 

tür. 

6. — îşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş-

7. — îşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş-

îşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş-

9. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş-

îşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş
tür. 

10. 
tür. 

11. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş
tür. 

REİS — Efendim! Bu fıkraya kadar bir itiraz var 
mı? Kabul edilmiştir. 

12. — İşbu fıkraya gelince : Balâda iki numaralı 
fıkra münasebetiyle de arz olunduğu üzere taahhüda-
tın gerek esasında, gerek tatbikatında görülen yol
suzluk vizeden imtinaı mucip olmak lâzım geldiğin
den üçüncü kolordu emrindeki onbirinci tabur için 
vuku bulan ve olbaptaki karara münafi bulunduğu 
ifade edilen mübayaata müteallik emri itanın vizesi 
doğru değildir. Muamelei vakıadan dolayı divanı Mu
hasebat şayanı muaheze görüldüğü gibi netayici ma
liyesi itibariyle de müsebbiplerinin mahkemeye tev-
diî lâzım gelir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tavsip edil
miştir. 

13. — îşbu fıkradaki mütalâat doğru görülmüş
tür. 

14. — İşbu fıkradaki mütalâat doğru görülmüş
tür. 

15. — İşbu fıkradaki mütalâat doğru görülmüş
tür. 

REİS — Bu fıkralar hakkında bir mütalâa var mı? 
Tasvip edilmiştir. 

16. — İşbu fıkraya gelince : 1340 senesinden be
ri kadrolar Meclisi Âlice tetkik ve kabul edilerek ka
nun hüküm ve kuvvetinde tatbik edilmekte olup, 1339 
senesinde ise kadrolarda yapılacak tadilat salâhiyeti 
Meclisi Âlice muvakkaten ve kanunen Muvazenei 
Maliye Encümenine tevdi kılınmış olmasına mebni 
1339 senesine taallûk itibariyle mevzubahis mütalâa 
muvafıkı kanun görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

Otuzuncu fıkraya kadar aynıdır. 
17. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
18. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
19. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
20. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
21. — îşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
22. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
23. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
24. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
25. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
26. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
27. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
28. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
29. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş- . 

tür. 
30. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
REİS — Efendim! Bu fıkralar hakkında bir mü

talâa var mı? Tasvip edilmiştir. 
31. — İşbu fıkrada mevzubahis madde unvanı ve

rilen salâhiyet, kadro esası ile kabili telif olmadığın
dan 1341 senesi bütçesinin gerek Muvazenei Maliye 
Encümenince gerek Meclisi Âlice tetkik ve tasdiki 
esnasında bu yolsuzluğun izalesi lâbüt görübmiştür. 
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REİS — Bu fıkra hakkında mütalâa var mı? Tas
vip edilmiştir. 

32. — işbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş
tür. 

REİS — Otuzaltıncı fıkraya kadar aynıdır. 
33. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
34. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
35. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
36. — İşbu fıkradaki mütalâat musip görülmüş

tür. 
REİS — Bu fıkralar hakkında bir mütalâa var 

mı? Tasvip edilmiştir. 
Üçüncü rapora geçiyoruz. 
1. — Encümenin bu baptaki noktai nazarı mü-

talâaı umumiyenin beş numaralı fıkrasındadır. 
REİS — Mütalâa var mı? Tasvip edilmiştir. 
2. — Encümenin bu baptaki noktai nazarı mü

talâat umumiyenin altı numaralı fıkrasındadır. 

REİS — Mütalâa var mı? Tasvip edilmiştir. 
3. — Aynı mesele hakkında Encümenimiz noktai 

nazarını mütalâatı umumiyenin birinci fıkrasında arz 
ve izah etmiştir. İzahatı mezkûredeki esbabı muci-
beye istinaden Divanın deruhtei mesuliyeti kabul et
mesi şayanı tenkit görülmekle ve âmiri itanın mesu
liyeti muktezi bulunmaktadır. 

REİS — Mütalâa yoktur, tasvip edilmiştir. 

4.,— Esbabı Mucibesi birinci raporun birinci fık
rası hakkındaki mütalâatta arz olunduğu üzere ancak 
saati mssai haricinde çalıştırılan memurine her ne nam 
ile olursa olsun müteferrika tertibinden bir meblâğ 
itasına cevazı kanuni görülememekte ve fevkalâde 
esbap dolayısıyle evkatı muayyene haricinde memur 
istihdamı zaruretinde bütçede memurini muvakkate 
ücuratı namıyle ayrıca tahsisat mevzu olmak şartıy-
le hariçten muvakkaten memur tedarik ve istihdamı 
mümkün olabileceği kanaat ve içtihadında bulunmak
ta olduğundan Divanı Muhasebatın reddi muvafık 
görülmekle beraber Encümenin kanaatinin tamamıy-
le makûsu olan esbabı mucibeyi ret gayri musip gö
rülmüştür. 

REİS — Mütalâa yoktur, tasvip edilmiştir. 
5. — Bu fıkrada dermeyan olunan esbabı ret mu-

yafıkı kanun görülmüştür. 
REİS — Mütalâa yoktur, tasvip edilmiştir. 
6. — Bu fıkrada dermeyan olunan esbabı ret mu-

vafıkı kanun görülmüştür. 

REİS — Mütalâa yoktur, tasvip edilmiştir. 
7. — Taahhüt yolsuzluğu hakkındaki Encümen 

noktai nazarı mütalâatı umumiyenin dört numaralı 
fıkrasında arz olunmuştur. Mütalâatı mezkûredeki 
esbabı mucibeye istinaden Divanca vizesi muvafık 
görülmemekle beraber bilûzum ve. mükerrer masraf 
icrasına sebebiyet verenler hakkında takibat icrası 
zımnında Divanı Muhasebatça Maliye Vekâletine, 
vukuu bu fıkrada beyan olunan, iş'ar ve müracaat 
üzerine ne yapılmış olduğunun vekâleti müşarüniley-
haca Heyeti Celileye arz ve izahı muktezi görülmek
tedir. 

REİS — Mütalâa var mı? Tasvip edilmiştir. 

8. — Bu fıkrada vize edilmeyerek reddolunduğu 
muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat olunan 
esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bulunmuş
tur. 

REİS — Onüçüncü fıkraya kadar aynıdır. 
9. — Bu fıkrada vize edilmeyerek reddolunduğu 

muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat olunan 
esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bulunmuş
tur. 

10. — Bu fıkralarda vize edilmeyerek reddolundu
ğu muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat olu
nan esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bulunmuş
tur. 

11. — Bu fıkralarda vize edilmeyerek reddolun
duğu muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat 
olunan esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bulun
muştur. 

12. — Bu fıkralarda vize edilmeyerek reddolun
duğu muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat 
olunan esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bulun
muştur. 

13. — Bu fıkralarda vize edilmeyerek reddolun
duğu muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat 
olunan esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bulun
muştur. 

REİS — Bu fıkralar hakkında mütalâa var mı? 
Tasvip edilmiştir. 

14. — Taahhüt yolsuzluğu hakkında ânifen arz 
edilmiş olan encümen noktai nazarına göre velev ec-
rimisil dahi olsa müteferrika tertibinden maaş itası 
ve idareten ecrimisil tayini muvafıkı usul görüleme
miş ve binaenaleyh Divanı Muhasebatın vizesi gayrı 
musip görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı? Tasvip edilmiştir. 
15. —- Mütalâatı umumiyenin altı numaralı fık

rasında izah olunduğu veçhile memurine ikramiye 
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itası kanuna müstenit.ve bütçede tertibi mahsus ol-
masıyle mümkün olabilir. Müteferrika tertibinden ik
ramiye itası caiz olamayacağından evvelce ita edil
miş olduğu bu fıkrada hikâye olunan ikramiyelerin 
Divanı Muhasebatça vize edilmiş olması şayanı mua
heze görülmüş ve ikinci defa teklif edilen ikramiye
nin reddi muvafık bulunmuştur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Tasvip edilmiştir. 
16. — Bu fıkrada münderiç esbabı ret muvafıkı 

kanun görülmüştür. 
REİS — Mütalâa yoktur, tasvip edilmiştir. 
17. — Bu fıkrada münderiç esbabı ret muvafıkı 

kanun görülmüştür. . • 
REİS — Mütalâa yoktur, tasvip edilmiştir. 
18. — Encümen taahhüt yolsuzluklarının vizesi 

icapetmeyeceği kanaatinde bulunduğunu mütalâatı 
umumiyenin dört numaralı fıkrasında arz ve izah et
mişti. Bu defada muharrer bulunan yolsuzluklar da
hî taahhüt yolsuzluğu olmak itibariyle ita emrinin di
vanca vize olunduğu anlaşılmakla muamelei vakıa 
musip görülmemiş ve müsebbipleri hakkında takibat 
ve teşebbüsatı lâzıme icrası emrinde Divanca Maarif 
Vekâletine vuku bulan iş'ar ve müracaat üzerine ne 
yapılmış olduğunun Heyeti Celileye arz ve izahı lü
zumunun vekâleti müşarünileyhaya tebliği cümlei te-
menniyatımızdan bulunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Tasvip edilmiştir. 
19. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 

olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görülmüş
tür. 

REİS — Yirmidördüncü fıkraya kadar aynı meal
dedir. 

20. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görül
müştür. 

21. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görülmüş
tür. 

22. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görülmüş
tür. 

23. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görülmüş
tür. 

24. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
bulunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görül
müştür. 

REİS — Bu fıkralar hakkında bir mütalâa var 
mı efendim? Tasvip edilmiştir. 

25. — Muhtelif fıkaratta tekrar edilmiş olan ve 
esbabı mucibesi mütalâatı umumiyenin dört numa
ralı fıkrası hizasında arz ve izah olunan encümen 
noktai nazarlarına göre bu fıkrada bahis edilen mas
rafın da Divanca kabul ve vize edilmiş olması şaya
nı tenkit görülmüştür. 

REİS — Bu fıkra hakkında bir mütalâa var mı? 
Tasvip edilmiştir. 

26. — Bu fıkradaki esbabı ret muvafık görülmüş
tür. 

27. — Mütalâatı umumiyenin dört numaralı fık
rasında arz olunan esbabı mucibeye istinaden bu fık
rada mevzubahis olan masrafın Divanca kabul ve 
vizesi gayri musip görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

28. — Esbabı ret muvafık görülmüştür. 
REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil

miştir. 
29. — Bu fıkrada hikâye olunan yolsuzluğa bi

naen bu baptaki ita emrinin vize edilmemesi icape-
derken Divanca kabul edilmiş olması şayanı tenkit 
görülmekle beraber usulen mevkuf tutulması icabe-
den tahsisatın ciheti saireye sarfına meydan vermek 
suretiyle tehiri teslimata sebebiyet vermiş olan me
muru mesulün tecziyesi muktezi görülmektedir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil- , 
mistir. 

30. — Bu fıkrada mevzubahis olan mesele dahi 
fıkrai sabıkadaki mahiyette bulunmuş ve binaenaleyh 
Divanca kabulü muvafık görülmemiş olduğu gibi tah
sisatı mevcut olmadığı halde hükümet namına taah-
hüdata girişilmesine sebebiyet vermiş olan memuru 
mesule mücazat tatbiki lâzımeden görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

31. — Divanı Muhasebatça bu fıkrada dermeyan 
olunan mütalâat muvafık bulunmuş ve Divanın iş'arı 
vakii üzerine Maliye Vekâletince ittihaz ve takip 
olunan şekli muamelenin vekâleti müşarülileyhaca 
Meclisi Âliye izahı muktezi görülmüştür. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil- . 
mistir. 

32. — Bu fıkrada mevzuubahs mesele muvazzahı 
sarahat olup; içtihada mütehammil görülemediğin
den derahtei mesuliyet edilmesine rağmen Divanca 
kabul edilmemesi lâzımgeldiği halde vize edilmiş ol
ması şayanı muahaze görüldüğü gibi esbabı mucibesi 
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mütalâatı umumiyettin üçüncü fıkrasında arz olundu
ğu üzere amiri itanın."da mesuliyeti muktezi bulun
maktadır. 

REİS — Bu fıkra hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

NECATİ BEY (İzmir) — Efendim! Bu mesele, 
benim Mübadele Vekili bulunduğum zamana ait 
bir meseledir. Bu, bendenizce malum olmakla be
raber Heyeti Celilenizce de malûm olmak için izah 
edeceğim. Yevmiyeler; beş gece için iki efendiye ve
rilmiştir. Gayet asgarî bir paradır. Mesele; yalnız 
içtihat etmek için bir vekil sıfatıyle deruhtei mesu
liyet edilir mi edilmez mi meselesidir. İki vapurumuz 
kışın fırtınaya tutulmuş, kaybolmuştu. Bulama
dık. Bu iki memur mütemadiyen vapurların peşin
de uğraşmış, hangi limana iltica etmiş ise onlara ek
mek, yemek yetiştirmek için vapur tahrik etmek ile , 
meşgul olmuşlardır. Binaenaleyh, bu iki memurun 
almış olduğu 4,5 gece yevmiyesi, bu vazifeyi ifa et
tiklerinden dolayıdır. Aynı zamanda mübadele tah
sisatı toptan verilmiş ve bu gibi mühim ve müstacel 
meSailde sarf edilmek üzere vekile salâhiyet de ve-
rilnjkişti. Meselenin kıymeti olmamakla beraber ka
bili j içtihat olmak noktai nazarından arz ediyorum. 
Böyle çok mühim ve çok müstacel ve hakikaten 
muhacirlere ait bir iş için beş gece yevmiyesinden 
dolayı amiri mesulün mesuliyetini Heyeti Celileniz 
kabul ediyorsa ödemek lâzımdır ve ben de öderim. 
Fakat bir vekile bu tarzda salâhiyet vermek Heyeti 
Aliyenizin vazifei vicdaniyesidir. Bu mesele bundan 
ibarettir. Heyeti Celilenize arz ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Müsaade bu
yurunuz. Bizim tespit ettiğimiz nokati nazar, para
nın azlığından veya çokluğundan değildir. Mesele
nin usulüne muvafık olmamasındadır. İster bir ku
ruş olsun. İster bir milyon kuruş olsun. Hepsi 
birdir. 

İkincisi : Burada, şapografla istinsah etmişler, 
onun için verilmiştir, deniyor. Evrakı tahkikiyesi 
böyledir. Evrakı tahkikiyesinde böyle demiyor. Böy
le geceleri dahi çalışmak olsa evvelce kabul ettiği
miz şekle göre kadro Meclisten çıkmış ve kanun 
kuvvetindedir. Onun dahilinde çalışmak lâzımdır. 
Sonra, İmar Vekâletine verilen tahsisat arasında 
topyekûn muvakkat memurlar istihdam etmek salâ
hiyeti de verilmiştir. O memurlardan istihdam ede
bilirdi. Memurini daimesine böyle ücret vermek 
doğru değildir, Meclisi ÂH bunu tespit etmiştir. 
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Bu, kaidei umumiyeye göre yapılmış bir karardır. 
Artık mesuliyeti maliye zamanı gelince hangi şekil 
kabul edilirse ona göre vekil bey müdafaa etsinler. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Mesu
liyeti maliye diye bir şey yazılmış. Maliye kelimesini 
kaldırdınız. Yalnız mesuliyet kaldı. Bir de Divanı 
Muhasebat muaheze etmiştir deniyor. Bu muaheze
den maksadınız nedir? Eğer maksadınız malî ise 
onu da kaldırınız. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bir kere me
suliyeti maliye cümlesindeki maliye kelimesini kal
dırmaktan maksadımız Divanı Muhasebat ve Kanu
nî Esasi Encümenlerince mesuliyet manasının tespit 
edileceği içindir. Encümenin tespit edeceği ve He
yeti Celilenizin kabul edeceği mesuliyet, malî midir, 
cezai midir, siyasî midir? Her ne ise o kabul edilir, 
Divanı Muhasebatın muahazesine gelince: Burayı da 
Muterize dahilinde tasrih edeyim. Bu raporlar 
hükümet tarafından mansup olan Divanı Muhaseiba-
tın raporlarıdır Heyeti Celilenizce müntehap olan 
Divanı Muhasebatın roporları ki 400 - 500 sayfa tu
tacaktır. Takdim edeceğiz. O Divanı Muhasebatı 
muaheze ediyoruz. Belki Heyeti Celilece müntehap 
Divanı Muhasebatı da muahaze edeceğiz. Divanı 
Muhasebatın muahezesinin neticesi nedir? Bendeni
zin kanaati şahsiyem Encümende tespit edilmiş böyle 
bir şey yoktur ve edilmiş değildir. Divanı Muhase
bat Heyeti Celilenize niyabeten ifayı vazife etmek 
üzere intihap edilmiştir. Vazifesinde muvaffak ol
mazsa siz iskat edebilirsiniz. Bir başka şekil yok
tur. Müntehaptır ve bir Heyeti teşriiyenin naibidir. 
Binaenaleyh iskat etmek sizin hakkınızdır. Onun 
için bu meseleyi burada ayrıca tespit edersiniz. Fa
kat buradaki muaheze eski ve sakıt Divanı Muhase
bata aittir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bu 
muahaze ile ne yapacağız? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Efendim! Bir mebusu 
muhteremi muahazeden mâna ne ise onlara niya
beten - elvekilikelasil - kaidesine tevfikan o mâna
yı ifade eder. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Sabık 
Divanı Muhasebatı nasıl muaheze edeceğiz? Mesuli
yeti maliyeye mi iştirak ettireceğiz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Fikrimi izah 
ettim ve şahsım itibariyle arz ettim. Encümence bir 
şey tespit edilmemiştir. Böyle bir mesele tahaddüs 
ederse onu ayrıca tespit ve arz ederiz dedim. Tek
rar ettirmeyin rica ederim,. 
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REİS — Efendim! Bu fıkra için münakaşa cere
yan etmiştir. Aynca reye koyacağım: 

33. — Bu fıkrada muharrer bulunan esbabı ret 
muvafıkı kanun bulunmuştur. 

RElS — Mütalâa var mı? Tasvip edilmiştir. 
34. — Bu fıkrada muharrer bulunan esbabı ret 

muvafıkı kanun bulunmuştur. 
REİS — Bu frkra hakkında mütalâa var mı (Ha

yır sesleri) Tasvip edilmiştir, . 
35. — Bu fıkrada muharrer bulunan esbabı ret 

muvafıkı kanun bulunmuştur. 
REİS — Bu fıkra hakkında mütalâa var mı? (Ha

yır sesleri) Tasvip edilmiştir. 

36. — Divanı Muhasebatça yapılan ret muamelesi 
muvafık görülmüştür. Ancak, Harcıralh Kararnamesi
nin mevadı müzeyyelesinin ikinci fıkrası mucibince 
ifayı vazife zımnında iki günden fazla vuku bulan 
tevakkuflarda mecmu günler için tevekkuf yevmiyesi 
itası kabul edilmiş olmasına ve zaten kararnamei 
mezbure mevadı asliyesinde seyahat ve ikamet diye 
bir güna tefrik yapılmaksızın alelıtlak bir yevmiye ka
bul edildiği halde muaihharan salifülarz fıkrai kanu-
niyei müzeyyele ile iki günden fazla ifayı vazife için 
vuku bulan tevakkuflarda ikamet yevmiyesinin itası 
tasvip edilmiş bulunmasına mdbni gerek yirmisekizin-
ci madde mucibince seyahati mucip bir mahalle git
mek şartıyle muvakkat ve vekâlet suretiyle ifayı va
zife eylediği günler ve gerekse dokuzuncu maddenin 
fıkaratı mulhtelefisinde bahsolunan müfettişlerle devir 
ve teftiş icrasıyle mükellef kaymakam ve mümasille
rinin iki günden fazla tevakkufu vuku bulduğu halde 
mecmu günler için tevekkuf yevmiyesi itası encüme-
nimizce müsip görülmüştür. Yol kapanmak ve aktar
ma beklemek gibi kararnamei mezburun sekizinci 
maddesinde zikrolunan meciburi tevakkuflar ifayı va
zife maksadıyle olmadığından bu gibilere seyahat yev
miyesi itası zaruri görülmüştür. 

REİS — Bu fıkra hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri.) Tasvip edilmiştir. 

37. -— Esfoabı mucifbesine nazaran bu fıkrada mu
harrer bulunan keyfiyeti ret muvafık görülmüştür. 
. REİS — Bu fıkra hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri.) Tasvip edilmiştir. 

38. — Tahsisat istihsalinden evvel sarfiyat icrası 
Usulü Muhasöbei Umumiye Kanunu ahkâmına mu
halif olduğundan bu fıkrada muharrer olduğu veçhile 
ibadessarf Divana ibraz edilen evrakı sarfiyenin mah
sup edilmesi gayrı muvafft bulunmuş olduğu gibi büt
çeleri tasdike iktiran etmeden bu bütçeye müsteniden 

sarfiyat icra edenler hakkında mücazat tatbiki mukta-
zi görülmüştür, 

REİS — Bu frkra hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri.) Tasvip edilmiştir. 

39. — Bu fıkrada divanca reddedildiği muharrer 
bulunan sarfiyatın reddini müstelzimi dermeyan olu
nan esbalbı mucibe muvafıkı kanun görülmüştür. 

REİS — Bu fıkra hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri.) Tasvip edilmiştir. 

40. — Bu fıkra divanca reddedildiği mahafrer bu
lunan sarfiyatın reddini müstelzim dermeyan olunan 
esbabı mucibe muvafıkı kanun görülmüştür. 

REİS — Bu fıkra hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri.) Tasvip edilmiştir. 

41. — Bu fıkrada divanca reddedildiği muharrer 
bulunan sarfiyatın reddini miîstefeim dermeyan olu-ı 
nan esbabı mucibe muvafıkı kanun (görülmüştür. 

REİS — Bu fıkra hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri.) Tasvip edilmiştir. 

42. — Bu fıkrada divanca reddedildiği muharrer 
bulunan sarfiyatın reddini müstelzimi dermeyan olu
nan es!ba!bı mucibe muvafıkı kanun görülmüştür. 

REİS — Bu fıkra hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri.) Tasvip edilmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Teşekkür ede
riz. Divanı Muhasebat Encümeninize pek. büyük iti
mat gösterdiler. 

REİS — Efendim! Heyeti umumiyesini Reyi Âlile
rine arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el kaldırsın.., 
Aksim' reye koyuyorum kalbul etmeyenler lütfen el 
kaldırstn... Kalbul edilmiştir; 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efentfim! Maiûhn 
Kanunu var. Bugün onu da çıkaralım, (Malûl gazüeı 
Kanunu vardır, onun müzakeresine devam edelim sfes* 
leri.) 

REİS — MaluMn kanun teklifine geçiyoruz. 

2. — Müdafaai Milliye Encümeninin; bilûmum 
malûlini askeriyenin terfihi hakkında (2/280) numa
ralı teklifi kanunî ve mazbatası ve harp malulleri 
cemiyeti murahhasları tarafından verilen teklifname* 
nin Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan Terfih 
Kanunuyla birleştirilmesi hakkında (3/319) numara
lı Başvekâle tezkeresi ve Muvazenei Mdtiye Encüme
ni mazbatası. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Müdafaai 
Milliye VekiK yoktur. 

REİS — Heyeti amumiyesi hakkmda söz isteye» 
var mı? 
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... MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey kanun 
mühimdir. Aşağı - yukarı senevi bir milyon lira sar
fını müstelzim bir kanundur. Rica ederim Muva
zenei Maliye Encümeni gelsin huzuruyla müzakere 
edelim. Bir taraftan şefkat ve merhamet meselesi 
diğer taraftan da bütçe meselesidir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim! 
Bu madde birkaç günden beri duruyor. Müstacel 
meseledir. Muvazenei Maliye Encümeni ve Maliye 
Vekili Bey de buradadır. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, kanun 
okunsun. 

Esbabı Mucibe 
1 . 2 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstiklâl Harbi malulini askeriyesinin temdidi me

zuniyetlerine dair 15 . 10 . 1339 tarih ve 15/17 nu
mara ile takdim edilmiş olup, Meclisi Âlinin kara
rına iktiran etmiş olan lâyihai kanuniyede bilûmum 
malulini askeriyenin terfihi hakkında bir lâyihai ka-
nuniyenin encümenimizce ihzar ve derdesti takdim 
bulunduğu arz edilmişti. İşbu lâyiha kanuniyenin 
bu defa ikmaline muvaffakiyet hasıl olarak merbuten 
takdim ediyoruz. 

Mondoros mütarekesinden sonra vatanımızın in-
tiraz ve izmihlalini istihdaf eden dahilî ve haricî 
husumetlere karşı açılan cidali millide ordu ve heyeti 
zabitan ve efradının manen ve maddeten ihtiyarına 
mecbur kaldığı fedakârlık ve istihkarı hayatın neti-
cei tabiiyesi olarak kıymetli birçok zabitan ve ef
radımız vasılı rahmeti rahman olduğu gibi bir kıs
mı mühimmi de duçar oldukları mecruhiyet neticesi 
olarak malûl kalmışlardır. Kahramanlık ve fedakâr
lığın timsali zihayatı olan işbu malulini guzuatın şanı 
âliî millite lâyık bir surette terfihine pek ziyade alâ
kadar olmuş olan birinci devrei intihabiye Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, cidali millinin ve ahvali fev
kalâdenin devamı dolayısiyle esaslı ve şâmil bir ter
fih kanununun o sırada tanzimine muvaffak olamı-
yarak yalnız seferberliğin hitamına kadar kendileri
ni mezun ad ve muvazzaf zabitan derecesinde ter
fihleri esasını kaibul etmek suretiyle muvakkat bir 
tedbir ittihaz etmeye mecbur olmuştu. 

Lehülhamt ordu, milletimizin iktiham ettiği müş
külât ve fedakârlığın kıymet ve ehemmiyetiyle müte
nasip bir surette vatani gayelerimizi istihsal eylemiş 
ve şerefle sulh ve sükûn iade edilmiş olduğuna na
zaran aynı vatani gayelerle muhtelif muharebat ve 
dahili müsadematta mecruh ve malûl kalmış olan 

ve şimdiye kadar bizzarur meriyülicra İstifa ve Te
kaüt Kanunnamesine tevfikan muameleye tabi tu
tulmuş bulunan bilûmum harp malullerinin temini 
hayatı ve mayişetlerine dahi atfı ehemmiyet edilmesi 
muktezayı hak ve adalet görülerek şu noktai nazar
dan encümenimiz tetkikatı lâzime icra ve bu bapta 
tanzim ve müzakere ettiği lâyihai kanuniyeyi Mec
lisi Âlinin nazargâhı adilânelerine arz etmiştir. İşbu 
lâyihai kanuniyeye merbut cetvellerin tetkik ve mü
talâasından vazıhan anlaşılacağı veçhile halen İsti
fa ve Tekaüt Kanunnamesi ahkâmına tevfikan birin
ci derecede malûl ve yirmi sene hizmeti mesbuk olan 
mirliva tahsisatı fevkalâdesiyle beraber (7 412) ku
ruş keza bir miralay (5 275), bir kaymakam (4 562) 
ve birinci derecede malûl ve yirmi beş sene hizmeti 
mesbuk bir binbaşı (3 820), kıdemli bir yüzbaşı 
(2 813), kıdemsiz bir yüzbaşı (2 440) ve altı sene hiz
meti mesbuk birinci derecede malûl bir mülâzımıev-
vel (2 075), bir mülâzımısani (1 987) kuruş almakta 
olduğu gibi birinci derecede malûl ve iki gözden 
mahrum bir nefer dahi tahsisatı fevkalâdesiyle bera
ber (900) kuruş almaktadır ki hayatın her gün ızdıra-
batını çekmeğe mecbur olduğundan şüphe olmayan 
ve aharın muavenetine mutlak bir surette muhtaç bu
lunan bir malûl işbu miktarı me'baliğ ile ızdırabatını 
tehvin ve zarureti hayatiyesini temin etmiş olamıya-
cağı vazıhan malûmdur. Binaenaleyh bilûmum 
harp malulini askeriyesinin terfihi bir emri zarurî 
ve vicdanî olduğuna göre Encümenimizce ariz ve 
amik tetkikattan sonra maruz ve meriyülicra istifa 
ve tekaüt kanunnamesinin ahkâmı ifa edilmek ve 
zarureti hazıraya medar olmak üzere maluliyetlerin 
derecatına göre seyyanen yani aynı derecede malûl 
olanların rütbe farklarına bakılmıyarak muayyen ve 
tevkifata gayrı tabi olmak üzere birer miktar zam 
icrası esasını kabul ettik. Vatanın istihlâs ve istiklâ
li uğrunda talibi şahsileri olarak her birerleri birer 
kıymettar uzuvlarını zayi etmiş olan malûliniguzatın 
terfihlerine ve idamei hayatlarına mütaallik olan iş
bu lâyihai kanuniyeyi Encümenimiz müttefikan ka
bul etmiş ve heyeti umumiyeye takdimine karar ver
miştir. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi İzmit 

Karahisarısahip Mustafa 
Ali . 

Kâtip 
Zonguldak , 
Yusuf Ziya 
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Emraz Cetveli 
(Birinci Derece) 

1. — İki göz kamilen ve gayri kabili tedavi bir 
surette niyetten mahrum olmak hissi ziya veya ya
rım metreye kadar parmak sayabilmek derecesinde 
rüyetin tenakusu. 

2. — Etrafı ulviyeden ikisinin betri veya ikisi de 
madûm hükmünde olmak, bir tarafı ulvi ile bir tara
fı süflinin aynı zamanda betri veya tesmimi veya ma
dûm hükmünde olması. 

3. — Felci nısıf tulanîi tam, felci esfeli tam. 
4. — Efali dimağiye ziyade muhtel olmak. Kuvvei 

hafıza veya tekellümün muattal olması, belahatı, cin
net yahut ihtilâli şuur ilh... Re'sin cüruhu, intikam te-
şemmüsü iltihabı mıhıi dimaği. (Meşakı seferiye vesair 
neticesi.) 

(İkinci Derece) 
5. — Her iki gözde kuvvei rüyetin ancak 1/100 ya

ni yarım metreden ve 1/50 yani iki buçuk metreden 
parmak sayabilecek derecede tenakus veyahut bir göz 
rüyetinden malhrum ve diğeri 1 /25 yani iki metreden 
parmak sayabilecek halde olması. 

6. — Etrafı süfliyeden ikisinin betri veya etrafı ul
viyeden birinin cezrinden betr ve tesmimi. 

7. — Fekki süflinin kamilen ziyaı veya her iki fek
ki ulvinin ziyaı yahut fiili madığ olmayacak surette 
kavsi sinnilerin inhirafı veya mafsalı suduğu fekkinin 
iltisakı. 

(Üçüncü Derece) 
8. — Her iki gözde kuvvei rüyetin 1/20 yani iki 

buçuk metreden parmak sayabilecek derecede tenaku
su yahut bir göz tamamen niyetten mahrum ve diğe
ri 1/10 yani beş metreden parmak sayabilecek halde 
olması. 

9. — Etraftan birinin betri. 

10. — Cerha neticesi kalp, rie; kebt vesaire gibi 
ahşa sümkünde cismi ecnebi mevcudiyeti (mermi veya 
büyücek mermi parçaları.) 

11. — Gayrı kabili ameliye büyük ümmüddemler. 
12. — Mecrayi nasurii midevi, şerci gayrı tabiî 

emai rakika (cerha neticesi.) 
- 13. — Meşakı seferiye veya tardit neticesi bir uz
vu mühimmin felci. (Adelatı ayniye, lisaniye, belumi-
ye, hançeriye, mesaneviye, şerciye, vesaire.) 

14. — Esnayi hizmette tardit veya ceriha neticesi 
amudu fıkraî veya adelatın emrazından mütevellit olup 
icrayi harekâtı pek ziyade tespeden inhinayi daimi re-
sü haza. 

15. — Kabili takdir ve tayin bilcümle istidadat ha
ricinde ve ancak.meşakı seferiyeden mütevellit azayi 
teneffüsiyenin (hançere, rieteyn, pilevra yahut azayi 
hazmiyenin (ema. periton, ahşa vesaire) faat (açık) tc-
derrünü. 

16. — Mafsalı harkafii fahzinin iltisakı tammı. 
(İnitaf halinde yahut tarafın inhirafiyle kalçanın ilti
sakı tammı.) 

17. — Tardit, meşakı askeriye yahut cüruh netice
si havsala yahut amudu fıkaride gayrı kabili tedavi 
bir afetten mütevellit huracatı teraküme! alâkaviye ve
yahut mecarii nasuriye. 

(Dördüncü Derece) 
18. — Bir göz tamamen niyetten mahrum, diğeri 

1/5 yani on metreden parmak sayabilecek halde ol
ması. 

19. — Felci umumî - devri intihada. 
20. — Tahribatı veçhiye bir tarafta göz medarü-

layn ve fekki ulvî ve fekki ulvi ile fekki süflinin nıs
fı. 

21. — Kadip ve husyeteynin istihsali - cerha neti
cesi., 

22. — Esnayi hizmette tekevvün eden intani ris-
yevi neticesi etrafı ulviye ve süfliyeden aynı zamanda 
müteaddit mafasilin iltisakı. 

23. — Badelameliyat haşıl olacak kıta üzerinde 
meçi ve hareket kabil olmak şartıyle izamı rüskul ka
demli muşti ve muştil ruskul kademi ve tahtel kûbeiy-
nin betri. 

24. — Meşakı seferiye ve tardit neticesi sara, ne-
vabatı saraviyyüş şekil, daürraks, teşennüç ve tani-
kori; felci mahallel, felci teşennücr ve bunlara müma
sil afatı asabiyei taharrükiye ve hissiye. 

25. — Ameliyat veya tardit neticesi vasi miktarda 
ziyaı cevheri azm ile müterafik nedbei vasi ve ami-
kai cimcime. 

26. — Tardit neticesi turuku havaiyenin daimi 
tazyiki yahut mecrayi nasurisi (kesri hançere, cerhai 
sezen vasir) daimi bir em'bu'be vazına mecburiyet gös
terip esnayi hizmette • hasıl olan bir maraz neticesi 
icra edilen bazı hançerevii sezeni. 

27. — Cerha neticesi hançere ve merinin tazyiki 
yahut mecrayi nasurii daimisi. 

28. — Memaliki harrede müddeti medide ikamet 
yahut tesemmümü merzağı neticesi huraç yahut im-
tilâki kebiri keht. 

29. — Habs yahut silisül bevl ile muhtelit ve tar
dit veya cerha neticesi gayrı kabili tedavi iltihabı kil-
yevi; veremi k'ilyevi ve bir kilyenin ihracı, mesanenin 
ihracı. 
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(Beşinci Derece) 
30. — Yalnız bir uzuv madûm hükmünde olmak 

mümasili olan maluliyetler. Felci nısıf tulanii gayrı 
tam felci esfeli gayrı tam : Tardit veya meşakı sefe
ri neticesi hasıl olup bazı harekâtı nafıa icrası kabil 
olan. 

31. — Devri istilâda felci umumii müterakki - me-
şakı seferiyeden mütevellit. 

32. — ödenti intizamı hareket müterakki - me-
şakı seferiyeden mütevellit. 

33. — Meşakı seferiye neticesi etraftan birini ka
milen veyahut ikisini kısmen istilâ eden dumuru ada-
lei müterakki. 

34. — Gayet vasi ziyaı cevher ve cerhadan müte-
fvtellit karha veya karha nedbeviye. 

35. — Ekalimi harrede ikamet neticesi daülfil, 
Vasia veya kuruhu müteaddide. 

36. — Esneyi hizmette ariz olan emraz yahut cer-
ha neticesi her iki tarafın asammiyeti tammesi veya 
her iki tarafta kuvvei samianın onda sekizinin ziyaı. 

37. — Yalnız bir kürrei aynın ziyade derecede 
meri suıişekliyie harabiyeti veyahut dumuru neticesi 
rüyetin kamilen ziyaı (veremi aynii karni ve kuzahı 
veya fıtkı kuzahı vesaire.) 

38. — Hidematı askeriye münasebetiyle hasıl olan 
maraz neticesi bir tarafın rüyetten mahrumiyeti ve 
icfcğer tarafın rüyetinin tenakusu yahut her iki gözün 
haleti basariyesinin ruhundan fazla zaafı (iltihabı ay- ı 
flii ceybi, iltihabı kuzahii meşimi, dumuru huleymi | 
vesaire), 

59. — Tardit neticesi bazı efali mühimmenin icra- ; 
sini işkâl eden veçhin ecranın ve mecrei demiyeniıv \ 
iu-işekîi, enfin istisaîi vesaire. 

40. — Ceriha neticesi vasi derecede ziyaı cevher ; 
•ile müterafik fekkeynden birinin suişekli yahut esna- ; 
nın kısmı küllisinin ziyaı. 

41. — Kabili taktir ve tayin bilcümle istidatan ha
ricinden ve ancak mihan ve meşakı askeriyenin veya 
bir tardinin tesiriyle ariz olan insibabı cenp veya in 
slibaibı kıhid pilevra ameliyatı neticesi, daimi mecrayi ; 

nasuri veyahut cezin ziyade derecede tekemmüşü. 

42. — Tardit neticesi gayrı kabili red fıtkı rie. 
43. — Hidematı askeriye ifası esnasında ariz olan 

emrazı intaniye yahut risyeviye veyahut tardit neti-
f esi marazı uztâi müzmini kalp veya eviyed kebire. 

44. — Meşakı seferiyeden mütevellit daülbühür 
ûevebatı yahut marazı uzvii kalp ve intifahı rie ile 
muhtelit iltihabı kasabatı müzmine. | 

— ne 

45. — Kabili takdir veya, tayin bilcümle iştidadat 
haricinde ve ancak meşakı seferiyeden mütevellit 
azayi teneffüsiyenin hançere, rieteyn, pilevra, yahut 
azayı hazmiyenin (ema, periton, ahşa vesaire) gayrı 
faal (kapalı) tederrünü. 

46. — Bünyeyi ziyade derecede duçarı zaaf ve 
inhitat eden ve imtilâı ahşa yahut iltihabı kilyevi ve 
iskâ ile müterafik ve muhtelit suülkinyei marzağı. 

47. — Hurucu batın derecesinde fıtkı kebir. 
48. — Tardit neticesi mecrayi nasurii sakali. 

49. — İltihabı mesanei kıhi veyahut tazyiki ihlili 
veyahut ziyaı cevheri ihlil neticesi gayrı kabili teda
vi ve mecarii nasuriye. 

50. — Etraftan birinin kamilen sakat kalması. (Ma-
dum hükmünde olması) : - tardit, risye vesaireden 
mütevellit füluç neticesi resye vesaireden mütevellit 
dumuru adelî yahut iğtidai; resye vesaireden müte
vellit bir mafsalı kebirin iltihabı mütekayyihi müzmini 
neticesi; resyei müzmine neticesi mafasilin suişekil 
yahut iitisakatı neticesi; vasülcamat veya iltisakattan 
mütevellit tekemmüşü adalî ve riba'tı neticesi; neşri 
azm ameliyatı yahut indimali mayup neticesi ziyade 
derecede takassür veya inhirafına me!bni neşri azm 
veya kesir neticesi mafasili kâzibe mebni, tarditten 
mütevellit iltihabı nühai azm simhaki münteşiri müz
min neticesi; bir mafasili kebirin yerine konmamış 
çıkık neticesi; bir cerhadan mütevellit ümmüddem 
münteşir; ümmüddemi şiryanii veridii vasi neticesi 
omuzun; bast halinde dirseğin; zaviyei kaime halinde 
sağ mirfakm, initaf halinde rikbenin; ziyade derece
de inhiraf yahut çıkık ile. ayağın. 

51. — tltisakı tam; omuzun bast halinde dirseğin; 
zaviyei kaime halinde sağ mirfakın initaf halinde rik
benin ziyade derecede inhiraf yahut çıkıkla ayağın. 

52. — Bir hizmeti askeriyeyi esnayi ifada bir tar
dit veyahut bir maraz neticesi elin bilcümle parmak
larının daima initaf yahut bast halinde kalması. 

53. — Mukabillerinde bulunan müştülyedlerin ih
racı ya ipkası ile baş parmak ve şahadet parmağının 
istisaîi, 

54 — Istisal : Muştulyedleri beraber üç parmağın, 
elin sol parmağının yedin duçarı dumur olması ile 
beraber muhafaza olunan parmakların inhirafı, yahut 
mütebaki parmakların hareketlerinin suubetiyle be
raber iki parmağın, 

55. — Birinci ve ikinci müştülyedlerin, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci müştülyedlerin, 
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(Altıncı Derece) 
56. — Herhangi nahiyede olursa olsun efal ve ha

rekâta ziyade derecede mani olmak şartiyle vasi mü-
vecca, mütekemmiş, mütekarrih azayi arnikaya müla-
sik yahut fıtkı .adali ile müterafik nedebat. 

57. — Tardit neticesi rem yahut nahrei azimden 
mütevellit daimi mecarii nasuriye. 

58. — Hidematı askeriye ifası esnasında tekevvün 
ettiği muhakkak olup, manii efal olan her nevi ev-
ranı, 

59. — Hidematı askeriye mülâbesesiyle tekevvün 
eden bir maraz veyahut cerha neticesi her iki tarafta 
kuvvei samianın pek ziyade derecede tenakusu, ya
hut felci veçhi ile beraber bir tarafın asamm'iyeti 
tammesi veyahut cihazı semi haricinin tahribatı. 

60. — Hidematı askeriye mülâbeses'iyle tekevvün 
eden bir maraz veyahut bir cerhin neticesi tabakalı
nın tagayyuratı ile müterafik veya gayrı müterafik 
olan bir gözün kamilen niyetten mahrum olması. 

61. — Tardit neticesi bir tarafın felç yahut dumu
ru gayrı tamı, 

62. — Harekâta pek ziyade İrası suubet edecek de
recede etrafın izamı tavilesinden yahut havsala veya 
ketfin izamından birinin kesri neticesi murakabe! azm 
yahut istikameti mayubei iltihabı azm veyahut ned-
bei mülâsaka ile müterafik indimali gayrı muntazam. 

63. — Meşak ve hidematı askeriye neticesi risye 
yahut tarditten mütevellit bir mafsalı kebirin iltihabı 
müzmini gayrı mütekayyıhı. 

64. — tltisakı tam : Mirfak initaf ile; masamilyed: 
Kebt (yani elin vahşiden ünsiye dönerek harekâtı) 
îstilka (yani rahatulyedi âliye tevcih etmek şartiyle 
saidi ve yedin vahşiye tevcihi) harekâ tiyle parmak
ları harekâtının ziyade derecede suibetiyle. 

Verek - aynı taraf hattı müstakim üzere kalmak 
şartiyle, 

Rikbe - bast halinde; 
Kadem - esabii kademin harekâtını tasib edecek 

derecede imtilâ yahut dumur olmak ile müterafik ol
mak şartiyle. 

(Meşakı askeriye sebebiyle, tardit, neşri izam ya
hut emrazı rüsuriye vesaireden mütevellit.) 

65. — Harekâta ziyade derecede halel iras eden 
misemülyed rüsgulkademin reddolunmayan çıkıkları. 

66. — Asabil sâirenin gerginlik ve sertliği ve 
nudbevi iltisakı ile müterafik el ve ayak başparmak
larının reddolunmamış çıkığı. 

67. — Esabii sâirenin harekâtının suubeti yahut 
yed ve saidin dumuru ile müterafik bir elin üç par
mağının initaf veya bastı daimi hali. 

68. — Aynı zamanda gerek muştu ile beraber yal
nız olarak elin başparmağının istisaîi. 

69. — tstisal : - mukabil muştulyedleriyle beraber 
iki parmağın, esabii sâirenin sertleşmesiyle iki parma
ğın ve bunlara mümasil olup icrayı harekâta ziyade 
derecede İrası halel etmek şartiyle parmakların ve 
elin tahribatı sairesi. 

70. — tstisal : - ayağın bilcümle parmakları, bi
rinci muştulkadem ile başparmak diğer iki muştulka-
dem. 

Harp Malûlleri Cemiyeti Murahhaslarının teklif-
namesi, Muvazeneli Maliye Encümeninde bulunan 
terfih kanunu ile birleştirilmesi hakkında Başvekâ
letten mevrut (3/309) numaralı tezkere. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harp Malûlleri Cemiyeti murahhasları tarafından 

Müdafaai Milliye Vekâleti Celüesine verilip Muva« 
zenei Maliye Encümeninde bulunan Terfih Kanunuy-
le birleştirilerek iktizası tezekkür olunmak temenni
siyle Vekâleti müşarüralleyfaadan gönderilen teklif-
name leffen takdim kılınmıştır. İcabıma ifasına mü-
saadei riyaset penahilerini istirham evlerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Harp Malulleri Cemiyeti murahhaslarının teklifnamesi 
îstahlis ve istiklâli vatan uğrunda istihkarı hayat 

suretiyle en mühim uzuvlarını zayi ederek bir caniı 
şehit halinde aguşu millete vedia kalan umum harp 
malullerinin maruz bulundukları izdırabatı maişetin 
tahfifi gayesiyle Müdafaai Milliye Encümenince tan
zim edilip halen Muvazene! Maliye Encümeninde der
desti tetkik bulunan terfih lâyihai kanuniyesi esas iti
bariyle muvafık olup, şu kadar ki; teferruatında gö
rülen bazı nikat ve mesailin berveçhi ati şekilde tes
pitinin deriğ buyurulmayacağı ümidi kavisiyle arz 
ve tasrihine içtisar olunur. Şöyle ki : 

Evvelden varestei arz ve izah olduğu üzere umum 
efradı milletimi istiklâli vatan uğrunda aynı feda
kârlığı ihtiyar eylemiş ve zabitan ve efradı aynı ga
ye ile aynı şekilde malûl kalmış bulunmasına ve bu 
zammiyat ise sırf maişetlerine medar olmak üzere 
esas tekaüt maaşları haricinde olmasına binaen bu 
hususta zabitan ile efrat arasında mühim bir fark 
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olmadığından malul efrat için tahsis edilmiş olan meb
lâğın berveçhiati miktara iblâğı müsterhamdır. 

Efrat 
Derecesi İblâğı Müsterham Miktar 

1 35 lira 
2 30 lira 
3 25 lira 
4 15 lira 
5 10 lira 
6 5 lira 

Saniyen; haddi zatında bütçeye bağlı olmadığı 
halde ancak malulleriniz için ehemmiyeti derkâr bu
lunmasına binaen lâyihai mezkûrenin altıncı madde
sinin fıkrai saniyesindeki «hariçtekilerin» kelimesin
den sonra «ve efradı ailelerinin» ve «teşkilâtı sıhhi
yesi» nden sonra (ve belediye hastaneleri) fıkralarının 
ilâvesini; 

Ve dokuzuncu maddesinin «musadda kfotöğrafh 
hüviyet varakasını hamil bulunan malulini askeriye 
köprü ve iskele müruriye ve duhuliyesinden muaf 
olup, berrî ve bahrî şirketlerle resmî ve beledi mües-
sesat vesaiti nakliyesinden meccanen istifade ederler» 
şekline kalbini; 

Ve onuncu maddesine «izdivaç» kelimesinden son
ra (etmiş ve) kelimesinin ilâvesini; 

Salisen malî noktai nazardan ehemmiyeti mad
disi lâşey bulunmak itibariyle milletin malul evlât
larından esirgenmiyeceğini ümit ettiğimiz cihetle lâ
yihai mezkûreye; 

Madde 12. — «Bilûmum malulini askeriye bilcüm
le tekâtif ve rüsumu şahsiyeden muaftır. 

Madde 13. — İhtiyacı ve çalışacağı tahakkuk ede
cek malulini askeriyeye ahare gayrı kabilî ferağ olmak 
üzere milliye ve metrûkeden 50 ilâ 100 dönüm arazi 
meccanen tefviz olunur. 

Madde 14. — Malulini askeriyeden küçük zabit ve 
efradın vefatlarında efradı ailesine zabitan misillû 
maaş tahsis olunur. 

Madde 15. — Hanesi olmayan malulini askeriyeye 
bedeli onbeş sene zarfında mukassatan ve tamamen 
tesviye edilmek şartıyle emlâki milliye veya metrûke
den hallerine münasip birer babıhane ifrağ edilir. 

Madde 16. — Malulini askeriyeden memuriyete 
tayin edilenlerin işbu kanunla muayyen zammiyatlan 
kat olunmaz.» 

Tarzında beş maddenin ilâve Duyurulmasını niyaz 
ve umum harp malûlleri yekûnu onbin küsur radde
lerinde farz ve tahmin olunmakta ise de bu yekûn 
ancak harbi umumî esnasında tespit edilmiş bir mik
tara göre tahmin edilmekte olup, halbuki bu miktar 
yüzde yirmi ye hatta yüzde yirmibeş nispetinde vefiy-
yat, mübadele, hududu millî harici kalmak suretiyle 
tenakus etmiş olup Müdafaai Milliye Vekâletince der
desti irsal defterler de teeyyüt eyleyeceği veçhile el-
yevm malûlin mevcudu yedi sekiz bin raddesinde kal
mış ve bunların da ekseriyeti azimesini beşinci, altıncı 
dereceliler teşkil eylemekte bulunmuş olmasına naza
ran salifilarz efrat zammiyatının tezyidi vesaire hak
kında tespiti talep edilen mevadın muhterem millet
vekillerince maluliyetin verdiği sızı ve acıya inzimam 
eden dert mayişetle nalân ve giryan, sefil ve perişan 
bir halde bulunan betbaht malûllere çok görülmeye
ceği ümidi ile ifasını istirham eyleriz. 

Harp Malûlleri Cemiyeti 
Murahhasları 
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Maaşları 
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Derecat üzerinden takaüt edilenlerin maaşları 
( 3 ) ncü Derece (4 ) ncü Derece 
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Henüz tahtı tedavide bulunduklarından dolayı elycvm derecei maluliyetleri tayin edilemiyen (2) mülâzı-
mıevvel ile (5) mülâzımısani bu cetvelde dahil değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 16 . 1 . 1341 
Mııvazenei Maliye Encümeni 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Bilûmum malûlini askeriyenin terfihi hakkında 

Müdafaai Milliye Encümenince tanzim olunup 
Heyeti Umumiyeden Encümenimize havale buyuru-
lan teklifi kanuni Maliye Vekili Mustafa Abdül-
halik Beyin huzuruyla tetkik olunarak gerek Balkan 
Harbine, gerek harbi umumi ve istiklâl muharebesi
ne iştirak ederek «derecatı muhtelifede duçarı ma
luliyet olan erkân, emir ve zabitan ve mensubini 
askeriye ile küçük zabitin ve efradın» mehmaemken 
terfihi lüzumuna kail olan encümenimiz lâyihanın 
Muvazenei Umumiyeyi alâkadar eden birinci mad
desini müzakere etti. 13 kânunuevvel 1335 tarihli 
kararnameye tevfikan verilmekte olan tahsisatı fev
kalâdeye zamimeten tadilen tanzim kılınan lâyihada 
muharrer nisbetler deiresinde tahsisat ita ve arazi 

temliki münasip olacağı mütalaasıyla Heyeti Ceıile-
ye arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çatalca 
Ferit Şakir 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

> 
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Müdafaai Milliye Encümenin teklifi 
Madde : 1. — Tekaüt ve İstifa Kanununun 24 

ve 25 nci maddeleri mucibince malûl kalıp, 26 ncı 
maddede gösterilen 1-6 derecattan maluliyetleri 
sıhhiye raporuyla tebeyyün eden berrî havaî, muvaz
zaf, mütekait, ihtiyat, milis, jandarma erkân, ümera 
ve zabitan ve memurin ve mensubini askeriye ile 
küçük zabitan ye efrada kanunu mezkûr veçhile tah-
sis edilen ve edilecek olan tekaüt maaşı asli ve tah
sisatı fevkalâdelerine şehriye maktuan berveçhi âti 
zamaim icra edilir. İşbu zammiyattan hiç bir gûna 

tevkif at yapılmaz. 
Derece Erkân Ümera Eferat ve 

zabitan küçük zabitan 
Lira Lira 

i 50 25 
2 45 20 
3 35 15 
4 ' 30 10 
5 25 Arazii ve emriye 

veya metrûkeden 20 
ilâ 50 dönüm arazi. 

6 20 

Madde : 2. — Malûl zabitan ve efrattan olup 
vazaifi hayatiyesini kendi kendine temin ve tedvir 
etmekten aciz oldukları heyeti sıhhiyeyi askeriya ra
poruyla ve bikes bulundukları mahalli hükümet
lerince musaddak olanlar muvazenei umumiyeden 
idare edilen askerî ve mülkî hastahanelerin nezareti 
altında vücuda getirilecek yurtlarda meccanen iskân 
ve maaşlarından kat edilmek üzere iaşe edilirler. 

Madde : 3. — Bilcümle malûlinin tarakkiyatı 
hazırai tıbbiye sayesinde sun'i olarak imali müm
kün olan noksan uzuvlarını müracaatlarında mecca
nen imal ve tamir etmeye Müdafaai Milliye Vekâleti 
mecburdur. 

Madde : 4. — Dahili memalikte tedavileri müm
kün olamıyacağı sıhhiye dairesince tebeyyün edenle
rin masarifatı Müdafaai Milliye Vekâletince tesviye 
edilmek üzere Avrupa Müessesatı Sıhhiyesine izam 
ve tedavileri temin olunur, 

Madde : 5. — Malûlin için muktazi edviye ve 
mualecat en yakın askeri ve mülkî ve belediye has-
tahanelerinden - miri esmanı mukabilinde - ita edilir. 

Madde : 6. — Yurtlarda malûllerin tedavisi mez
kûr yurtların merbut bulundukları hastahaneler tara
fından ve yurt haricindekilerin tedavisi Sıhhiye Vekâ
leti teşkilâtı sıhhiyesi tarafından meccanen ifa edilir. 

Madde : 7. —• Bilcümle malûlin 1341 senei mali
yesi bidayetine kadar ve müteakiben her iki senede 
bir defa heyeti sıhhiyeyi askeriye tarafından bil-
muayene derecei maluliyetleri tahakkuk ve neticeye 
göre maluliyet ve terfih derecatı tecdiden tespit ve tas
hih olunur. 

Madde : 8. — Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun tarihi neşri olan 1325 senesinden evvel malulen 
tekaüde sevkedilmiş olanlar yeniden derecei maluli
yetleri tespit edilerek istihsal edilecek netayice göre 
tekaüt maaşları rütbesinin hali hazır maaşına göre 
tezyit ve terfih için de işbu kanun ahkâmından müs
tefit olurlar. 

Madde : 9. — Musaddak, fotoğraflı hüviyet vara
kasını hamil bulunan malûlin askeriye köprü ve is
kele müruriye duhuliyesinde ve berrî, bahrî şirketler 
ve idareler vesaiti nakliyesinde muvazzaf asakire ve
rilen hukuktan istifade ederler. 

Madde : 10. — Malulini askeriye ile izdivaç ede
cek muhassesaü zatiyeden sahibi maaş herhangi ha
nımın maaşı kat olunmaz. 

Madde : 11. — Mekâtibi umumiyede meccani ola
rak tefrik edilen miktar tercihan şüheda ve malulini 
askeriye evlâtlarına tahsis kılınır. 

Madde : 12. — İstifa ve Tekaüt Kanununa 
müzeyyel (1) ile (6) dereceli emraz cetveli merbut 
cetvel veçhile tadil ve tashih edilmiştir. 

Madde : 13. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde : 14. — İşbu kanunun tarihi neşrinden iti
baren terfih zammiyatını alamayanlara tahakkuk ede
cek terfih matlubatı güzeşte olarak tesviye edilir. 

Madde : 15. — İşbu kanunun icrai ahkâmına 
Müdafaai Milliye, Dahiliye, Maarif ve Sıhhiye Vekâ
letleri memurdur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisansahip 

Ali 
Kâtip 

Zonguldak 
Yusuf Ziyaettin 

Aza 
Ertuğrul 
Rasim 

Aza 
İzmit 

Mustafa 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 
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Az?. Aza 
Cebelibereket Kastamonu 

Avni Halit 
Aza 

Lâzistan 
Rauf 

Muvazenei Maliye Encümenince Tadil 
Kılınan Birinci Madde 

Birinci Madde : Tekaüt ve tstifa Kanununun 24, 
25 nci maddeleri mucibince malul \ kalıp 26 ncı mad
dede gösterilen derecatta maluliyetleri heyeti sıhhiye 
raporuyle tebeyyün eden berrî, bahrî, havaî, muvaz
zaf, mütekait, ihtiyat, milis ve jandarma erkân, üme
ra ve zabitan ve memurin ve mensubini askeriye ile 
küçük zabitan ve efrada maaşlarından mada 13 kâ
nunuevvel 1335 tarihli kararnameye tevfikan veril
mekte olan tahsisatı fevkalâdeye zamimeten şahrî 
berveçhiati zamaim maktuan ita ve arazi temlik olu
nur. tşbu zammiyat hiç bir gûna tevkifata tabi de
ğildir. 

Erkân, Ümera ve 
Zabitan ve Mensu- Küçük zabitan 

Dsrece bini Askeriye ve efrat 

1 30 Lira 10 Lira 
2 25 » 10 » 
3 20 » 7 » 
4 15 » 5 » 
5 10 » 
6 10 » 

Beşinci ve altıncı derece
de malul küçük zabit ve 
efrada kıymetli hazırala-
rı itibariyle bir defaya 
mahsus olarak ikişer yüz 
liralık arazi temlik olu
nur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Bu 
kanunun birinci maddesi en ehemmiyetli bir madde
dir. Bu madde mucibince arazi temlik olunacaktır. 
Halbuki bu maddenin umuru tasarrufiye encümenin
den geçmemiş olduğu anlaşılıyor. Oraya gitmesi icap-
etmsz miydi? 

REÎS — Efendim! Maddenin müzakeresinde fik
rinizi beyan edersiniz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Heyeti umu-
miyesine taallûk ettiği cihetle söylüyorum. (Madde
de sesleri). 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Efendiler! Malûl 
Gaziler Kanununun dairei şümulünde bulunan gazi
lerin ve bunlara mensup olan ailelerin göz yaşlarıyle 
encümenden encümene ve en nihayet huzuru âlini
ze sevk edilen bu kanunun malûl gazileri terfih ede
cek bir şekilde çıkması farzdır ve bu, meclis için na
mus borcudur. 

Efendiler! Malûl gazilerin hayatını anlamak için, 
onların neler çektiklerini bilmek için biraz izahat ver
mek lâzım geliyor. Bir malûl gazi mutlaka birisine 
muhtaçtır. Sonra bu malûl gazinin sürünmesinden 
masum yavrucuklarıyle ailesi zarar görmektedir. Bun
dan başka efendiler, bunların halini anlamak için 
malûl gaziler gibi can ve hayat acısı çekmek lâzım
dır. Ve sonra malûl gazilerden bazı arkadaşlarımızın 
gözünden vurulması veyahut kolundan ve bacağın
dan yaralanması yüzünden aileleri tarafından han ve 
kahve köşelerinde terk edildiğini düşünmek ve bu 
aile faciasını takdir etmek lâzımdır. Malûl gaziler için 
hayat, ızdırap, ızdırap, daima ızdıraptır. Bunlar mey
danı şuhamette gömülen arkadaşlar gibi niçin ölme
diklerini ve niçin sefalet çektiklerini bir birlerine sor
makta ve bunun için ağlamaktadırlar. Efendiler! Bir 
gazinin çektiğini canlandırmak için bir misal dahi 
size arz edebilirim. 

Efendiler! İstiklâl Muharebesi ve muharebenin 
Harp Cephesinde bir istihale geçirdiği zamanlar ki; 
o da İnönü Muharebeleridir. İnönü Muharebesinde 
her şeyimiz gibi vesaiti sıhhiyemiz de iptidai idi. Düş
man üç koldan ilerliyordu. Sağ cenahtan ilerliyen fır
ka akşama doğru Gündüzbeye tekarrüp etmiş ve hat
ta biraz da ileriye doğru sarkmıştı. Vakit gece olmuş
tu. Keza sol cenahtan da bir terakki vardı; ertesi gü
nü gündüz olduğu vakitta kadıköy boğazından çı
kan bir kuvvetin, bir fırkanın sağ cenaha doğru iler

lediği görüldü. O fırkayı diğerleriyle bölüşmeden ve 
birleşmeden ezmek ciheti cephe kumandanlığınca dü
şünüldü ve söğüt cihetinden sol cenahımıza müstevli 
olan kuvvete karşı mukabil bir hücuma kalkmak em
ri alındı. Bu emir alındığı vakitta efendiler, bizim as
kerin o vakitki talim ve terbiyesindeki noksanlıktan 
dolayı tabiî bu verilen emir hüsnü ifa edilemiyordu. 
Bunları teşvik ve teşci için o zaman orada bulunan 
bir kumandan arkadaşımız askerin önüne düştü ve 
yürüdü. Ve askeri gündüzbeyden ileriye doğru gö
türdü ve en nihayet vuruldu ve onun gibi bir çok 
arkadaşlarımız da vuruldu. Şimdi bu arkadaşımızın 
geriye alınmasını biraz anlatacak olursam malûl ga
ziler hakkında daha rahim ve şefik olacağınızı zan
nediyorum. 
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Orada bir çok kan zayi etti ve arkadaşımız bitta
bi geriye alındı. Daha fazla izahat veremiyorum. 
Böyle ateş altında mestur bir mahalle sevk edildi, 
omuzlar üzerinde geriye alındı. Yani sargı mahalli
ne veya seyyar hastahaneye sevk için veya daha ge
riye göndermek için hiç bir vesait yoktu, bulunama
dı. Yalnız bir araba geriye doğru gidiyordu. At koş-
turaraktan bu araba tutuldu ve bu arabaya o adam 
bindirildi ve geriye götürüldü. Halbuki efendiler! 
Arabanın içerisinde baştan aşağıya kadar arpa var
dı. Pislik ile yaranın münasebeti yoktur. Bir yaralı 
pis bir arabaya binecek olursa tetanos denilen bir 
hastalığa duçar olur ki bu kazıklıhumma mutlaka öl
dürür. Efendiler! Düşününüz, o cephede en büyük 
kumandanlardan bir arkadaşımızın geriye gitmesini 
nazarı itibare alınız. 

Sonra bir de efendiler! Kıtaları önünde numunei 
mümayı celâdet olan mülazımları, yüzbaşıları nazarı 
itibare alınız, bunların geriye gitmesi, vesait olmadı
ğından, çok müşkülâtla olmuştur. Ve bir çokları böy
le vaktiyle geriye alınamamıştır. Kemiği kırık vesai-
resi kırık olduğu halde meydanda kalmışlardır. Ve 
bunlar hükümetin • ve cephenin büyük himematıyle 
geriye alınmaya çalışılmıştır. O tertibat o gün için 
gayrı kâfi idi. Efendiler! Bu hükümet dört sütun
dan mürekkep bir abidei zaferdir. Fakat bu dört sü
tunun ikisinden fazlası muhakkak şehitlerin ve ma
lûl gazilerin kan ve kemiklerinden terettüp etmiş
tir. O malûl gaziler ki; bugün tahta kol ve bacaklar
la gezinmektedirler ve şehitlerin canlı bir misalini bi
zim gözlerimiz önünde olduğu halde göstermektedir
ler. 

Bize böyle kuvvetli bir hükümet kurduran, bize 
hürriyeti hakikiyeyi, istiklâli tammımızı ve bir de efen
diler! Dahili ve harici bilcümle siyasî umurda en bü
yük şevket ve azameti ve bütün namusumuzu temin 
eden malûl gazilerdir. Bugün açık alınla geziyorsak 
ve bilhassa Türkiye'nin karşısında hürmet ve tazim 
gösteriliyorsa ve memleketimizde bulunan anasırı 
gayrimüslime kendilerini Türk telâkki ediyorlarsa bu, 
ancak bu muzafferiydi temin eden malûl gazilerden
dir, ölen şehitlerdendir. (Bravo sesleri). Binaenaleyh 
efendiler! O büyük adamlardır ki; bugün - insanın 
canından aziz bir şey yoktur <- gözünü kapamış, evve
lâ millete ve o milletin vekilleri olan sizlere güvene
rek ölmüştür. Sizin asalet ve namusunuza iltica edi
yorum arkadaşlar, bunlar hakkında Müdafaai Milliye 
Encümeninin yapmış olduğu mazbata bu sene için 
kâfidir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Aynen kabul. 
HALÎT PAŞA (Devamla) — Bizim bütçemiz da

ha vasi bulundukça bunların daha fazla refahına ça
lışmak ve bu canlı şehitleri yaşatmak bizim için - ilk 
defa söylediğim veçhile - namus ve asalet borcudur. 
Türkler, en büyük bir kavimdir ve en asildir. Arka
daşlar! Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasının ka
bulünü rica ediyorum. Gelen bir çok telgraflar var-
dırki; bunları okursam ağlarsınız. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Paşam! Merak et
meyiniz. Millet şerefi ile mütenasip olarak onları ter
fih edecektir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (izmir) — Arkadaş
lar! Ardahan Mebusu Halit Paşanın; sözlerinden son
ra benim ilâve edilecek sözlerim azalmıştır. Fakat ta
rihi millimizin bidayetinden bu ana kadar yaşadığı 
devir içinde bazı vaziyetler ve bazı safhalar vardır-
ki; bunların heyeti umumiyeye arzı lâzımdır ve vic
danı millî karşısında bu samimi safhaların bugün için 
açılması lâzımdır. Bilhassa malûl gazileri düşünen ve 
bu hususta bir kanun lâyihası tanzim ederek Mecli
si Âliye sevkeden bu malûl gazilerin saf arkadaşları 
olan Müdafaai Milliye Encümenine evvelâ Meclisi 
Âli kürsüsünden arzı hürmet ederim. 

Sonra arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin ve Türkiye Cumhuriyetinin temel taş
ları aranılacak olursa ve temel taşlarının arasına ba
kılacak olursa bu malûl gazilerin kollarından ve ba
caklarından kopmuş parçalar görülür ve bunların nur 
nazarları bu temel topraklan arasında müşahade olu
nur. Onun için bu aziz malulleri şimdiye kadar dü
şünmek ve şimdiye akdar bu kanunu çıkarmak lâ-
zmı gelirken maatteessüf ihmal olunmuştur. Bu haki
kati da, bu ihmali de kaydetmek lâzımdır. Nasıl bu 
malul gaziler ihmal edilmişse bunun gibi hâlâ bu top
rak için Ölen babasının matemini tutan bazı annele
rin, çocukların da parası verilmemiştir. Bazı şehit 
aUeleri kendilerine tahsis olunacak maaşları bekliyor
lar. 

Arkadaşlar! îlk kara günleri hatırlarsınız, Balıke
sir sırtlarında ve Eskişehir ovalarında kan döken kar
deşleri düşünürseniz o günden bugüne kadar bunları 
maaş bağlanmamasından dolayı vicdanınızda bir te
essür duyarsınız. Binaenaleyh Meclisi Âliden bu şehit 
ailelerin bir an evvel maaşlarının verilmesi için hükü
metten temenniyatta bulunulmasını rica ederim. 

Arkadaşlar! Bunun gibi diğer b;r mühim nokta 
daha ihmal edilmiştir. Arz etmek lâzımdır, tik kara 
günlerimizde yalnız vicdanından aldığı emirle ve yal-
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hız kendi ruhundan doğan hisle silâha sarılan genç 
zabitler vardır. Bu zabitler hâlâ öyle duruyor. Binae
naleyh bunların da hakları verilmesi lâzımdır. Dört-
yüz numaralı kanunun biran evvel tatbikiyle bu ar
kadaşların haklarının verilmesi icapeder. Encümeni 
Âli bu hususta faaliyet göstermeğe başlamıştır. Ken
dileriyle beraber çalışmış olan bu arkadaşların biran 
evvel bu işi neticelendirilmslerini rica ederim. 

Arkadaşlar! Bu hususatı arz ederken şunu ve bu
nu tenkit etmek noktasından söylemiyorum. Hakikat -
ları bir hakikati ulvi olarak arz ediyorum. Bu, ihmal 
edilm:ştir. Benden evvelkiler 'tarafından bizim tara
fımızdan ve bugünküler tarafından şu veya bu arka
daş diye tenkit ederek söylemiyorum. Hakikati arz 
ediyorum. Manzara bundan ibarettir. Bunları araş
tırmak lâzımdır. Bir milletki, dünün hatıratını aramaz, 
bir nrllctki, bu memleket uğrunda kendi ruhundan 
kopan kuvveti bu memleketin temellerini kuranları 
unutursa, o millet için istikbâl muhataralıdır, tehli
kelidir. 

Memleketimiz büyük bir istikbale namzettir. Bu 
istikbale namzet olan memleketin evlâtlarının vazifesi 
de dün ölenleri düşünmekten ibarettir. Yoksa; dün 
ölenlerin bazı çocukları matemler içinde kalır ve dün 
kendi kendini bu uğurda her türlü tehlikeye atan ba
zı genç zabitlerin haklan verilmezse ve malûl gazi
ler kahve köşelerinde, sokak başlarında hak beklerse 
doğrudan doğruya istikbalin kapılarını kapamak ica-
beder. Bir millet muhakkak yaşıyorsa, onun yaşama
sından Devletin hâtıraları ve dünkü ölenlerin toprak
larının hakkı vardır. Bu itibarla bunları düşünmek 
vazifemiz olduğunu arz ediyorum. 

.İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Şimdiye ka
dar niçin verilmemiştir? 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Arka
daşlar! İstiklâl ve hâkimiyetimizin temini ve cihan 
karşısında mevcudiyeti asilânemizin bekası için bütün 
mevcudiyeti ruhumuzla malûl zabitlere karşı fedakâr 
ve hürmetkar olmak bizim için bir vecibedir. Bu iti
barla Müdafai Milliye Encümeninin ihzar etmiş ol
duğu lâyihayı bilâmünakaşa kabul etmek Meclisi Âli 
için bir şereftir. Arkadaşlar! Birçok zaman olmuştur 
ki, bu Meclis birçok mukarreratı bilâmünakaşa ka
bul etmiştir ve malûl gazilere ait ve onların hakiki 
vazifelerine karşı yapılacak olan bu lâyihayı bilâmü-
»aJeaşa kabul etmek ve Müdafaa i Milliye Encümeni
nin, feer neye mal olursa olsun kabul etmiş olduğu 
parayı vermek icabeder. bütçemizi tetkik ederken şu
radan buradan tasarruf bulabiliriz. Fakat malûl ga

zilere olan haktan tasarrufa katiyen razı değiliz. (Bra
vo sesleri,. alkışlar.) Binaenaleyh bütçeyi ihzar eden 
arkadaşlarımız, bütçenin tasarruf ve muvazenesi için 
bazı nikatı nazar düşündüler. Haklıdırlar. Fakat mil
let karşısında Büyük Millet Meclisinin vazifesi, malûl 
gazilere karşı çok fazla mürüvvetkâr olmaktır. Bun
ların sizden başka güvendikleri bir yer yoktur. Bu iti
barla, Muvazenei Maliye Encümeni arkadaşlarımızdan 
ve Maliye Vekili Beyden pek çok rica ederim. Mü
dafai Milliye Encümeninin kabul etmiş olduju noktai 
nazarı kabul etsinler. (Kabul sesleri) Bu, bizim ken
dilerine tevdi etmek istediğimiz bir haktır, bir lütfü 
mahsus değildir. Malûl gazilere karşı bir lütfü mah
susta bulunuyorsanız onların buna ihtiyacı yoktur. Bu, 
onların bir hakkı meşruudur. Şimdiye kadar ihmal 
olunduğu için vicdanen muazzebiz. Hak verirken, şu 
veya bu hesap kaydını Muvazenei Maliye Encümeni
nin, noktai nazarını düşünmeyin. Milletin azameti, 
büyüklüğü nispetinde bunların haklarını vermek ica
beder. Bu itibarla bilhassa Heyeti Âliyelerinden rica 
ederim. Malûl gazilere karşı şimdiye kadar olan ih
malimizi belki bu suretle ödeyebiliriz. (Kâfi sesleri.) 

ALİ BEY (Karahisarısahip) — Söz istiyorum. 
REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrir var

dır. 
ALİ BEY (Karahisarı Sahip) — Efendim! Encü

men namına... 

Efendim! Elimizde ahkâmı tatbik edilmekte olan 
Tekaüt ve İstifa Kanunamesi vardır. Bu kanunun ah-

I kâmına tevfikan bu maluliyete duçar olanlar, bir de-
I receden altı dereceye tefrik edilmiştir. Bu kanun ah

kâmına tevfikan bunlara maaş tahsis edilmiştir. Bu 
kanunda prensip olarak kabul edilmiş olan şekil, ka-

1 nunun neşredildiği tarihte birinci derecede malûl oîan-
I ların yani iki eli, iki ayağı veyahut iki gözü olmayan 

veyahut vücudu mefluç olan bir malûlün almış oldu
ğu maaş, maaşının yüzde 85 - 90'ı derecesinde, ikinci 

j derecede malûl olanlar, maaşlarının yüzde yetmişi de
recesinde, üçüncü ve dördüncü derecede olanlar yüz
de 30, 40, 50 kadar derecesinde, beşinci ve altıncı de
recede malûl olanlar da tekaüde sevk edilen zabitan-
dan biraz farklı olmak üzere tekaütlükleri icra edil
mektedir. Bu kanun mucibince İstiklâl Harbi malûl
lerinden mada diğer harplerde malûl olan zabitan ve 
efrada da bu nispette bir maaş tahsis edilmiştir. Yani, 
bunları hali hazırda almaktadır. 

Şimdi, evvelemirde bir fikri mahsus verebilmek için 
bu kanuna tevfikan elyevm malûl zabitlerin ne kadar 

j maaş aldıklarını Heyeti Âliyenize arz edeyim : Birinci 
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derecede malûl bir zabit yani, bir mirliva, yirmibeş 
sene hizmet etmiş olduğu halde fevkalâde zammıyle 
beraber yedibin küsur kuruş alır. Yirmibeş sene hiz
met etmiş olan bir miralay birinci derecede olmak üze
re 5 275 kuruş almaktadır. Birinci derecede malûl 
bir kaymakam zammıyle beraber 4 562 kuruş almak
tadır. Birinci derecede malûl bir binbaşı yirmi sene 
hizmeti vardır. 3 820 kuruş almaktadır. Onbeş sene 
hizmeti olan bir kıdemli yüzbaşı 2 823 kuruş almakta
dır. Onbeş sene hizmeti olain bir yüzbaşı -2 440 ku
ruş almaktadır. Altı sene hizmeti olduğu halde bir 
mülâzımıevvel 2 079 kuruş almaktadır. Birinci de
rece malûl yani,' iki elini ve ayağı veya iki gözü ol
mayan ve beş sene hizmeti olan bir mülâzım 1 987 
kuruş alıyor. Bir malûl nefer de 900 kuruş alıyor. 
Diğer maluliyet derecesinde olanlar tabiî bunlardan 
daha dûn bir para almaktadırlar, 

Birinci Büyük Millet Meclisinde bulunmuş olan 
arkadaşlar derhatır ederlerki, Sakarya Harbinden son
ra yapılmış olan fedakârlığın azameti, Ankara'daki 
o manzara herkese vicdani bir vazife karşısında bu
lunduğunu ihtar etmişti. O sırada İstiklâl Muhareba-
tında malûl kalan zabitan ve efrada derhal bir ka
nun yaparak, fevkalâde bir para verilmesine taraftar 
oldular. Bunun üzerine Müdafaai Milliye Encümenin
de bir kanun müzakere ettiler, rahmetle yad edeceği
miz Yusuf İzzettin Paşanın Riyasetinde hususi bir en
cümen teşekkül etti. Fedakârlık yapmış, elini, kolu- • 
mı kaybetmiş olan bir malûlün hak itibariyle neye 
müstahak olması icabedeceği üzerinde tetkikat yapı
larak bir kanun lâyihası hazrılandı ve encümende de 
müzakeresi ikmal edildikten sonra Birinci Büyük Mil
let Meclisine arz edildi. Birinci Büyük Millet Mecli
sinde bu kanun üzerinde uzun uzadıya müzakere cere
yan etti. Bu müzakerenin neticesinde İstiklâl Harbi 
malûlleriyle diğer vatan için fedakârlık etmiş malûl
lerin tefrik edilmesi caiz olamıyacağı, fakat onların 
miktarını toplamak, anlamanın da müşkül olduğu na
zarı dikkate alınarak İstiklâl Harbi için sınıfı dahilin
de vazifede bulunan bir zabit muamelesi görmek üze
re yani tam maaş almak üzere bir kanun neşredildi 
ve o suretle karar verildi. O kanun mucibince İstik
lâl Harbi devam ettiği müddetçe malûl zabitan maaşı
nı tam alacaktı. 

İstiklâl Harbi zaferle nihayet bulduğu vakit bu za-
bitanın mukadderatı yeniden mevzuubahis olmak de
recesine geldi. Onun üzerine tekrar bir kanun yapıl
dı, O kanun mucibince kanunun bütün memleket dâ
hilinde neşrine ve malûl gazilerin mukadderatını tespit 

edecek bir kanuna kadar, evvelki kanuna tevfikan rnâ-
aşlarını tam almalarına karar verildi. Şimdi, İstiklâl 
Harbi malûlleri ordu dahilinde bulunan zabitan misil-
lû muhassesat almaktadırlar. Diğer Harbi Umumî, 
Balkan Harbi malûlleri ve müsadematta malûl kalmış 
olanlar bu Tekaüt ve İstifa Kanunnamesi mucibince 
muhassesat almaktadırlar. 

Şimdi, biz bunların mukadderatını birleştirmek üze
re, ariz, amik tetkikat yaptık, muhtelif vekâletlerden 
memurlar istedik, iyi bir şey yapabilmek için 20 - 30 
defa içtima ettik. İçtimaimizin neticesinde malûl ga
zilerin mukadderatını müşkül bir şekli koymamak için, 
maaşı hazırlarını yani Tekaüt ve İstifa Kanununa 
tevfikan almakta oldukları maaşları esas olmak üzere 
bugünkü müşkülât ve maluliyet derecesine göre bir 
para zammedilmesi esasında mutabık kaldık, diğer 
birtakım şekiller söylenmişti. Meselâ arazi verilmesi 
gibi, onlar üzerinde de müzakere yaptık, arazi veril
mesi, şirketlerde bilmem ne yapılması, memuriyet ve
rilmesi filân., ilh... Fakat bunların hiç birisinin müs
pet bir netice veremiyeceği kanaatini hâsıl ettik. 

Şimdi, arz ettiğim miktara göre yirmibeş sene hiz
meti olan bir mirliva 7 000 kuruş aldığına göre, bi
rinci dereceden malûl olan bir miralayın 6 000, bir 
kaymakamın 5 000, bir binbaşının 4 000 ve aled-
derecat aldıklarına nazaran vicdanen hepimiz teslim 
ederizki iki kolu olmayan bir adam hiçbir vakit bu 
para ile idare edemez. Maluliyetleri derecesine göre 
pek tabiî olarak hepimiz takdir -ederiz ki iki kolu ol
mayan bir malûlün mutlaka bir adama ihtiyacı varr 
dır. 

İki gözü olmayan, iki ayağı olmayanlar da keza 
böyledir. Bunu esas ittihaz ederek birinci derecede 
malûl olan bir zabite (5 000) - bunu Tekaüt ve İsti
fa Kanunnames'indeki alacağı haktan fazla olarak ve
riyoruz. - Yani bu beşbin kuruşu yardımcının maa
şını da nazarı dikkate alarak kabul ettik. İkinci de
recede malûl olanları bir derece tenkis ederek (4 500) 
kadar bir şey kabul ettik. Aledderecat indirdik efen
dim. Efratta da bu suretle, yukarıdan aşağıya muta
vassıt bir nispet kabul ettik. 

Şimdi * efendim, malûllerimizin miktarı hakkında 
da bir fikir vereyim. Yani Balkan Harbinden ve Har
bi Umumiden (485) malûlümüz vardır. İstiklâl Har
binde (153) tür. Cem'an yekûn (638) malûlümüz var
dır. Jandarma ve Bahriyeden de bir miktar vardır 
ki, bunları da ilâve edersek (676) malûl zabitanımız 
vardır ve muhtelif derecelere ayrılmıştır. Sonra ma
lûl efradımız muhtelif muharebelerden (12 778) dır. 
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İstiklâl Harbinden de (1 238) malûlümüz vardır. 
Cem'an yekûn Jandarma ile beraber (14 768) dır. Ve 
muhtelif derecelere ayrılmıştır. 

Simdi arz ettiğim nispet dairesindeki zam bütçe
mize hemen bir milyon lira kadar ilâveyi mucip ola
caktır ve bu fazla bir şey değildir. Bütçemizin im
kânı nispetinde - milletimizin kendilerine müteveccih 
olan merhamet ve atıfetleri noktasından - bunu en
cümenimiz kâfi görmektedir. Sonra diğer maddelere 
imkân dahilinde olan ve kendilerinin birtakım zaru
ret ve tedavilerini temin edecek bazı mütasavvıt şey
ler de koyduk. Heyeti Umumiyesi itibariyle Encüme
nin kabul ettiği kanun bundan ibarettir. Heyeti Ce-
lilenize şunu temin ederim ki, bütçeye bağlı olma
mak ve vazifei milliyemizi lâyık olduğu veçhile ya
pabilmek noktai nazarından çok uğraştık, çok çalış
tık ve bu suretle huzuru âlinize geldik. Bu kanun 
geçen sene, geçenki Mecliste çıkmamıştır. Bir sene 
Muvazenei Maliye Encümeninin gösterdiği lüzum üze
rine ve bir sene de Müdafaai Milliye Vekâletinden 
miktarının tespiti vesaires'i hakkında sorulan bir su
al üzerine kalmış ve bu suretle sürüklenmiştir. 

Bunu bu suretle kabul ederek bize de, encümenin 
mesaisine karşı da bir lütufkârlıkta bulunmuş olacak
sınız. (Kalbul, kabul sesleri.) 

BESİM BEY (Mersin) — Müdafaai Milliye En
cümeninin birinci maddesi malûmu âliniz Muvazenei 
Maliye Encümeninde tadil edilmiş. Acalba bu ikisi 
arasındaki fark ne kadardır? 

ALİ BEY (Karahisarısahip) — Beşyüz bin lira 
raddesindedir. Yani Muvazenei Maliye Encümeni ile 
bizim teklifimiz arasındaki fark beşyüz bin lira ka
dar vardır. Yani, bir milyon lira ile bunu kapatabi
leceğiz. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Beyefendi! Rüfe-
kayı kiramdan bir arkadaşımız dörtyüz numaralı ka
nundan bahsettiler. Dörtyüz numaralı kanun 24 kâ
nunusani 1340 da Meclisten çıktığına göre zannede
rim tamam bir sene oldu. Son zamanlarda Encüme
nimiz alâkadar olmuştur, kanunun üzerinde bir se
neden fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen tat
bik edilmemesinin, esbabı nedir? Herhalde, Hatibi 
Muhterem Sabık Kabinenin azasından olmak itiba
riyle şikâyet etmesine ve (400) numaralı kanunun şim
diye kadar tatbik edilmemiş olmamasına nazaran 
müessir olan avamilin pek büyük olması lâzım ge
lirdi. Böyle midir? 

ALÎ BEY (Devamla) — Efendim! 400 numaralı 
kanunun şimdiye kadar teehhür etmesi Encümenimizin 

de nazarı dikkatini celbetmiştir. İndettetkik muamele
nin neticesini alamadıkları anlaşılmıştır. Şimdi netice
sini almıştır ve neticesini de Meclisi Aliye takdim 
etmiştir. Meclisi Âli de Encümenimize göndermiştir. 
Encümende tetkik etmek üzereyiz. Her gün içtima 
ederek neticesini almak üzere çalışıyoruz. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu zamma 

göre meselâ birinci derecede malûl olan bir kuman
dan ne alacaktır? 

ALİ BEY (Devamla) — Birinci derecede malûl 
olan, hangi rütbeden. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bir mir
liva. 

ALİ BEY (Devamla) — Birinci dereceden malûl 
bir mirliva (70) lira alıyor, elli lira da zammedece
ğiz. (120) lira eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İstiklâl 
Harbinde yine birinci dereceden malûl olan bir mir
liva yine bu dereceden para alacak mıdır? Evvelce 
malûl olanların mühassas bir maaşı vardı. Ona za-
mimeten bir para daha vereceğiz; 120 liraya iblâğ 
ediyoruz. Fakat şimdi İstiklâl Harbinde malûl olan 
bir mirlivanın aynı dereceden alacağı nedir? 

ALİ BEY (Karahisarısahip) — Müsaade buyuru
nuz, bunu arz edeceğim. Şimdi, İstiklâl Harbi malûl
leri Ordu kadrosunda bulunuyorlar. (153) zabittir. 
Bunlar usulen İstifa ve Tekaüt Kanunu mucibince 
tekaüde sevkedileceklerdir. Maluliyetleri derecesine 
göre bir defa esas maaşları tahsis edilecek, bundan 
başka bu gösterdiğiniz derecat üzerine para verece
ğiz. Yani bütün malûllerin mukadderatı birleştirile
cektir. Yalnız Heyeti Âliyenizün bir noktaya nazarı 
dikkatini cel'bederim. Malumu âliniz şimdiye kadar 
İstiklâl Harbi malûlleri, bilhassa umum zabitana zam-
miyat yapıldıktan sonra, o nispette maaş almaktadır
lar. Tabiatıyle bu İstiklâl Harbindeki malûl zabitan o 
cihetten biraz mutazarrır olacaklardır. Eğer Heyeti 
Âlİyeniz lütfederse bugün aldıkları maaş üzerine te
kaütlerinin icrasına' taraftar olursanız daha ziyade 
kadirşinaslık etmiş olursunuz. Çünkü, onlar ona istih
kak kesbetmişlerdir. Bendeniz şahsan taraftarım. 

Malumu âliniz, Tahsisat Kanununda, zabitanın 
tahsisatı kanununda «beş sene hizmet ettikten ve o 
rütbede kaldıktan sonra ancak maaşı hazırları üzeri
ne tekaütleri icra edilebilir» diye bir kayıt vardır. 
Onun için bunların bugün aklıkları maaş üzerinden 
tekaütleri bir madde ile kabul edilirse daha ziyade 
lütuf yapılmış olur. (153) zabitin bugün almakta öl-
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dükları maaş üzerinden tekaüdiyelerinin muamelesi 
yapılacaktır. Bunu arz ediyorum. 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Muva
zene Encümeni namına söyleyeceğim. 

Edendim! Yarım adam addedilmek lâzım gelen ma
lûl gaziler hakkında burada iradı kelâm eden rüfeka-
mn hissiyatına tamamen iştirak ederiz. Encümenimiz 
de aynı hissiyata iştirak ettiği halde maalesef bütçenin 
de vaziyetini gözönüne almak mecburiyeti hâsıl ol
muştur. Maalesef Encümenimizi, Müdafaai Milliye 
Encümeninin tespit ettiği rakamlardan ayrılmaya mec
bur etmiştir. Her iki hesap arasındaki farkı Heyeti 
Celileye arz etmekliğim icabediyor. Verilecek olan 
zam, Müdafaai Milliye Encümeninin tespitine göre bi
rinci derecede malûl olan zabitan miktarı muhtelif 
rütbelerde onaltıdır. Ellişer lira zam teklif edilmiş
tir. İkinci derecede malûl olanlar (18) kişidir. Kırk-
beşer lira zam teklif edilmiştir. Üçüncü derecede malûl 
olanlar (74) kişidir. (35) şer lira teklif edilmiştir. Dör
düncü derecede malûl olanlar (51) kişidir. (30) ar lira 
zam teklif edilmiştir. Beşinci derecedekiler (252) ki
şidir. (25) lira zam teklif edilmiştir. Altıncı derecede 
malûl olanlar (151) dir. (20) şer lira zam teklif edil
miştir. Bunların mecmuu senevisini efradın zammıyle 
arz edeceğim. Birinci derecede malulen tekaüt edi
len efrat miktarı (928) dir. Yirmibeşer lira teklif edil
miştir. İkinci derecede malûl olanlar (466) dır. Yirmi
şer lira zam teklif edilmiştir. Üçüncü derecede malûl 
olan efradın miktarı (3 470) dir onbeşer lira zam 
teklif edilmiştir. Dördüncü derecede malûl olanlar 
(718) dir, onar lira zam teklif edilmiştir. Beşinci, al
tıncı derecede malûl olanların miktarı (8 661) dir, 
Müdafaai Milliye Encümeninin tespitine göre bunla
ra 20 - 50 dönüm arazi verilmesi düşünülmüştür. En
cümen bu rakamları şu suretle tespit ediyor. Zabi
tan için birinci derecede olanlara (30), ikinci derece
ye (25), üçüncü dereceye (20), dördüncü dereceye (15), 
beşinci, altıncı derecelere (10) efrat hakkında birinci 
derecede malûl olanlara (10), ikinciye (10), üçüncüye 
(7), dördüncülere (5), beşinci ve altıncılara kıymeti 
ikiyüz lirayı tecavüz etmeyecek derecede arazi veril
mesini teklif ediyoruz. Her iki hesaba nazaran fark 
şu cihette hesap ediliyor. Müdafaai Milliye Encüme
ninin teklif ettiğine nazaran senevi (1 299 280) lira 
zammetmek lâzımdır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Tek
rar edef misiniz? 

SAKİR BEY (Devamla) — (1 299 280) lira ilâ
ve edilecektir. Bundan mâda (43 350) dönüm de ara
zi vermek lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Nereye zam
medilecek? 

SAKİR BEY (Devamla) — Bütçeye zam olarak 
ilâve etmek lâzımdır. Senelik bütçeye daima 
(1 299 280) lira zammedilecektir. Bir defaya mahsus 
olmak üzere 5 - 6 ncı dereceden malûl kalan efrada 
(43 350) dönüm de arazi verilecektir. Muvazenei Ma
liye Encümeninin tespit ettiği senevi miktara naza
ran senevi bütçeye ilâvesi icabeden zam miktarı 
(588 300) liradır. Arazi kıymet üzerinden hesap edil
diği için arazide (1 732 200) lira kıymetindedir. Bun
ların ikisinin mecmuunu bir araya getirecek olur
sak... 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Arazi 
bombor. duruyor beyler. 

SAKİR BEY (Devamla) — Mecmuu (2 320 500) 
lira eder. Müdafaai Milliye Encümeni ile Muvazenei 
Maliye Encümeni arasındaki fark (710 980) liradır. 
Bu miktar iki hesap arasındaki fark olup, bütçeye 
ilâvesi ica'bedecektir. Encümenimiz bittabi elindeki 
•büfelere nazaran yapılacak miktarı nazarı itibare 
almakla mükelleftir. Encümenimiz şuna da kanidir 
ki, hayatını vatan uğrunda istihkar eden bu aziz kar
deşlerimizin terfihi hepimiz için en büyük bir. gaye
dir. Bu miktarları arz etmekliğime karşı tabiî hüküm 
yine Heyeti Celilenizindir. Heyeti Celile bütçeyi eline 
almıştır, vaziyetini tetkik buyurmuştur. Buna naza
ran kararı vermek musip olur. Heyeti Celileniz takdir 
eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O para 
buradan çıkar. 

AVNt BEY (Cebelibereket) — Birinci, ikinci de
recede malûl olmak üzere gösterilen zabitanın tari-
l'atını lütfen okur musunuz? 

Muvazenei Maliye ve. Müdafaai Milliye Encü
menlerinin mütalâatıyle o derecaü tarif buyurur mu
sunuz? 

SAKİR BEY (Devamla) — Efendim! Bu derecat 
malûmu âlileridir ki, Tekaüt ve İstifa Kanununun 
(26) ncı maddesinde tarif olunmuştur. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Yani, gözleri yok, 
ayaklan yok, herhalde muhtaç kimselerdir. 

SAKİR BEY (Devamla) — Evet, efendim. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Müdafaai vatan uğrunda hayatla
rını istihkar etmiş olan malûl gaziler için büyük ha-
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tiplerden sonra bilhassa onların çektikleri mezahimi 
tarif ve tavsif eden Paşa Hazretlerinden ve Necati 
Beyden sonra söz söylemek pek arzu edilecek bir me
sele değildir. Fakat velevki Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatasının hilâfında olsun burada Maliye Ve
kili sıfafıyle söz söylemek, Heyeti Celilenize hakika
ti böhemahal arz etmek 'bir vazifedir. Onu da arz et
mek mecburiyetindeyim. Evvelen Necati Beyefendi
nin, beyanatından iki noktaya cevap vermek mec
buriyetindeyim. Birisi ölmüş olan şehit ailelerine ma
aş bağlanmamı? ise söylesinler, icra edilsin. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Bir kısmına. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Devamla) — Böyle kasten maaş bağlanmamış 
bir aile bilmiyorum. Bu olamaz. 

Maaş bağlanıncaya kadar geçen müddet için ve
rilecek tahsisat kavaidi mahsusa ile taayyün etmiştir. 

İkinci mesele, Heyeti Celilenizin İstiklâl Harbi ma
lûllerine karşı vazifenizi ifa etmediğiniz merkezinde 
olan tavsifleri ve sözleridir. Buna da maalesef iştirak 
etmemek mecburiyetindeyim. Çünkü Heyeti Celile 
İstiklâl Harbinde malûl düşen gazilerimizin bir dere
ce terfihinden mâda yine ayrıca mezun addedilmesini 
kabul buyurduğu gibi geçen sene her birine ayrı ayrı 
mükâfatı nakdiye de vermiştir. Bunu da hazırlatmak 
bir vazifedir. Yalnız bu teklif edilen kanunla İstiklâl 
malûllerinin diğer harpler malûllerinden fazla haiz 
oldukları imtiyazatı diğerlerine de teşmil etmek, ya
ni eski harp malûllerine de bir miktar mükâfat ver-, 
mektir. Kanunun teklifinden gaye de budur. Onlar 
da o suretle Müdafaai Vatan uğrunda malûl kalmış
lardır. O halde yapılan bu kanun bütün malûllere 
mümkün mertebe bir şey vermekten ibarettir. Müda
faai Milliye Encümeni ile Muvazene! Maliye Encü
meninin teklifleri arasındaki fark; Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata Muharriri Beyefendi tarafından 
şimdi izah edilmiştir. İki teklif beynindeki fark büt
çeye ithal edilecek miktarı arz etmektedir. Müdafaai 
Milliye Encümeninin teklifi gayrısabit olduğu için yir
mi dönüm ile elli dönüm arasındaki farktan yani bir 
dönüm tarlanın fiyatı yükselir. Meselâ bâzan bir köy
de yirmi dönümlük bir arazi yirmi veya otuz lira 
eder. Encümen bunu tarif ve tavsif ederken tamamen 
tasrih etmiştir. ikiyüz lira kıymetinde bir arazi veril
sin denilmiştir. Ankara'da Balık Pazarında ikiyüz li
raya arsa almak isteyenler bir köyden ikiyüz liraya 
geniş bir miktar da arazi alabilirler. Fakat malûm 
olduğu üzere bunu bir defaya mahsus olmak üzere 
vereceğiz. Demin arz ettiğim gibi malûllerin terfihini 

arzu etmeyecek içimizde hiç kimse yoktur. Fakat ka
rar verilirken her sene bütçeye konulacak farkı da 
nazarı itibare almak ve o suretle karar vermek muva-
fıkı insaf olur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Muvazene 
Encümeninden bir sual soracağım. Efendim! Tekli
fin sekizinci maddesi 1340 senesinden evvel tekaüde 
veya maluliyete sevkedilmiş olanların (Kürsüye ses
leri.) Efendim! Teklifin sekizinci maddesi Askerî Te
kaüt ve İstifa Kanununun tarihi neşri olan 1325 se
nesinden evvel malulen tekaüde sevkedilmiş olanlar 
yeniden derecei maluliyetleri tespit edilerek istihsal 
edilecek netayice göre tekaüt maaşları rütbesinin ha
lihazır maaşına göre tezyit ve terfihi için de işbu ka
nun ahkâmından müstefit olurlar. Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazibata Muharriri Beyefendi burada bir
takım erkâmdan balhs buyurdular. Bu maddenin ta-
zammun ettiği netice dahili hesap edilmiş mi, edil
memiş mi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

ŞAK ÎR BEY (Çatalca) — Efendim! Giresun Me
busu Hakkı Tarık Beyefendinin, sordukları sual seki
zinci maddeye aittir. Maddelere henüz girilmediği 
için maddelerin esnayi müzakeresinde ayrıca arz ede
riz. 

REÎS — Efendim! Daha söz alan iki zat vardır. 
Kifayet hakkında bir takrir vardır. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Efendiler! Müzake
re kâfi değildir. Şundan değildir ki; gerek Muvazenei 
Maliye Encümeni ve gerekse Maliye Vekili Muhtere
mi bu paraları vermeye taraftar olmakla beraber büt
çenin ademi müsaadesinden dolayı tenzilât taraftar
lığı göstermişlerdir. Bu arkadaşlarım belki bazı ar
kadaşlarımızı düşüncelerine imale edebilirler. Binaen
aleyh bu düşünceyi kaldırmak için şunu arz etmek 
istiyorıımki efendiler, bilhassa bu İstiklâl Muharebe
sinde Türk neferi, Türk zabiti beraberce muharebe 
etmişler, beraberce ölmüşler, kucak kucağa düşmüş
ler, tarih yapmışlar, düşen bayrağımızı; kanından kuv
vet alarak yukarı kaldırmışlardır. Efendiler! Za
bit ve efrat arasında fark olamaz. Zabit ne almış ise 
Müdai'aai Milliye Encümeninin mazbatasında yazıl
dığı üzere nefer de aynı derecede istifade edecektir. 
Çünkü, o da insandır, o da insandır. Binaenaleyh bu 
g]bi hayatî mesailde şudur, budur diyemeyiz diyeme-
meliyiz. 

Efendiler! Sonra bir şey daha var; onu da arz 
edeyim efendiler! Müdafaai Milliye Encümeni dönüm 
üzerine iş yapmıştır. Muvazenei Maliye Encümeni ise 
kıymet üzerine yapmıştır. Muvazenei Maliye Encü-
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meninin bu kıymet üzerine yaptığı şekil daha müspet
tir. Daha müspet görülüyor. Mahaza diğer hususat-
ta efrat ve zabit farkı gösterilmemelidir. Bu hususu 
Heyeti Âlîyenizden rica ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müdafaai Milliye-
de o farkı göstermedi. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Kifayet 
aleyhin'de söz söylediler. Kifayeti müzakere hakkın
da bir kişiye söz verebiliriz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, derhal maddelere geçilip, Mü

dafaai Milliye Encümeni mazbatasının kabulünü tek
lif ederim. 

Cebelibereket 
Avni 

REİS — Etendim! Evvelemirde kifayeti müzake
reyi Reyi Âlinize arz edeceğim. Müzakerenin kifaye
tini kabul buyuranlar ellerini kaldırsın... Kabul bu-
yurmayanlar el kaldırsın... Kifayeti müzakere kabul 
edilmiştir. Maddelere geçilmesini kabul edenler el
lerini kaldırsın... (Hangi maddelere sesleri.) 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Takrirde 
Müdafaai Milliye Encümeninin teklifinin kabulü var
dır, niçin reye koymuyorsunuz? 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Bendenizin tekli
fim; Müdafaai Milliye Encümeninin teklifinin reye 
konulması yolundadır efendim. (Gürültüler.) 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Son tadil Muvaze-
nei Maliye Encümenin indir. Binaenaleyh o müzake
re olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Son tadilât Muvazenei Maliye Encümeninindir. Usu
len o müzakere edilir. Fakat mademki Meclisi Âli 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasının reye ko
nulmasını teklif ediyorlar. (Öyle şey olmaz sesleri.) 

REİS — Efendim! Malumu âliniz müzakerenin 
kifayeti kabul edildi. Şimdi maddelere geçilip geçilme-
mesini reye koyacağım. (Hangisine sesleri.) 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Müdafaai Milliye-
nin maddeleri. (Hangi teklif sesleri.) 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Reye 
koymuş olduğunuz teklif, iki şıkkı havidir. Birisi mü
zakerenin kifayeti, diğeri de Muvazenei Maliye En
cümeninin teklifidir. Birinci şıkkı şimdi reye koydu
nuz,' kabul edildi. Şimdi ikinci şıkkı reye koymalısınız. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenince tanzim 
edilen maddelere geçilmesini kabul edenler (olmaz 

scclcri) bu suretle reye konulmasını kabul edenler 
(hangi suretle sesleri) 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Müsaade buyu
run usul hakkında söyleyeceğim. 

Efendim! Son mazJbata Muvazenei Maliye Encü
meninin mazbatasıdır, usulen onun reye konulması 
lâzımdır. Şayet Heyeti Celileden onların tadili hak
kında bir takrir verilirse o da ayrıca reye vaz edilerek 
Muvazeeni Maliye Encümeninin teklif atı tadil olunur. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — -Mü
dafaai Milliye Encümeninin maddelerinin reye konul
masını teklif ediyoruz. 

REİS — Efendim! Malûmuâiniz Nizamnamei Da
hili mucibince kifayeti müzakere kalbul edildikten 
veya müzakerat hitanı bulduktan sonra maddelere ge
çilmesi reye arz edilir. Mademki Müdafaai Milliye 
Encümeninin teklif ettiği maddelere geçilmesi arzu 
ediliyor, bu suretle reye koyacağım. 

Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
SAKİR BEY (Çatalca) — Usule muhaliftir. (Ta

bi tabi sesleri) 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Mü

dafaai Milliyenin değil mi efendim? 
REİS — Evet kabul buyurmayanlar ellerini kal

dırsın... Kabul edilmemiştir. Şu halde Muvazenei Ma
liyenin kabul etmiş olduğu maddelere geçiyoruz : 

Madde 1. — Tekaüt ve İstifa Kanununun 24, 25 
net maddeleri mucibince malûl kalıp, 26 ncı maddede 
gösterilen derecatta maluliyetleri Heyeti Sıhhiye rapo-
ruple tebeyyün eden berrî, bahrî, havaî, muvazzaf, 
mütekait, ihtiyat, milis ve jandarma erkân, ümera ve 
Z2ibitan ve memurin ve mensubini askeriye ile küçük 
zabitan ve efrada maaşlarından maada 13 Kânunuev
vel 1335 tarihli kararnameye tevfikan verilmekte olan 
tahsisatı fevkalâdeye zamimeten şerhî berveçhiati za-
maim maktuan ita ve arazi temlik olunur. İşbu zam-
miyat hiç bir gûna tevkifata taibi değildir. 

Erkân, Ümera ve Zabitan ve Küçük Zabitan 
D. Mensubini Askeriye ve efrat 

1 
2 ' 
3 
4 
5 
6 

30 
25 
20 
15 
10 
10 

Lira 
» 

- » 
» 
» 
» 

10 lira 
10 » 
7 » 
5 » 

Beşinci ve altın
cı derecede ma-

lûl küçük zabit ve efrada kıymeti hazıraları itibariyle 
bir defaya mahsus olarak ikişer yüz liralık arazi tem
lik olunur. 
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ARİF BEY (Eskişehir) — Arkadaşlar! Malûller; 
bir milletin hamaset ve fedakârlığının canlı bir timsa
lidir. Bu noktai nazardandırki, her millet kendi ma
lûllerini kendi şeref ve şanlarıyle mütenasip bir şe
kilde terfih ederler ve etmektedirler. Türk Milletinin 
de Cumhuriyet İdaremizin şan ve şerefiyle mütenasip 
bir surette malûllerini terfih edeceklerinden hiç şüp
hem yoktur. Milletin mümessili hakikisi olan Meclisi 
Âli bunu mücahadei milliye zamanında düşünmüş ve 
Birinci Büyük Milet Meclisi zamanında uzun uzadı-
ya mevzubahis etmiştir. Fakat aksamı vatanın bir kıs
mı düşmanlar tarafından işgal edilmiş olduğu için bü
tün malûllerin tespitine imkân hâsıl olamamıştır ve 
işte bu sebepten teehhürat vaki olmuştur. Geçen sene 
ilk fırsat zuhur etmiş ve bütün malûller tespit edilerek 
Müdafaai Milliye Encümenince bu Terfih Kanunu 
hazırlanmış ve Heyeti Ce'lilenize takdim edilmiştir. 
Heyeti Celileniz bu mazbatayı Muvazenei Maliye En
cümenine tevdi buyurmuş ve fakat Necati Beyefendi
nin dahil bulunduğu kabinenin ve bilhassa o kabine
nin Müdafaai Milliye Vekilinin hatası yüzündendirki, 
bu lâyiha bir seneden fazla olarak Muvazene Encü
meninde kalmıştır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Muvaze
ne Encümeninde kalmamıştır. 

ARİF BEY (Devamla) — Encümende kalmıştır. 
Ve bendeniz bunun için Müdafaai Milliye Vekâletine 
2, 3 sual takriri vermiş ve Heyeti Celileniz huzurunda 
izahat istemiştim. Kabahat Muvazenei Maliye En
cümeninin de değildir. Muvazenei Maliye Encümeni 
tabiî bu esasatı tespit etmek için malûllerin miktarını, 
derecei maluliyetlerini istemiştim. Bu defteri Müda
faai Milliye Vekâleti bir senede tanzim ederek Muva
zenei Maliyeye vermemiştir. Binaenaleyh; kabahat kim
de olduğu meydana çıkmıştır. Gerek Heyeti Celilenizi 
ve gerek Birinci Büyük Millet Meclisini Necati Beye
fendinin tarizlerinden tenzih ederim. 

Efendiler! Birinci derecede malûller için istediğimiz 
elli liradır. İnsaf ve merhametinize .müracaat ediyo
rum. İki kol ve bacağı olmayan bir arkadaş hariçten 
bir kimsenin muavenetine muhtaç değil midir? Na
sıl yatar, nasıl kalkar, nasıl yer, nasıl içer? Rica ede
rim. Bu elli liranın elbette otuz kırk lirası bir hiz
metçi parasıdır. Binaenaleyh elli lirayı neden çok gö* 
rüyorsunuz? Bendeniz kabul edeyim. Fakat bir kolu, 
bir bacağı olmayan bu malûl arkadaşı yatırıp kaldırmak 
için bir hizmetçi lâzımdır. Sadık, iyi bakacak bir hiz
metçiyi kaça tedarik edebilir? İstirham ederim, otuz 
kırk liradan aşağı değildir. Binaenaleyh arz ettiğim 

| gibi, bütün milletlerin yapmış olduğu fedakârlığı Türk 
Milletinin ve onun mümessili hakikisi olan Meclisi 

I Âlinizin esirgeyeceğine inanamıyorum. Azdır efendler! 
Bunu asgari bir hat olarak kabul etmenizi istirham edi
yorum. (Bravo sesleri). 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Gönül arzu eder ki, kendisini, saadet, istiklâl ve hâki
miyeti gibi hayat ve muadilide bulunan mefhumlarını 
kurtaran insanlara dünyaları versin ve memleketi kur
tarmak için çalışırken insanlıktan uzaklaşmış denecek 
kadar malûl düşen Büyük insanlara da yine dünya ve
rilsin. Bu kürsüye çıkıpda, bu hakikatin, şu temenninin 
aksini yapmak cüretini vicdanında bulmuş bir tek ar
kadaşa tesadüf etmiyoruz. Fakat karşımıza devletin ve 
milletin vaziyeti umumiyei maliyesi maddedeten gel
diği zaman bu arzumuzun pek samimi ve ulvî olan ve 
bizlere istirahatı vicdani ve haz bahşedecek olan bu 
arzunun kabili icra olup olmadığını ve kabili icra ne ise 
bunu illâ yapacağız derken bütün bütün yapamamak 
gibi fena bir akıbete doğru gitmeyi takdir ve tahlil 
etmemekte mümkün olmuyor. Efendiler! Malûl gazi
leri hiç kimseye muhtaç olmayacak, ,hiç bir suretle 
elemini, illetini duymayacak bir hale getirmek bizim 
için en mübeccel en yüksek gayedir. Fakat bugün için 
buna yetişmek ve bunu temin etmek, mümkün değil
se, yapacağız demek, yapmamakla müsavidir. Çok is
tirham ederiz, hissiyata kapılmamalıyız. Mümkünatla 
gayri mümkünatı yekdiğerinden tefrik etmek lâzımdır. 
Ben zanediyorumki, Muvazenei Maliye Encümeni hatti 
zatında hiç bir veçhile istiksar edilemiyecek bir ra
kam koymuştur. Müdafaai Milliye Encümeninin tes
pit ettiği erkamı ancak bu mülâhaza mantıkiye ile kıs
men tadil etmiştir. Esasen malûl gazilerimize Maliye 
Vekili Beyefendinin de ifade ettikleri veçhiyle peyder
pey mümkün oldukça paralar, tahsisatlar, ikramiyeler 
verilmiştir ve verilecektir. Yaptığımız bu kanun son 
kanun olmıyacaktır. Bunu da düşünerek bu madde 
üzerinde hükmü saibimizi vermek lâzımdır. Ben me
sul olan Maliye Vekilinin ve o derece mesuliyeti ma
nevi taşıyan Muvazenei Maliye Encümeninin maddi 
hesabat ve erkam üzerine müstnit mütalâatını dinledik
ten sonra kendilerinin muvafık gördüğü miktardan 
daha fazla bir para verebilecek bir kabiliyette oldu
ğunu tasavvur etmemekle beraber tespit edilen erka-
ma taraftar değilim. Yalnız Muvazenei Maliye Encü
meni yine pek haklı olarak beşinci ve altıncı derecede 
malûl olanlara arazii emiriye verilmesini kabul et
mekle beraber ikiyüz lira kıymetinde arazii temlik 

I olunur demiştir, Hakikat şuradadır ki, yirmi ilâ elli 
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dönüm diye iş dönüm üzerine tespit edilirse, filân ma
halde malûl zeyde filân mahalde Malûl Amre diye
rek birine yirmi diğerine elli verilebilir. Miktarlar 
mütefavit olmamakla beraber arazinin verileceği ma
hallerde es'arında tahalüfü yüzünden bazılarının madu-
riyetini mucip olur. 

Halbuki iş kıymet üzerine bina edilirse ki, me
selâ ikiyüz lira demişler. Ben bunu az buluyorum. 
Çünkü memleketimizde hali olarak işlemeyen ara-
zii metruke; milliye hadsiz hesapsızdır. Beşinci al
tıncı derecede malûl olup. da haddizatında toprağa 
merbuten çalışan ve istihsal eden ve bizim karın
larımızı doyuran malûllere ikiyüz lira kıymetinde 
değil beşer yüz lira kıymetinde yüzer dönüm top
rak vermek zannederimki, çok muvafık olur ve adet
lerini öğrendiğimiz bu kabil malûllere verilecek. Yüz 
dönüm toprak, bugün işlenmesine arzı iftikâr et
tiğimiz toprağın belki yüzde belki bin de birini al
tıncı derecedeki malûllere - ki arazi verilmesi ka
bul edilen malûllerdir - bu gazilere ikişeryüz lira 
kıymetinde değil, beşeryüz lira kıymetinde toprak 
verilmesini kabul edelim. 

REİS — Buyurunuz Mehmet Bey söz sizindir. 
MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Efen

dim! Bendeniz Süreyya Beyin fikirlerine . iştirakle 
sözümden vazgeçiyorum. Bendeniz de arazii hak
kında söyleyecektim. 

ALÎ BEY (Karahisarısahip) — Efendim ! Malumu 
Âliniz; malulen tekaüde sevkedüen mutlaka çok nok
sandır. Yani, beşinci, altıncı derecede maluliyet de
mek; yine onların hayatında bir noksaniyet var de
mektir. Hayatını telâfi edebilmek için az çok onları 
terfih, tatyip etmek zaruretinde bulunduk. Şimdi bu 
şekilde Muvazenei Maliye Encümeni ile mutabık ka
labiliyoruz efendim. Memleketimizde vasi arasi vardır. 
Biz bunlardan istifade etsinler noktal nazarım düşün
dük. Fakat onlar düşünüyorlarki; Ankara'nın önünde 
her bir yerden «200» dönüm arazi verebilmek bir me
seledir. Evet bu hususda doğrudur. Onun için beşinci 
ve altıncı derecedeki malûller verilecek arazi üzerinde 
Muvazenei Maliye Encümeninin veyahut Süreyya Be
yin teklifine daha bir miktar ilâvesiyle mutabık kala
biliriz efendim. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) Bendeniz 
bir sual soracağım efendim. Arazi vereceğiz diyoruz. 
Bazı mahaller vardırki, oralarda malûl gazilere arazi 
vermek imkânı yoktur. Çünkü bir karış arazi yoktur. 
Şimdi, o adama arazi vereceğiz diye; kendisini tâ An-

talyadan kaldırıp İzmir'e mi getireceğiz? Bunun için 
Encümen ne düşünmüştür? 

ALİ BEY (Karahisarısahip) — Şu halde onun 
için de bir kolaylık vardır. Bunlar için birinci derece
de gösterilen malûlin ntisillû arazi veya şu miktarda 
para verilir diye bir kayıt konulur ve bu müşkül de 
halledilir ve bu suretle tatbik edilir efendim. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Evet 
efendim buyurduğunuz gibi her halde bir kayıt kon
malıdır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Arka
daşlar! Maliye Vekili muhteremi, deruhte etmiş ol
dukları vazifenin icabatını yaptılar. Yeni bir tahsisat 
mevzubahs olduğu için bütçenin Heyeti Umumiye-
sini hatırlatmak vazifeleri idi. Kendilerini takdir ede
rim. Fakat 158 milyonluk bir bütçe içinde; bugün var
lığımızın bütün eşkâlini mümkün kılmış olan adam
ların maişeti, hayatı mevzubahs olduğu vakit acaba 
bu, 600 bin lirayı bulamaz mıyız? Teftişattan, tami
rattan, inşaattan, ortaya attığımız bir takım işlerden 
malûllerimizin terfihini temin edemez miyiz? (Ederiz 
sesleri) Arkadaşlar! Müsaadenizle bir şey soracağım. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Tahsisatı 
munzamma istemeseler gümrükteki kaçakçılığı' eksilt-
seler hepsi olur amma... 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, şimdi bir şey soracağım! Bu
rada mevzubahs olanlar, memleketin muhtelif köşe
lerinde bizim en dikkatli samilerimizdir. Biz bunu bu
rada müzakere ederken memleketin her köşesinde; 
yoksulluk hayatı geçiren malûlerimiz bizi dinliyor
lar. Bugünkü samilerimiz onlardır. Şimdi mümkün ol
saydı da gözlerinizin önünden bu; binlerce gözlerini 
kollarını, bacaklarını kaybetmiş olan adamları ge-
çirseydik ve sizde onları seyretseydiniz ve onlarda 
buraya gelip kendi dilleriyle «bütün mahrumiyetin 
her nevini çekiyor, karımızla, çocuğumuzla, çotuğu
muzla sefafet içerisinde yüzüyoruz» deselerdi bu acık
lı vaziyet karşısında böyle dar davrana hükmiydiniz? 
158 milyonluk bir bütçe içinde altıyüz bin liralık yer 
bulmaz mıydınız? Arkadaşlar, müsaade ediniz. Karşı
nızda arz ederimki, Türk zabitinin deruhte ettiği va
zife kadar ağır bir vazifeyi hiç bir milletin zabiti de
ruhte etmemiştir. Mütemadi harpten harbe koşan bir 
zabittir ve Anadolumuzun etrafında ise harp ihtimali 
henüz eksilmemiş artmıştır arkadaşlar. 

İki fatih millet gelmiş, Anadolumuzun civarında 
yer tutmuştur. Yakın zamanlara kadar civarınızda, 
hududunuzda büyük bir millet vardı. Asırlarca kılıç-. 
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larımız bir birine vurdu. Şimdi ingilizler; Anadolu- I 
muzun hududunda oturuyorlar. Fransızlar Anadolu-
muzun hududunda oturuyorlar, iktisattan bahs edil- | 
diği vakit İtalya, Anadolu üzerinde rüya görüyor. Ye- I 
ni bir muharebe ihtimali vardır. Arkadaşlar! Açık 
havada kapalı günleri unutmıyalım. Yeni bir muha
rebe ihtimali ufkumuzda göründüğü zaman aç ve sefil 
bıraktığımız malûllerin gözlerinin önünde zabitana I 
harbe gidiniz demek salâhiyetine haiz miyiz? 

Arkadaşlar! istirham ederim bu gibi vaziyetler
de daima kendisini göstermiş civanmert, çok büyük 
ve âli olan meclisimizin tarihi bilhassa bu sakıf altın
da yazılmıştır. Malûller bugün sizi bekliyorlar. 

Bugün onların • talihi mevzubahstır. En ümitsiz 
günlerimizde, her şeyden bizden yüz çevirmiş, talî 
aleyhimize dönmüşken ve muvaffakiyet mahal gö
rülürken bizim tek bir kuvvetimiz karşımıza çıktı ve 
memleketimizi kurtardı. Bu ise; zabit ve neferimizin I 
kuvvetidir. Onlar kırılmış dökülmüşler hayatta kalan- I 
lar - bir arkadaşımız dedi - yarı şehittir. I 

Evet arkadaşlar, bugün malul şehitlerimiz yarı 
şehittirler. Kurtardıkları vatanın toprağında bacak
ları çürüyor, kolları çürüyor. Onları bu vatan üze- { 
rinde aç bırakmaya hakkımız yoktur. Onun için ta- I 
sarruf edecek noktalar vardır. Bütçenin başındayız. I 
Birçok maddeler içinde kese kese altıyüz bin liraya I 
yer buluruz, istirham ediyorum; Müdafai Milliye I 
Encümeninin maddesini kabul buyurunuz. I 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bendeniz 
sözden sarfınazar ediyorum. Çünkü Beyefendi Haz- I 
retleri noktai nazarımı arz ettiler, I 

KÂZIM KARABEKlR PAŞA (istanbul) — Muh
terem efendiler! Bu malul gazilerin bir kısmı Bal
kan Muhaberesi ile Harbi Umumide ve bir kısmı da I 
istiklâl Harbinde, bizim gibi askerlerin göster- I 
miş oduğu hedeflerde yaptıkları fedâkârlık netice- I 
si olarak malul kaldıkları için şahsan teessürüm bu I 
hususta fevkalâde ziyadedir. Onun için bu zavallı 
arkadaşlarımız hakkında birkaç söz söylemeyi vic
dan borcu duydum. I 

Arkadaşlar! Bugün ölüme koşmak kolay bir şey I 
değildir. Ölüm karşınızda bütün dehşetiyle belirdi- j 

ği zaman onun üzerine atılmak için her türlü hissi
yattan tecerrüt etmek,. büyük fedâkârlık hissiyle 
meşbu olmak lâzımdır. Bugün melül geziere yapa
cağımız muamele yalnız kendilerinin terfihleri için 
değil, bundan ziyade geride kalan ordu zabitan ve 
efradını düşünmek lâzım. Bu malûller daima sey
yar bir heykeli ibret gibi dolaşacaklardır. Bunları 
görecek zabitan; bunları ne kadar müsterihülkalp 
görürse onları o kadar fedakâr olacaklardır. Mille
tin böyle yüzellisekiz milyon küsur liralık bütçesi
nin ilk maddesini malûl arkadaşlarımızın teşkil et
mesi, ilk maddesinde bunların düşünülmesi pek mu
vafık idi. Bu zavallılar içinde tâ Balkan Harbinden 
kalanlar vardır. Bunların bir kısmı artık müsin in
sanlardır. Bunlar gittikçe vefat ettikleri için bu yekûn 
gittikçe düşecektir. Bugün, iki gözden mahrum bir 
kaymakamla karşı karşıya geldiğim bir vaziyet be
ni bihuzur ediyor. Bu kaymakam, «Beni aptesthane-
ye götürecek kimse yok mu?» diye bağırıyordu. Çün
kü kendisi iki gözden mahrum olduğu için ailesi, 
evin ihtiyacatını tesviye için çarşıya gitmişti. Bu 
vaziyeti gçren zabitler - kulağımla işittim - diyorlar
dı ki, «işte istikbalimiz!.» 

Onun için bendeniz de bu teklifin kabulünü 
Heyeti Celileden rica ederim. Bu suretle ordu zabi-
tanının hissiyatı fedakâranesihi de temin ederiz. Ma
lûllerimizin de istikbalini terfih ederiz. Yalnız bi
rinci maddenin tayyı ile bunun yerine Müdafaai Mil
liye Encümeninin birinci maddesinin «Arazii emi-
riye veya metrûkeden yirmi ilâ elli dönüm arazi» 
cümlesinin «Kıymeti hazıraları itibariyle bir defa
ya mahsus olmak üzere ikişeryüz lira kıymetinde 
arazi temlik olunur» suretinde tadilen kabulünü tek
lif ediyorum. Yani para kısmı müdafaai Milliye En
cümeninin, arazi kısmı da Muvazenei Maliye Encü
meninin teklifi şeklindedir. 

RElS — Efendim! Başka söz alan arkadaşımız 
kalmamıştır. Fakat ekseriyetimizde kalmadığı için 
araya müracaat edemiyeceğim. Yarın saat birbu-
çukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum., 

Hitamı müzakerat; saat : 6,0 
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