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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — İSTİKLÂL MADALYASI 

TALİKİ MERASİMİ 

Sayfa 
124:125 

125:128 

3. EVRAKI VARİDE 
Lâyihalar 

1. — Osmanlı Bankasının imtiyaz müd
detinin temdidi hakkında kanun lâyihası (1/657) 

2. — Taşocakları Nizamnamesine tevfi
kan cereyanı muktazi muamelâtın tarzı icrası 
hakkında kanun lâyihası (1/658) 

3. — Hükümetin bizzat veya efrat ile 
müştereken tahtı İdare ve tasarrufunda bulunan 
müessesatı sınaiyetıin sureti idaresi hakkında 
kanun lâyihası (1/659). 

4. — öksüz Yurtlan Müdiriyetî Umumi-
yesinin 134! senesi bütçesine dair Kanun 
lâyihası (1/660) 

5. — Demiryolları inşaat ve İsletme 
Müdiriyetî Umuraiyesinin 1341 senesi büt
çesinin mevkii meriyete vaz'tna kadar tahak
kuk edecek hidemata sarfotunmak üzere 83,343 
liranın tediyesine dair kanun lâyihası (1/665) 
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128 

128 
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128 
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Sayfa 
Tezkereler 128 

1, — Hadisei isyaniye mıntıkasında evvelce 
ilân edilmiş olan idarei örfiye müddetinin bir 
ay daha temdidi hakkında Başvekâletten mev
rut tezkere (3/402) 128 

Mazbatalar 128 
Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, 
1. — • Belediye Kanunun bazı mevadının 

tefsirine dair (4/256) numaralı takriri ve 
Dahilîye Encümeni mazbatası. 128:129 

Takrirler 129 
1. — Niğde Mebusu Hâlit Beyin; Bor 

kasabasında müteşekkil Zürra ve Tüccar Ban
kasına Ziraat Bankasının muavenet etmesi 
temenniyatına dair takriri. (4/187) 129 

2. — Katığın Mebusu Talât Beyin; ajan
sın tebliğ ettiği havadislerde yanlışlıklar 
vukua getirilmemesi hakkında temenni tak
riri (4/186). 129 

3. — Aydın Mebusu Doktor Mazhar Bey 
ve rüfekasıntn; stajiyer eczacı ve diş etıbbası 
maasatının tespit ve baytarlar maasatt ile 
tevhiden bütçeye VKz'ma dair takriri (4/265). 134: 

135 



1 : 85 23 . 3 , 1341 C : 1 

Sayfa 
4. — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin; Mü-

dafaaî Milliye Vekâleti kadrosunda hangi ma-
kamlara otomobil verilmesi lâzım olduğunun 
sureti&arihada tesbiti hakkında takriri (4/188). 138: 

139 
Rey istihsali 131 

1. — TUtiin ve Sigara kâğıdı hakkındaki 
Tütün Encümeni mahsusu mazbatasınla ikinci 
defa reye vaz'ı. 131:132,161:162 

İntihaplar 131 
1. — Münhal olan Divanı Muhasebat 

Reisi Saatliği intihabı, 131:132 
4. — SUALLER, CEVAPLAR 129 
I. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be

yin, Ereğli - Karadere şimendüfer hattı hak
kında Ziraat Vekâletinden suali ve Vekil 
Mehmet Sabri Beyin şifahi cevabı. 129:131 

Sayfa 
5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 132 
1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 

Kanunu Lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası (1/506), 132 

A) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 132:134 
B) Maliye Vekâleti bütçesinin 50 nci 

fask 135:154 
2. — Mensubini askeriyenin tezyidi mu-

hassesatı hakkında (1/610) numaralı kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve. Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 154:155,1:5 

3. — Zabıtan muhassesatına mütedair 360 
numaralı kanunun birinci maddesine bir zeyil 
ilâvesi hakkında (1/529) numaralı kanun layi
hası ve Müdafaai Miüiye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 155:160 

KÂTİPLER 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'İ Mnzakerat; Saat : 10,00 

REİS t KÂZIM PAŞA 

RUşen Eşref Bey {Karanfearı Sahip), Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak), Şeref Bey 
(Diyarbeklr) 

REİS —' Celseyi açıyorum efendim: 

I. — ZABTI SABIK HULASASI 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacaktır. 

Sekeendordunctİ İçtima 

22 Mart 1341 Pazar 
Birinci Celse 

Ali Sururİ Beyin tahtı riyasetlerinde bilinİkat zab
tı sabtlc hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale edildi. 

Elâzizli Abdullah Bini Mehmed'in iadei hukuku 
memnuasına dair Adliye Encümeni mazbatası kıraat 
ve kabul olundu. 

Mebuslukla dava vekâletinin içtima edip edemi-
yeceğinin tefsiri hakkındaki tezkerenin berayi tetkik, 
iadesine dair Başvekâlet tezekresi kıraat edildi. 

Elâziz Mebusluğuna intihap olunan Süleyman 
Bey hakkındaki ikinci şube mazbatası kıraat ve ka
bul ve mumaileyhin tahlifi İcra kdındı. 

Aşarın ilgasından dolayı Sındırgı'dan ve inşası 
mukarrer Sarayönü'.- Sındırgı hattına iştirakten do
layı Arapsun belediye riyasetinden mevrut teşekkürü 
havi telgraflarla irtica harekâtının ret ve takbihi hak
kında muhtelif mahallerden mevrut telgrafnamelere 
lâzım gelen cevapların itası tensip olundu. 

Badehu Divanı Muhasebat Reisi sanîlikleri ile 
Ankara İstiklâl Mahkemesi müddei umumiliği inti
habat! bİlİcra İstiklâl Mahkemesi müddet umumili
ğine Denizli Mebusu Necip AK Bey intihap edildi. 
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Biliştirak tasarruf olunan emvali gayn menkule 
hakkındaki kanunun sekizinci ve dokuzuncu madde
lerini muaddil teklifi kanunî ile Donanma Cemiyeti 
hakkındaki teklifin müstaceliyetle müzakereleri ve 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa müteal
lik tefsir mazbatasının dahi celsenin sonunda müza
keresi karargir oldu. 

Müteakiben tütün ve sigara kâğıdı inhisarı hak
kındaki lâyihai kanuniyenin reddini mutazatnmın Tü
tün Encümeni mahsusu mazbatasının müzakeresine 

geçildi ve cereyan eden müzakere kâfi görüldükten 
sonra verilen 15 imzalı takrir Üzerine, mazbata ta
yini esami ile reye vazolundu ve fakat neticesi ara
da nisap olmadığı ve Divanı Muhasebat Reisi sari
likleri için yapılan intihabat neticesinde yalnız bir 
zatın ihrazı ekseriyet ettiği, diğer Reisi sanilik için 
tekrar intihap yapılacağı tebliğ edildi. Badehu 1340 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanununa ait tefsir maz
batası müzakere ve aynen kabul olundu. 

Ve Pazartesi günü içtima edilmek üzere celseye 
hitam verildi. 

2. — İSTİKLÂL MADALYASI TALİKİ MERASİMİ 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri.) Aynen kabul edil
miştir. Efendim! Birinci Büyük Millet Meclisi azası 
ile istiklâl muhaberatında fevkalâde fedakârlık ve 
yararlık ibraz etmiş olan zevata İstiklâl Madalyaları
nın taliki merasimi - yapılacaktır. Buna başlamazdan 
evvel bu münasebetle, İstiklâl mücadelâtı esnasında 
fedakârlık ibrazı ile ihrazı rütbesi şehadet etmiş olan 
muhterem ve mukaddes şühedamıza gerek Meclis aza
sının, gerek samiinin iki dakika ayakta durarak iz
harı hürmet ve ithafı fatiha eylemelerim teklif edi
yorum. 

(Gerek azayi kiram ve gerek samiin tarafından 
iki dakika ayakta şühedaya fatiha ithaf olundu) Ta
lik merasimine başlıyoruz efendim. Madalya alan 
Mebusanı Kiram: 

Hilmi Bey (Artvin) Kırmızı kurdeleli, 
İsmail Sefa Bey (Adana) Yeşil kurdeleli, 
Zamir Bey (Adana) Yeşil kurdeleli, 
Besim Aatalay Bey (Aksaray) Yeşil kurdeleli, 
Mustafa Vehbi Bey (Aksaray) Yeşil kurdeleli, 
Neşet Bey (Aksaray) Yeşil kurdeleli, 
Ali Rıza Efendi (Amasya) Yeşil kurdeleli. 

Ali Fuat Paşa (Ankara) Kırmızı • yeşil kurde
leli, 

Rasih Efendi (Antalya) Yeşil kurdeleli, 
Hilmi Bey (Ankara) Yeşil kurdeleli, 
Şakir Bey (Ankara) Yeşil kurdeleli, 
Tahsin Bey (Aydın) Yeşü kurdeleli, 
Dr. Mazhar Bey (Aydın) Yeşil kurdeleli, 
Faik Bey (Edirne) Yeşil kurdeleli, 
Cafer Tayyar Bey (Edirne) Kırmızı - yeşil kur

deleli, 
Hamdi Bey (Ordu) Yeşil kurdeleli, 
Recai Bey (Ordu) Yeşil kurdeleli, 

Rüştü Paşa (Erzurum) Kırmızı kurdeleli, 
Halil Bey (Ertuğrul) Yeşü kurdeleli, 
Dr. Fikret Bey (Ertuğrul) Yeşil kurdeleli, 
Rasim Bey (Ertuğrul) Yeşil kurdeleli, 
Dr. Tevfik Rüştü Bey (İzmir) Yeşü kurdeleli, 

Osman Zade Hamdı Bey (İzmir) Kırmızı • ye
şil kurdeleli, 

Mahmut Esat Bey (İzmir) Kırmızı • yeşil kur
deleli, 

Mahmut Celâl Bey (İzmir) Kırmızı - yeşil kur
deleli, 

Mustafa Necati Bey (İzmir) Kırmızı - yeşil kur
deleli, 

Saraçoğlu Şükrü Bey (İzmir) Kırmızı kurdeleli, 
Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta) Yeşil kurdeleli, 
Hafız İbrahim Efendi (İsparta) Kırmızı - yeşil 

kurdeleli, 
Ahmet Muhtar Bey (İstanbul) Yeşil kurdeleli, 
Hüseyin Rauf Bey (İstanbul) Yeşil kurdeleli, 
Hamdullah Suphi Bey (İstanbul) Yeşil kurdeleli, 
Dr. Adnan Bey (İstanbul) Yeşil kurdeleli, 
Ali Rıza Bey (İstanbul) Yeşil kurdeleli, 
Ali Fethi Bey (İstanbul) Yeşil kurdeleli, 
Refet Paşa (İstanbul) Kırmızı - yeşil kurdeleli, 
Kâzım Karabekir Paşa (İstanbul) Kırmızı - ye

şil kurdeleli, 
Emin Bey (Eskişehir) Yeşil kurdeleli, 

Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) Yeşü kurde
leli, 

Muhittin Bey (Elâzİz) Yeşil kurdeleli, 
Naci Bey (Elâzİz) Yeşil kurdeleli, 
Hüseyin Bey (Elâziz) Kırmızı - yeşil kurdeleli, 
İbrahim Süreyya Bey (Kocaeli) Yeşil kurdeleli, 
Süleyman Sudi Bey (Bayezit) Yeşil kurdeleli, 
Osman Nuri Bey (Bursa) Yeşü kurdeleli, 
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Mustafa Fehmi Efendi (Bursa) Yeşil kurdeleli, 
Süleyman Sırrı Bey (Bozok) Kırmızı - yeşil kur

deleli, 
Cevat Abbas Bey (Bolu) Kırmızı - yeşil kur* 

deleli, 
Şükrü Bey (Bolu) Yeşil kurdeleli, 
Mehmet Bey (Biga) Yeşil kurdeleli, 
Faik Bey (Tekfurdaki) Yeşil kurdeleli, 
Bekir Sami Bey (Takat) Yeşil kurdeleli, 
Mustafa Vasfi Bey (T.ofcat) Yeşil kurdeleli, 
ihsan Bey (Cebelibereket) Yeşil kurdeleli, 

• Avrti Bey (Cebelibereket) Kırmızı - yeşil kur
deleli, 

Dr. Mustafa Bey (Çorum) Yeşil kurdeleli, 
tsmet Bey (Çorum) Yeşil kurdeleli, 
Mazhar Müfit Bey (Denizli) Yeşil kurdeleli, 
Yusuf Bey (Denizli) Yeşil kurdeleli, 
Zülfü Bey (Diyarbekir) Yeşil kurdeleli, 
Feyzi Bey (DiyarbeJdr) Yeşil kurdeleli, 
Esat Bey (Bize) Yeşil kurdeleli, 

Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak) Kırmızı - yeşil 
kurdeleli, 

Halil Hülki Efendi (Siirt) Yeşil kurdeleli, 
Dr. Rıza Nur Bey (Sinop) Yeşil kurdeleli, 
Yusuf Kemal Bey (Sinop) Yeşil kurdeleli, 
Ziya Bey (Sivas) Yeşil kurdeleli, 
Kadri Ahmet Bey (Siverek) Yeşil kurdeleli, 
Reşat Bey (Samban) Kırmızı • yeşil kurdeleli, 
Vasıf Bey (Saruhan) Kırmızı kurdeleli, 
Hasan Bey (Trabzon) Yeşil kurdeleli, 

Nebi Zade Hamdi Bey (Trabzon) Yeşil kurde
leli, 

Hafız Şahin Efendi (Gaziantep) Kırmızı • ye
şil kurdeleli, 

Kılıç Ali Bey (Gaziantep) Kırmızı • yeşil kur
deleli, 

Ali Cenarü Bey (Gaziantep) Yeşil kurdeleli, 
Dr. Fuat Bey (Kırklareli) Yeşil kurdeleli, 

A1İ Sururi Bey (Karahİsan Şarki) Yeşil kurde
leli, 

Ali Bey (Karahisan Sahip) Kırmızı • yeşil kur
deleli, 

Kâzım Paşa (Karesi) Kırmızı - yeşil kurdeleli, 
Vehbi Bey (Karesi) Kırmızı - yeşil kurdeleli, 
Hulusi Bey (Karesi) Kırmızı kurdeleli, 
Mehmet Cavit Bey (Karesi) Kırmızı kurdeleli, 
Süreyya Bey (Karesi) Kırmızı kurdeleli, 
Halit Bey (Kastamonu) Kırmızı kurdeleli, 

Ali Saip Bey (Kozan) Kırmızı - yeşil kurdeleli, 
Ali Sadi Bey (Kozan) Yeşil kurdeleli, 
Hacı Bekir Efendi (Konya) Yeşil kurdeleli, 
Refik Bey (Konya) Yeşil kurdeleli, 
Kâzım Hüsnü Bey (Konya) Yeşil kurdeleli, 
Musa Kâzım Efendi (Konya) Yeşil kurdeleli, 
Yayha Galip Bey (Kırşehir) Yeşil kurdeleli, 
Ahmet Hilmi Bey (Kayseri) Yeşil kurdeleli, 
Sabit Bey (Kayseri) Yeşil kurdeleli, 
Celâl Nuri Bey (Gelibolu) Yeşil kurdeleli, 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) Yeşil kurdeleli, 
Ziya Bey (Kângırı) Yeşil kurdeleli, 
Ferit Bey (Kütahya) Yeşil kurdeleli, 
Cevdet Bey (Kütahya) Yeşil kurdeleli, 
Şeyh Seyfi Efendi (Kütahya) Yeşil kurdeleli, 
Ragıp Bey (Kütahya) Yeşil kurdeleli, 

Hacim Muhittin Bey (Giresun) Kırmızı - yeşil 
kurdeleli, 

Derviş Bey (Mardin) Yeşil kurdeleli, 
Abdülganİ Bey (Mardin) Yeşil kurdeleli, 
Necip Bey (Mardin) Yeşil kurdeleli, 
Tahsin Bey (Maraş) Yeşil kurdeleli, 
tsmet Paşa (Malatya) Kırmızı - yeşil kurdeleli, 
Haci Bedir Ağa (Malatya) Kırmızı • yeşil kur

deleli, 
Reşit Ağa (Malatya) Yeşil kurdeleli, 

Esat Efendi (Menteşe) Kırmızı - yeşil kurde
leli, 

Yunus Nadi Bey (Menteşe) Yeşil kurdeleli, 
Rıza Bey (Muş) Kırmızı - yeşil kurdeleli, 
îlyas Sami Bey (Muş) Yeşil kurdeleli, 
Osman Kadri Bey (Muş) Yeşil kurdeleli, 
Ata Bey (Niğde) Yeşil kurdeleli, 
Hakkı Bey (Van) Yeşil kurdeleli, 
Madalya alan sabık mebusların esamisi : 

Bozok Mebusu sabıkı Ahmet Bey, yeşil kurde
leli, 

Ergani Mebusu sabıkı İbrahim Hakkı Bey, yeşil 
kurdeleli, 

Kars Mebusu sabıkı Cavit Bey (kırmızı - yeşil 
kurdeleli, 

Erzurum Mebusu sabıkı Asım Bey, yeşil kurde-
' elli, 

Erzurum Mebusu sabıkı Salih Efendi, yeşil kur
deleli, 

Eskişehir Mebusu sabıkı Hacı Veli Efendi, ye
şil kurdeleli, 

Van Mebusu sabıkı Haydar Bey, yeşil kurdeleli, 

— İM — 



İ : 85 23 . 3 .1341 C : 1 

Kayseri Mebusu sabıkı Atıf Bey, kırmızı - yeşil 
kurdeleli, 

Saruhan Mebusu sabıkı Refik Şevket Bey, ye
şil kurdeleli, 

Bursa Mebusu sabıkı Muhittin Baha Bey, yeşil 
kurdeleli, 

Ankara Mebusu sabıkı Şemsettin Efendi, yeşil 
kurdeleli, 

Bitlis Mebusu sabıkı Derviş Bey, yeşil kurdeleli, 
Bitlis Mebusu sabıkı Vehbi Bey, yeşil kurdeleli, 
izmir Mebusu sabıkı Tahsin Bey, yeşil kurdeleli, 

Kırmızı kurdeleli istiklâl Madalyası alan Erkân, 
ümera, zabitan vesaire; 

Binbaşı İbrahim Kemal Bey bin Muzaffer, 
Davut Bey Zade Fuat Bey, 
Yüzbaşı Zeynelabidin Efendi bin Abdülkadir, 
Yüzbaşı Halil Hulusi Efendi bin Hüseyin, 
Binbaşı Hurşit Bey bin Ömer, 
Yüzbaşı Ömer Ferhat Efendi bin Hasan, 
Binbaşı Mehmet Efendi bin Sadık, 
Kaymakam Halil Rüştü Bey bin Ahmet Hamdi, 
Mülâzımıevvel Ali Ulvi Efendi bin ismail, 
Yüzbaşı Fahri Efendi bin Ah Sabri, 
Hacı Alişan Zade Niyazi Bey, 
Binbaşı Muhtar Bey bin Şaban, 
Miralay Kâzım Bey bin Mahmut, 
Kaymakam Hüseyin Hüsnü Bey bin Halil, 
Yaver Muzaffer Bey bin Kemal, 
Yüzbaşı Mehmet Tayyip Efendi bin Halil, 
Mülâzımısani Naşit Efendi bin Akif, 

Mülâzımıevvel Mehmet Sabri Efendi bin Mus
tafa, 

Erkânıharp Yüzbaşı ismail Hakkı Efendi bin Ra
uf, 

Erkânıharp Yüzbaşı Asım Bey bin ibrahim, 
istihkâm Yüzbaşı Ahmet Necati Bey bin Abdül-

mecit, 
Yüzbaşı Fehmi Efendi bin tsa, 
Yüzbaşı Abdullah Naci Efendi bin Hasan, 
Yüzbaşı Musa Efendi bin Cemal, 
Mülâzımısani Ahmet ihsan Efendi bin Ali, 
Mülâzımısani Abdürratıman Efendi bin Sıtkı, 
Mülâzımıevvel Arif Efendi bin llyas, 
Kaymakam Ömer Halis Bey, 
Yüzbaşı Mehmet Galip Efendi bin Abdülhalim, 

Binbaşı Hacı Hafız Yusuf Ziyaettin bin Hüseyin 
Hilmi, 

Mülâzımısani Cevat Efendi bin ibrahim, 
Müiâzınuevvet Fazıl Efendi bin Eyüp, 
Mülâzımıevvel Ali Eşref Efendi bin Ali, 
Yüzbaşı Mahmut Şevket Efendi bin Bekir Sıtka, 
Mülâzımıevvel Mustafa Hulusi Efendi bin Ah

met, 
Yüzbaşı Refik Efendi bin Emin, 
Yüzbaşı Hamit Efendi bin Ömer, 
Erkânıharp Binbaşı Mehmet Tevfik Bey bin Şe

fik, 
Yüzbaşı Şükrü Efendi bin Halil, 
Piyade Mülâzımıevvel Kadri Efendi bin Nafiz, 
Mülâzımevvel Fuat Efendi bin Muharrem, 
ihtiyat Mülâzımısani Arif Efendi bin Ferruh, 
Mülâzımıevvel Şerafettin Efendi bin Ahmet Lüt

fü, 
Zabitvekili Ziyaettin Efendi bin Mahmut Nuri, 
Yüzbaşı Hüseyin Vasıf Efendi bin Nazif, 
Binbaşı İsmail Hakkı Bey bin Tevfik Paşa, 
Mülâzımısani Mehmet Remzi Efendi bin Musta

fa, 
Zabitvekili Mazhar Efendi bin Rıza, 
Sahra Topçu ihtiyat Zabitvekili Salih Zeki Efen

di bin Esat, 
Milis zabiti Haci Hüsnü Bey, 
Mülâzımıevvel Arif Efendi, 
Mülâzımı Veysi Efendi, 

Miralay Abdi Bey bin Ali, 
Beyaz kurdeleli madalya alan erkân, ümera, zabi

tan vesaire, 
Tecrübe ve muayene Heyeti Reisi Miralay Eyüp 

Bey, 
Miralay Süleyman Emin Bey bin Hasan, 
Miralay Ahmet Vefik Bey, 
Kaymakam Süleyman Bey* bin Halil, 
Baytar ismail Hakkı Efendi bin Sadık, 
Yüzbaşı Cemal Efendi bin Mehmet Emin, 
Yüzbaşı Mehmet Fuat Efendi bin Ahmet Rüştü, 
Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey bîn Necip, 
Yüzbaşı Muhittin Efendi bin Nuri, 
Yüzbaşı Fehmi Efendi bin Ahmet, 
Mülâzımıevvel Ahmet İhsan Efendi bin Hilmi, 
Mülâzımıevvel Mustafa Efendi bin Mehmet Ali, 
Mülâzımısani Hüseyin Avni Efendi bin Osman, 
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Alaş Kâtibi Süleyman Sami Efendi bin Musa, 
Sahra Postalar Müdürü Hafız Ahmet Bahir Efen

di bin Sezai, 
(tşbu zevatın kâffesi ayn ayrı alkışlanmıştır.) 

RJEÎS — Efendimi Talik, merasimi hitam bul
muştur. Saat ikibuçukta içtima edilmek üzere celse
yi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 12,10 

« • » • 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Mttzakerat; Saat : 2,40 

REİS : Reisvekill İsmet Bey 

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

REİS — Celseyi açıyorum. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Osmanlı Bankasının imtiyaz müddetinin 

temdidi hakkında kanun lâyihası (1/657) 
REİS — Ticaret Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Taşocakları nizamnamesine tevfikan cere

yanı muktazi muamelâtın icrası hakkında kanun lâ
yihası (1/658) 

REİS — Ticaret Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Hükümetin bizzat veya efrat ite müştereken 
tahtı idare ve tasarrufunda bulunan müessesatt sınai-
yenin sureti idaresi hakkında kanun lâyihası (1/659) 

REİS — Tcaret Encümenine havale edilmiştir. 

4. — Öksüz Yurtları Müdİrİyetİ Umumiyesinin 
1341 senesi bütçesine dair kanun lâyihası (i/660) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

5. — Demİryollar İnşaat ve işletme Müdüriyeti 
Umumiyesinin 1341 senesi bütçesinin mevkii meriyete 
vaztna kadar tahakkuk edecek fîidemata sarfolunmak 
üzere seksenbin ücyüzkırküç liranın tediyesine dair 
kanun lâyihası (1/665) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Tezkereler 
1. —' Hadİsei İsyaniye mıntıkasında evvelce ilân 

edilmiş olan idarei örfiye müddetinin bir ay daha 
temdidi hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/402) 

REİS — Okunacak, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

23 ve 24 Şubat 1341 tarih ve (6/908), (6/931) nu
maralı tezkerelere zeyildir. Ergani vilâyetinin bir kıs
mında kuvvei müsellehai devlete karşı vuku bulan 
isyan hadisesi münasebetiyle Elâziz, Cenç, Muş, Er
gani, Dersim, Diyar bek ir, Mardin, Urfa, Siirt, Bit
lis, Van, Hakkâri ve Malatya vilayetleriyle Erzurum 
vilâyetinin Kiği kazalarında bir ay müddetle ilân edil
miş olan idarei örf iyen in bir ay daha temdidine Mec
lisi Alinin müsaade buyurmasını Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 86 ncı maddesi mucibince ar2 ve istirham 
ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim; bir mütalâa var mı? (Hayır 
sesleri) Efendim; idarei örfiye müddetinin bir ay 
daha temdidini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir.-

Mazbatalar 
/. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; Be

lediye Kanununun bazı mevadının tefsirine dair 
(4/256) numaralı takriri ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Reis Bey; 
mazbata reddi mutazammındır. Binaenaleyh okunması 
lâzımdır. 
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Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Karabet ve sıriyeti bulunanlardan iki zat Belediye 

meclisine aza ıntilıap olunduğu takdirde bunlardan 
her ikisinin aynı mecliste aza olarak içtimalanna im
kânı kanunî olmadığı Vilâyat nizamnamesinin 7 Tem
muz 1305 tarihli zeyli ve Şûrayı devlet tefsiri iktiza
sından İse de karabet ve sıhriyeti bulunan ve Meclisi 
bedeli azalığa intihap olunan iki zattan biri azalığa 
tefrik olunduktan sonra diğerinin namzet ve aza me
yan ma ithal edilip edilmeyeceği ve azalığa alınmamış 
olan zatın vefat veya istifası takdirinde karabetlerin
den naşi azalığa alınmamış olan zatın maniin zeva
linden memnuun avdet etmeyeceği kaidesine iptinaen 
azalığa getirilip getirilmeyeceğinin tayin ve tefsiri 
hakkında Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin He
yeti Umumiyeden muhavvel takriri tetkik ve müza
kere olundu. Bu bapta Dahiliye Encümeninin noktai 
nazarı iki esasta tecelli etti. Bir rey farkla ekseriyetin 
fikir ve kanaati belediye azalığına intihap edildikle
ri halde karabet ve sıhriyetlerinden naşi belediye aza-
lığında içtimaları caiz olmayan iki zattan hariçte ka
lanın bu sıfat ve vaziyeti sükut etmiş olduğundan 
«sakıt avdet etmez» kaidesine göre namzet aza me-
yanına da alınamayacağı ve bir daha azalığa gelemi-
yeceği şeklindedir. Akalliyette kalan diğer encümen 
azasının noktai nazarı da bu gibi azalığa intihap olu
nan iki zattan hariçte kalanın belediye azalığında bu
lunan zatın vefat veya istifası takdirinde mani zail 
bulunmuş olduğundan memnuun .Avdet edeceğine bi
naen belediye azası olabileceği seklindedir. Keyfiyet 
Heyeti Umumİyenin nazarı takdir ve tasvibine arz 
edilmek üzere Riyaseti Celileye takdim olundu. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Kayseri 
Muammer Ahmet Hilmi 

Aza 

İsmail Kemal 

Aza 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 

Kâtip 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Ekseriyetin fikrine muhalifim 

Halis Turgut 

Aza 
Ardahan 

Talât 

Aza 
Diyarbekir 

Cavit 

REİS — Efendim; fakat mazbatada Encümenin 
ihtilâfı vardır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Reyde müsa
vat vardır. 

REİS — Reyde müsavat vardır, sö zisteyen arka
daşlar taaddüt etmektedir. Müsaade ederseniz ruz-
nameye alalım. (Hay hay sesleri) Ruznameye alıyo
ruz. 

Takrirler 
/. — Niğde Mebusu Halit Beyin; Bor kasabasın

da müteşekkil Zürra ve Tüccar Bankasına Ziraat Ban
kasının muavenet etmesi temenniyattna dair takriri. 
(4/187) 

REİS — Başvekalete havale edilmiştir. 

2. — Kângıri Mebusu Talât Beyin d)ansın tebliğ 
ettiği havadislerde yanlışlıklar vukua getirilmemesi 
hakkında temenni takriri (4/186) 

REt S— Başvekâlete havale edilmiştir. 

4. — SUALLER, CEVAPLAR 

;. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin Ka-
radere şimendifer hattı hakkında Ziraat Vekâletinden 
suali ve Vekil Sabri Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Suali okuyoruz. 

Riyasete 
1. — (Ereğli - Karadere) hattı ne gibi mecburiye

tin tesiriyle yapılmaya başlandı? 

2. — Niçin Ziraat Vekâleti tarafından yapılıyor? 
3. — Neden (75) santimlik dar hat tercih edildi? 
4. — Hat başı niçin (Ereğli) oldu? 
5. — Bıldır neler yapıldı? 

6. — Bu yıl neler yapılacak? 
7. — Ne vakit bitecek? 

8. — Hat (Gerze) köyünden geçiyor; (Devrek) ten 
niçin geçmiyor, geçmemekte zaruret varsa (Devreğe) 
bir kol salınacak mıdır? 

9. — Harita meselesinde işitilmekte olan taahhür-
le muvaffak iyetsizliğin sebepleri nelerdir? 

, Yukarıdaki suallerime Ziraat Vekâletince ağızdan 
cevap verilmesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 
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(Bıldır ne demek sesleri) 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Geçen se

ne demek Beyefendiler! 
ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Saruhan) — 

Efendim; Heyeti Muhteremin izce malumdur ki bü
yük zaferi istihsal ettikten sonra mühim bir mesele
nin karşısında kaldık. O da harp sahası dahilinde bu
lunan şehirlerimizin harap olmasıdır. Şüphesiz ki bu 
şehirlerin yapılması hükümetin karşısında pek mü
him bir mesele şeklinde tecelli etmiştir. Bilhassa in
şaat için lâzım olan mevattan biri de kereste idi. O 
zaran hükümet yapılacak her türlü tedabİri ittihaz 
etmekle birlikte daha esaslı ve daha vasi muavenette 
bulunmak üzere bir orman işletmesi teemmül etmiş
ti. Heyeti Muhtereminizce de bu fikir ve mütalâa ter
viç olunmuştur. Bunun üzerine hükümet ormanlar 
üzerinde tetkikat icra ettirerek en ziyade elverişli ola
rak Karadere ormanını bulmuştur. Karadere ormanı 
tahminen altı yedi milyon metre mikâbı kereste ve
recek vüsatta ve senevî 350 bin metre mikâbı temin 
edecek kudrettedir. Fakat bu ormanı işletmek için 
diğer bir ihtiyacın karşısında kalındı. Çünkü orman 
sahilde olmayarak dahilde bulunuyordu. Bunun için 
ormandan beklenilen fevaidi temin etmek üzere bir 
dekovil hattt inşasına mecburiyeti katiye görüldü, İş
te birinci suallerini teşkil eden, Karadere ormanları
nın işletilmesinin esbabı mucibesi bundan ibarettir. 

Hat ne için Ziraat Vekâletine verildi? Şüphesizdir 
ki bu sual pek varittir. Malumuâlinİz işlerin hüsnü 
suretle temini en ziyade taksimi amal kaidesine riayet
le olabilir. Hiç şüphesiz ki yek nazarda varidi hatır 
olacak mesele bu şimendiferin Ziraat Vekâletince de
ğil, bu işlerde mütehassısı, mesul ve mükellef bulunan 
Nafıa Vekâletince yapılması lâzım. 

Fakat efendiler; yine bu devre ait olan bir anı 
hatırlatmak İsterim ki zaferden sonra en mühim ve 
en büyük derdimiz, yolları ve en çok muhtaç oldu
ğumuz vesaiti nakliyeyi temindir. Nafıa Vekâletinin 
uhdesine o kadar muazzam işler tevdi edilmişti ki o 
işler üzerine bir de bu işt tahmil etmek hakikaten pek 
ağırdı. Ziraat Vekâletini bu işle iştigale saik olan se
bep o esnada Nafıa Vekâletinin uhdesinde bulunan 
işlerin kesreti ve azametidir. Hiç şüphesiz İtiraz bu-
yurulur ki diğer memleketlere kiyasen bugün bizim 
Nafıa Vekâletinin uhdesinde bulunan işlerin kesreti, 
her devlet İdaresinin fevkîndedir ve şayanı takdirdir 
ki idare bu müşkülâta karşı vazifesini güzel surette 
görmektedir. Ziraat Vekâleti işte bu zaruret karşısın
da kendine ait olan ormanın işletmesine taallûk eden 

bu şimendiferin yaptırılmasını deruhte etmiştir. Ma
mafih burada kemali teşekkürle zikrederim ki Nafıa 
Vekâleti Ziraat Vekâletine lâzım ola nmuaveneti hiç 
bir zaman deriğ etmemiştir. Ezcümle bugün azanız 
meyanında oian Mithat Beyi Mühendis olarak idareye 
memur eylemiştir. Hilmi Beyin bana verdiği şu ve
sile ile buradan Mithat Beye teşekkür ederim. 

Mithat Bey hakikaten uhdesine tevdi edilen bu 
vazifeyi bihakkın ifa etmiş ve asarım da vücude ge
tirmeğe başlamıştır. 

Neden yetmiş beş santimlik hat yapılmıştır? 

Efendim! biliyorsunuz ki şimendiferlerde, bahu
sus bizim şimendiferlerde en büyük düşünülecek nok
ta, ihtiyacı fazla masrafsız temin etmektir. Hiç şüp
hesizdir kî geniş hatta malik olmak hepimizin de 
arzu ettiği bir şeydir. Fakat bu hattın esasen bir ga
yeye matuf olması ve güzergâhındaki ahvali iktisadi
ye, her ikisi teemmül olunarak ihtiyacın şekline gö
re bîr hat nazarı itibare alınmıştır. Bidayette alt
mış santimetrelik bir hat düşünülmüştür. Fakat bu 
güzergâhtan nakledilecek tonun miktarı 350 bine ba
liğ olacağı için bu kadar yükü 60 santimetrelik bir 
dar hatla, dekoville kaldırmanın kabil olmadığı sa
bit olmuştur. Bunun üzerine ikinci bir mahzur daha 
görülmüştür ki o da (60) santimetrelik hatta bu kü
çük vagonlarla kereste sevk ve naklinde münhaniler-
deki müşkülâttır. Ormandan, 30 - 40 belki 45 metre 
irtifaında pek çok direkler katedilerek ihraç edilecek
tir. 

Büyük hattın masarifine gelince : Kilometresi 80 
bin ve eğer saha pek çok müşkülâtı haiz ise bu sek
sen bini de tecavüz etmek ihtimali dahilinde bulunu
yor. Halbuki takarrür eden (75) santimetrelik hattın 
beher kilometresi 20 bin Ura tahmin ediliyor. Şüphe
sizdir ki yirmi bin Ura ile 80 bin lira arasındaki fark 
vaziyeti İktisadiyemize nazaran cidden düşünülecek 
bir meseledir. İşte idare heyeti fenniyesinin karar ve 
izahatı üzerine vekâlet yetmiş beş santimetreyi tercih 
etmiş ve tamamen az para ile ihtiyacatı temine mu
vaffak olmuştur. Şüphesizdir ki' bu dar hattı tercih 
etmekle diğer bir fayda daha temin ediyor ki o da 
inşaatın süratidir, Büyük hattın İnşaatı şüphesiz da
ha fazla uzayacaktır, bazı müşkülâtta belki bunu te
hir edecektir. Fakat yetmiş beş santimetre ile büyük 
müşküllât refedilerek süratle inşaatın vücude gelme
sine şimdiye kadar cereyan eden hadisat şahit olu
yor. 

Hat başı neden Ereğli oluyor? Buyuruyorlar. Hil
mi Beyefendiye arz edeyim ki heyeti fenniyede hat 
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başının Zonguldak'ta olması onlar için de bir emel 
ve gaye olmuştur. Fakat onların tetkîkatı fennjyesi ve 
ilmiyesi, nazarlarında pek kıymettar olan bu gaye
den ayrılmak mecburiyetini gösterdi. Çünkü efen
dim, Ereğli ile Zonguldak arasında başlıca fenni bir 
iki mahzur görülmüştür. Zonguldak esasen küçük ve 
bu hattın yapılması lâzım gelen ihtiyacatı temine gay
rı kâfidir. Halbuki Ereğli bu noktai nazardan daha 
vasi ve daha güzel bir limandır. 

ikincisi, hattın takip edeceği güzergahtaki müşkü
lât meselesidir. Zonguldak'tan çıkıldığı zaman birden 
bire bir misli büyük irtifalara maruz kalınıyor. Hat
tın bu irtİfalan atlaması İçin birbiri üzerine mütead
dit helezoni güzergâh yapılmak icap ediyor. Şüphe
siz ki bu, inşaat noktai nazarından müşkülât bîr tara
fa, para noktai nazarından da fazla sarfiyatı müs-
telziradir. Badehu nakliyat noktai nazrından biraz 
mucibi endişe görülmüştür. Çünkü uzun direklerin 
bu sık kavislerden nakli esasında bazı mahzurların 
mevcudiyeti endişesi de nazarı itibare alınmıştır. Hal
buki Ereğli den beş yüz elli metrelik bir rakımla, tatli 
bir meyil ile şehirin dahiline doğru gitmekte bulunu
yor. Birtakım inşaat noktai nazarından ve inşaattan 
sonra nakliyat noktai nazarından daha emin görül
düğü için Zonguldak terkedilerek hat başı olarak Ereğ
li ihtiyar edilmiştir. 

Birde neler yapıldı? Buyuruyorlar. Efendim; bil
dir neler yapıldığını arz ederken Hilmi Beyefendinin 
dokuzuncu sualinden bir nebze bahsetmek mecburi
yetinde bulunuyorum (kâfi sesleri), öyle ise birer ke
lime ile rakamları arz edeyim: (Kâfi sesleri, gürül
tüler). Fakat efendim; sual sahibi pek dikkatle bakı
yor. Efendim yirmi beş kilometrelik zemin üzerinde 
tatbikat ameliyesi yapılmıştır. 15 Kilometrenin tes
viye! turabİyesi bitmiştir. Kırk kilometrelik etüt ya
pılmıştır ve elimizdeki sahada etüt yapılmağa mü-
saitetir. Etüt sahasına devam edilecek; her on beş 
kilometrelik etüt bittikçe bir münakaşa yapılacaktır. 6 
lokomotif, 57 vagon münakaşaya vaz edilmiş. 25 ki
lometrelik rayın da münakaşası bitmiştir. 

Efendim; müddete gelince: Bu sene 100 kilomet
resi bitecek ve altı ay sonra da heyeti umumiyesinin 
inşaatı ikmal edilecektir (kâfi sesleri). 

TUNALI HtLMt BEY (Zonguldak) — İstediği
niz kadar kâfi deyiniz. Zaten bugünlerde söz söyle
yecek halim yoktur ve başınızı ağrıtmıyacağım (Al
lah razi olsun sesleri). Efendim; bu vesile ile Mithat 
Beye ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Sabri Beye de 

çok teşekkür ederim. Yine bu vesile İle de Ticaret Ve
kâletinden soruyorum. Neden Ereğli - Zonguldak hat
tını böyle ciddi bir azim ile, keskin bir azim ile yap
mağa teşebbüs etmemektedir? (Bravo sesleri, hande
ler, alkışlar.) 

Rey İstihsali 
/ — Tütün ve sigara kâğıdı hakkındaki kanunu 

mahsusunun mazbatası 
REİS — Bir kere daha reyi âlinize arz edilecek

tir. 

İntihaplar 
1 — Münhal olan Divanı Muhasebat Reisisaniliği 

İntihabı. 
REİS — Vakit kaybetmemek için İkisi de aynı 

zamanda yapılacaktır. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İkisini bir 

yapalım efendim. 
REİS — Yalnız Divanı Riyasetin Heyeti Celile-

nizden bir ricası vardır. Reylerin tasnifine kadar Mü-
dafaai Milliye Bütçesinin veyahut ruznamedeki 
sair mevadın müzakeresine devam ederiz. Yani istih
sali ârâ Heyeti muhteremenin salonu terk etmesini 
müteddi olan fasılalardan olmadığım ve binaenaleyh 
salonun terk edilmemesini rica ediyorum. 

Tütün Encümeni mazbatası Bandrol lehinde ol
duğu için Bandrol usulünü kabul edenler beyaz, et
meyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Divanı Muhasebat Reisisaniliği için bittabi usulen 
intihap varakası ita buyuracaklardır. (Divanı Muha
sebat namzetleri kimler olacaklardır? sesleri). 

Efendim; Üçüncü defa intihap yapıldığı için en 
çok rey alan Ankara defterdarı İhsan Bey vardır. İh
san Bey 58, Alim Bey 39 rey almışlardır. Nizamname! 
dahili mucibince bu iki zat üzerinde ârânın yeniden 
teksifi icap etmektedir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Reis Bey
efendi; birinci İntihapta Meclîs nisabı mevcut olmadı
ğından o intihap keenlemyekundur. Üçüncü intihabı 
yapmak için bir intihap daha yapacağız, 

TALAT BEY (Ardahan) — Öyle bir şey yok 
nizamnamede. 

REİS — Nizamname! dahilinin intihap hakkında 
iki maddesi vardır. Birisinde nisap mevcut olup da 
intihap edilen zat ekseriyeti mutlaka kazanamazsa 
ilk defaki intihap devam eder. Nisap hasıl olmazsa 
gelecek celsede İkinci defa reye vaz edilir. Binaena-
ley İntihap iki defa tekerrür ederse üçüncüde muteber 
olacağından üçüncü İntihapta İhsan Bey, Alim Bey 
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üzerinde teksifi araya niznamemiz mucibince ihtiyaç 
ve zaruret vardır. (Reyler toplandı) 

Efendim! Reylerini istimal etmeyen rüfeka. varsa 
lütfen istimal etsin. İstihsali ârâ muamelesi hitam bul-

1 — 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyiham (1/506) 

A) MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÂLETI 
BÜTÇESİ : . 

Fasıl Lira 

294 Muayyenat 11 841 600 

HALÎT BEY (Kastamonu) — Efendim; sual so
racağım. 

REİS — Buyurunl 
HALÎT BEY (Kastamonu) — Efendim! Geçen 

sene bu yem ve tayİnat faslında 1340 senesinde bilâ-
nara fazla tahsisat istenmişti. Bu sene gerçi biraz tez-
yit edilmiştir. Bu miktar tayİnat ve yem için maksada 
kifayet edecektir? Bİlâhara yine tahsisatı munzam-
maya müracaat mecburiyeti hasıl olacak mı? Lütfen 
tenvir buyururlarsa teşekkür ederim. 

MÜDAFAt MlLLtYE VEKİLt RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; muntazam bir rakam üzerinde 
sual sorulduğu için Halit Beyefendiye «Tahsisatı 
munzamma istemiyeceğiz, hesabımız ona göredir» 
diye cevap vermek isterdim. Fakat bir iki noktayı tak
yit ile cevap vermek hakikaten daha muvafık olduğu 
için maruzatta bulunacağım. Bu yekûn içerisinde ma
lumu âliniz olduğu üzere geçen senekİ gibi hazart or
dumuzun mevcudu tabiisi üzerinden erzak, un, saman 
vesaire hesabatı vardır. Ondan başka bu seferden do
layı iki milyon altı yüz bin lira masraf ihtiyar edile
cektir. Yalnız geçen seneki esann hakikatin dunun
da olarak hesap edilmiş olması bütçenin yekûnunun 
bilâhara ih ti ya çata tekabül edememek vaziyetini ih
das etti. Meclisi Aliden yeniden tahsisat istemek mec
buriyeti hasıl oldu mesele hayvan başına yirmi beş 
kuruş konmuştur. Fakat hayvan başına, ot, yem, sa
man, arpa hesap edildiği vakit yevmiye bir hayvanın 
idaresinin elli beş kuruştan aşağı kabil olmıyacağı an
laşıldı. Fakat bütün erkam hesap edilip te tevztn edil
diği zaman Heyeti Vekilede ve Encümende bu fasla 
tefrik edilen rakamı hayvan başına taksim ettiğimiz
de 40 - 45 kuruştan başka bir şey çıkmıyor. Fakat bu
nun da herhangi kadro noksaniyle vesair suretlerle • 
eğer seferberlik için topladığımız kıtaattan vaktinden 

muştur. (AIİ Fuat Paşa Ankara, Amet Saki Bey An
talya, Halil Bey Ertuğrul tasnifi ârâya memur olun
dular.) Efendim! Tasnifin nihayetine kadar Müdafaai 
Milliye Bütçesine geçiyoruz, 

evvel terhis müyesser olursa • iktisat edilecek para ile 
oradan kapatılması imkânı vardır. Bu arz ettiğim 
mesele olmaz, biraz fiyat farkı artarsa o zaman tah
sisatı munzamma istemek mecburiyeti hasıl olacaktır. 
Fakat bunun fazla bir yekûne baliğ olacağını bende
niz tahmin etmiyorum. Hazar! mevcudumuzun istil
zam ettiği bütün hayvanat kadrosu tamamen dolmı-
yabilir. Bazen noksanlar oluyor, onlarla belki eyyamı 
halİye tasarruf a tiyle hayvan başına yemden beş on 
kuruş iktisat edilebilir. Bu noksanı telâfi etmek im
kânı vardır. Aksi takdirde cüzî bir tahsisatı munzam
ma istemek zarureti hasıl olur. 

Başka bir mütalâa var mı? (Yok sesleri) 294 ncü 
fasıl olarak II 841 600 lirayı kabul edenler ellerini 
kaldırsın.. Kabul etmeyen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

295 Ecza ve edevat ve malzemei sıhhiye 
masarifi ile Avrupa'ya gönderilecek 
talebe ve malulin masarifi 504 600 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKILÎ RECEP BEY 
— Bu faslın üçüncü maddesinde (tecrübe hayvanatı 
masarifi) tabiri vardır. Bu (masarif) tabirinden dola
yı Divanı Muhasebatla ihtilâf vardır. Onun için işler 
geri kalmaktadır. Bu (masarif) değil, (esmanı) dır. Bi
naenaleyh İhtiyacatı temin etmek ve Divanı Muhase
batla aramızdaki müşkülâtı refetmek üzere (tecrübe 
hayvanatı esmam) yazılmak suretiyle tashihini rica 
ederim. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Esman ve masarifi denilmesi lâzımdır. 

REİS — Esman ve masarifi. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKILÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Yalnız esmanı efendim. 

REİS — Efendim; Müdafaai Milliye Vekili bu 
faslın, üçüncü maddesinin serlevhasında (masarifi) 
kelimesi yanlış olduğu için bunun yerine (esmanı) ke
limesinin konmasını teklif ediyorlar. O veçhile tas
hih olunuyor. (Muvafık sesleri). Başka bir mütalâa 
var mı? 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, Avru
pa'ya gidecek talebe Harbiye mektebinden mi gide
cek? 

RECEP BEY — Suali tekrar Lütuf buyurur 
musunuz? Paşa Hazretleri. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Avrupa'ya gide
cek talebe Mektebi Harbiyeden mi gidecektir ve han
gi sınıflardan gidecektir? 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Müsaade buyurulursa şimdi arz ede
rim efendim. Efendim; bu talebe zahitandandır ve 
her sınıf zabitandandır. Bilhassa zehirli gaz ve 
tayyerecilik tahsili hususunda bu netayici kazanacak 
kabiliyette olanları göndermek suretiyle maksadı te
min edeceğiz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim; bende
nizin ricam, Avrupa'ya gönderilecek olan talebinin 
bir kısmının topçu sınıfından gönderilmesine matuf
tur, Evvelce topçu harbiyesi ayrı idi. Bunlar ayrıca 
iki üç sene bu husus için çalışıyorlardı. Şimdi ise 
topçusu, süvarisi, piyadesi hepsi bir arada çalışmak
tadırlar. Halbuki arz ettiğim gibi topçular ayrıca 
dört sene harbiyede okurlardı. Bir de mümtaz sınıf 
vardı. Bu mümtaz zabıtan bilhassa ayrıca tecrübe 
ve endaht işlerinde, fabrikalarda çalışırlardı. Halbuki 
şimdi fabrikalarda barutçuluk, fişekçilik ve endaht 
İşlerinde istihdam edilen 5 : 6 zabitimiz kalmıştır. 
Eğer bu beş altı kişi de ayrüacak olursa fabrikaları
mızda mütehassıs kalmayacaktır ve bundan sonra 
fennî olarak topçu zabiti yetiştirmenin İmkânı yok
tur. Şimdikiler tahsillerini nisbetten pratik olarak 
ikmal ediyorlar ve pratik olarak elindeki topun İsti
malini biliyor ve bu suretle talimini öğreniyor. Hal
buki elindeki top değişince şaşırıp kalıyor. Bunun 
misali bu harpte görüldü. Elimizden muhtelif 
toplar geçti. Halbuki bunun ne hesabını ve 
ne de endahtını bilen vardı. Fakat arz et
tiğim mütehassıslar riyaziyatla meşgul oldukları 
için müşkülâta maruz kalmadılar. İşte arz etmek is
tediğim şey eğer Avrupa'ya mütehassıs olmak üzere 

»talebe gönderilecekse o husus için de gönderilmelidir. 
Eğer gönderilmeyecek olursa elimizde fişekçilik, ba-
rukçuluk mütehassısları kalmayacaktır. Ve bu ve
sile ile de sair fennî işlerde istihdam edilecek zabit 
kalmayacaktır. Bittabi böyle olunca endaht mese
lesi de geri kalacaktır. Onun için Vekil Beyden rica 
ederim. Topçu sınıfından da fazla zabitan gönder
sinler. Bilhassa barutçuluk, fişekçilik, tüfekçilik 
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yapacak mütehassıs zabitan gönderilmesini çok rica 
ederim, 

MUHİTTİN NAMI BEY (Bitlis) — Efendim; 
Vekil Beyefendi Avrupa'ya gidecek talebe meyanmda 
tayyare ve gaz zabitleri talebesinin de gideceğini be
yan buyurdular, işte bu ikmali tahsil esası hakkında 
maruzatta bulunmak isterdim, öyle zannediyorum 
ki, biz de ikmali tahsile gidip de bütün manasiyle 
tekemmül ettikten sonra memlekete gelmiş ve Avru-
pa'daki mütehassıslar gibi memleketimizde icrayı fa
aliyet edebilecek adamımız pek azdır. Bilhassa tay
yare ve gaz ki zamanımızın en müthiş silâhlarıdır. 
Bunların her ikisi mümteziç olarak müstakbel harpte 
en müthiş tahribatı yapacaklardır. Tayyare hiç şüp
hesiz biliyorsunuz ki - sıra geldiği zaman maruzatta 

bulunacağım - torpiller atacaktır, Havada ve na
mütenahi bir sahada uçarak icrayı tesir ettiği için 
tesiratı da o derecede büyük olacaktır, vasi olacaktır. 
Tayyarenin yapacağı en büyük tahribat da havaya 
bırakacağı zehirli gazlarla olacaktır ve bomba tahri
batı çok feci neticeler verecektir ve bilhassa şehirler, 
istasyonlar, müddahharlar üzerine atacağı beş yüz 
kiloluk dinamitleri tasavvur buyurunuz. Bunun ya
pacağı tesiratı anlamakta güçlük çekilmeyecektir. 
Fakat bu dinamitten fazla, bir şehir in üzerinde öyle 
bir kaç yüz kiloluk zehirli gaz atıldığını da tasavvur 
buyurunuz. Hulâsa efendiler; bunlar gayet feci 
neticeler verecektir. İşte bizde de bunlara ait yeni 
kurulacak esasları öğrenmek lâzımdır ve bunları öğ
renmek için de Avrupa'dan mütehassıslar getirmek 
mecburiyetindeyiz. Fakat arz ettiğim gibi giden ta
lebe üç ay, beş ay, altı ay tahsille ve yarım tedbir
lerle dönerlerse • itimat buyurunuz ve siz de pek 
çok tecrübeler etmişsinizdir- bunlardan hiç bir fay
da istihsal edemeyeceğiz. Bunlardan geçen sene 
tayyerecilik için gönderdiğimiz zabitan vardır. Bun
ların tam harp tayyerecisi olarak ikmali tahsil etme
leri için hiç olmazsa 12 : 15 ay kalmaları lâzımdır. 
Bunlar acaba iyi bir harp tayyarecisi olmuşlar mıdır? 
Lütfen Vekil Beyefendi bu hususta bendenizi tenvir 
buyururlar mı? Gerçi bu biraz fazla fedakârlık icap 
ettiriyor. Fakat fedakârlığı yapınca mükemmel yap
malı değil mi efendim? Yoksa uçmayı öğrenince bu 
kâfidir, diğerlerini de gönderelim, onlarda uçmayı 
öğrensinler, bittecrübe anlaşılmıştır ki bunun hiç bir 
faydası yoktur. Vekil Beyefendiden çok istirham 
ederim. Bu mesele müdafaai memlekete en çok ta
allûk eden bir meseledir. Müdafaai memlekete aza
mi derecede İcrayı tesir edecektir. İkmali tahsile gi-
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denler tam ve kâmil olarak tahsillerini ikmal etsin
ler ve mükemmel adam olarak dönsünler! 

Sonra bir de bizde tayyare mühendisi yoktur. 
Değil tayyareci, tayyare mühendisi tayyare ebat ve 
eşkâlini tespit edebilecek, icabında mubayaalarda 
salâhiyetle beyanı mütalâa eyleyebilecek tayyare mü
hendisi yoktur. Onun için bir an evvel tayyare mü
hendisi yetiştirelim. 

İşte şu mütalâa nazarı dikkate alınırsa bu (76 000) 
lira belki (276 000) lira olarak, bir dereceye kadar 
matlubumuza kifayet edecektir zannediyorum. Bina
enaleyh Vekil Beyden istirham ederim. Biraz fazla 
tahsisat istesinler! 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; Rüştü Paşa Hazretlerinin te
mas buyurdukları, topçu mütehassısı meselesi cidden 
mühimdir. Buraya konmuş olan (76 000) lira içe
risinde bu sene topçu mütehassısı gönderilmesi de 
mukarrerdir. Fakat alelade topçu sınıfına mensup 
zabitlerden değil, topçuların bilhassa en nazik bir 
tarzda faaliyetini teşkil eden topçu mesaha hususunu 
temin etmek üzere mütehassıslar gönderilmesi mu
karrerdir. 

Arz ettiğim gibi, Muhittin Nami Beyin beyan 
buyurdukları tayyare ve gaz meselesi nazarı dikkat 
ve itibare alınacaktır. Bu münasebetle, derhal Mu
hittin Nami Beyin ifadelerinin bir noktasına temas 
edeyim. Belki unuturum. Buyurdular ki bu para 
kâfi değildir. Halbuki, bu (76 000) lira Avrupa'ya 
göndereceğimiz mütehassıs talebe içindir. Bundan 
evvel zannediyorum, maaşat veyahut ondan evvelki 
bir fasılda (114 000) lira Avrupa'dan celbediiecek 
mütehassıslar için Meclisi Âli bir meblâğ kabul bu
yurmuştur. Onunla bunu zammedersek mütehassıs 
meselesi için, gidecek ve gelecekler için bu para büt
çeye baz edilmiş olur ki bu suretle maksatları temin 
edilmiş olur. Fakat bütçenin heyeti umumİyesinde 
de arz ettiğim gibi orduya ve bütün kadematı ihti
sasa ne kadar para sarf edilirse her zaman yeridir. 
Fakat aynı zamanda devletin muvazenei umumiyesİ 
İle de mukayyet olduğumuzu unutmamak lâzımdır. 
Sonra Rüştü Paşa Hazretlerinin bahis buyurdukları 
topçu mütehassısı ve saire için de, Meclisi Âlinize 
derdesti takdim bulunan veyahut takdim edilen As
kerî fabrikalar bütçesinde ayrıca mütehassıslar bahsi 
vardır. Orada da ayrıca elektrik, makine, barut, 
kimya mütehassısıs olmak üzere o fasılda bir para 
vardır. Binaenaleyh topçu mütehasısları olarak mü
hendisliğe ve makinistliğe ait olacak mütehassıslarda 

fabrikalardan gidecek, mütehassıs zabitan ile temin 
edilecektir. Ve topçuluğun mesaha ve fennî kısmına 
ait olanı da bu fasıldaki (76 000) liradan temin edi
lecektir, 

Sonra Muhittin JvJami Bey arkadaşımız bir şüp
helerini halletmek için, sual irat buyurdular: Gaz 
ve tayyare. Bilhassa tayyare için Avrupa'ya kesbi 
ihtihas etmek üzere gönderilmiş olan talebenin tahsil 
vaziyetleri ne merkezdedir? Bu zabitler yetişmişler 
midir? Dediler. Bunlar Erkânı Harbiyeİ Umumiye-
ce tanzim edilmiş olan bir programı orada tatbik 
etmektedirler ve bunun ilk kısmını teşkil eden mek
tebi ikmal etmişlerdir. Bombardıman tayyareleri ve 
harp tayyareleri üzerinde elyevm staj yapmakla meş-
guldurlar. Müddetlerinin hitamında Erkânı Harbi-
yece tayin edilmiş.olan tahsil müddetlerini İkmal et
miş olarak memlekete avdet etmeleri mukarrerdir. 

REİS — Efendim; bir takrir vardır, okunacak
tır : 

3. — Aydın Mebusu Doktor Mazhar Beyle rüfe-
kasının; stajyer, eczacı ve diş etıbbası maaşatının 
tespit ve baytarlar maaşatı ile tevhiden bütçeye va-
zma dair takriri (4/265) 

Riyaseti Celileye 
Stajyer baytarlar maaşatı hakkında verilen takrir 

üzerine maaşları yekûnunun hangi bütçeye konaca
ğının tespiti için mezkûr takrir Muzanei Maliye En
cümenine havale buyurulmuş idi. Kanunen aynı 
mukarrerata tabi stajyer, eczacı ve diş etıbbası ma
aşatı dahi henüz hiç bir bütçeye vaz edilmemiş oldu
ğundan İş bu stajyer eczacı ve diş etıbbası maaşatı-
nın tespit ve baytarlar maaşı ile beraber ve tevhiden 
bütçeye vaz zımnında bu takririmizin Muvazenei 
Maliye Encümenine havalesini arz ve teklif eyleriz. 

Aydın Çorum 
Doktor Mazhar Doktor Mustafa 

Kırklareli İstanbul 
Doktor Fuat Doktor Hakkı Şinasi 

İçel 
Doktor Tevfik 

REİS — Efendim; takrir hakkında mütalâa var 
mı? 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Efendim; 
takririn ne olduğunu iki kelime İle izah edeyim: Bir 
kaç ay evvel çıkmış olan bir kanunun icabatını iste
mekten ibarettir Takririn mahiyeti, tıbbiye talebe
lerine evvelce yapılmış olan stajyer muamelesinin 
aynı kanunda dişçiler, eczacılar ve baytarlar hakkın-
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da da tatbik edilmesi evvelce kabul edilmiştir. Tabiî 
bu stajyerlerin maaşı vardır. Bu maaş henüz bir 
bütçeye konulmamıştır. Bugünkü Müdafaai Milliye 
Bütçesinde mevcut değildir. Binaenaleyh açıkta ka
lamaz. Bu hususu tespit etmek üzere bu takririn 
Muvazene! Maliye Encümenine havalesini rica ediyo
ruz. 

REİS — Efendim; baytarlar hakkında nazarı dik
kate alınan takrir veçhile, dişçiler eczacılar hakkın
daki bu takririn Muvazene! Maliye Encümenine ha
valesi teklif ediliyor; Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim; 295 nci faslın yekûnu olan 504 600 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

. 296 Melfousat, teçhizat, mutabiye 4 0İ6 000 

HALlT BEY (Kastamonu) — Efendim; her ne 
kadar bu husustaki melbusat efrada ait ise de mâ
ruzâtım bu fasıl vesilesiyle Vekil Beyefendiden bir 
temenniye ait olacaktır. Bilhassa Meşrutiyetin ilâ
nından beri zabitan elbisesinde yapılan ve elbise ni
zamnamesinde yapılan tebeddülata nazarı dikkati 
cetbedeceğim. Hepimiz hatırlarız, Meşrutiyetin 
ilânından beri zabıtan kıyafetinde yapılan tebeddü
lat şayanı hayrettir. Bendeniz geçen gün sandığımı 
karıştırdım, o kadar mütenevvi apoletler, muhtelif 
kılıçlar ve saire buldum ki bir parça bunda muhafa
zakâr olmamızı çok rica ederim. Binaenaleyh bizim 
zaıbitammıza verdiğimiz para azdır. Meselâ bugün 
bir mülâzımısaniam kalpağının, bir sırması iki lira
ya değişiyor. Bu elbise hususunda Şûrayı Askeriyeye 
zaten salâhiyet veriliyor. Mütalâası alınmak üzere 
kanun yakında çıkacaktır. Çok rica ederim, böyle 
ilci de bir vekiller değiştikçe, eşhas tebeddül ettik
çe ordunun teçhizatı ile sık sık oynanmasın. Ben 
kendi tecrübeme istinaden arz ediyorum, gerçi ma
fevkten verilen bir emirle yapılıyor. Fakat emin 
olunuz ki, bu suitesirden hali kalmıyor. Çünkü bir 
sırmanın tebdili çok masrafı mucip oluyor. Meselâ 
evvelâ kılıcı ele alalım. Bidayette kdıç, sonra meç, 
sonra hançer, sonra kasatura, hulasaten kaç nevî 
şeyler. Lüzum ne ise o yapılsın, icabında elbise
nin rengi şu olacak, . bu olacak. Fakat bir şey 
adam akülı tespit edilsin ve ondan sonra bir müd
det devanı etsin. Bu meselede her halde sık sık 
tebeddülat yapılmamasını çok rica ediyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Elbise için bu fasılda kabul edilmiş 
olan yekûn Encümeni Alice tespit edildikten sonra 
yünlü, pamuklu bezden alınacak vergi hakkında 
Meclisi Âliden bir kanun çıktı. Bu fasıl Heyeti 
Muhteremeleıinin reyine vaz edilirken bu bapta hiç 
olmazsa bit kaydı ihtiraz! ifade ederek zapta bu su
retle geçmesini faydalı görüyorum. Biz hesap et
tik, yeni kanun mucibince asker için yapılacak ku
maşlardan ve pamuklu bezlerden, kaput bezinden, 
çamaşırlıktan vesaireden bu suretle vuku bulacak 
zayiat bize verilmiş olan paranın hemen mühim bir 
kısmına, belki yarım milyon liralık bir meblâğa, altı 
yüz bin liralık bir meblâğa baliğ oluyor. Bütün ver
giyi, yalnız askerin ihtiyacına kâfi gelecek olan kon
muş paradan çıkardıktan sonra askerin elbisesi hu
susundaki büyük müşkülâtı nazarı dikkate aldım ve 
Maliye VekiU Bey ile görüştüm. Maliye Vekili Bey 
bu kanunun aslının Meclisi Alice tebdili mukarrer, 
yani bu vergilerin tenzili mukarrer olduğunu ve Mec
lisi Âliye bu bapta bir teklif getirilmekte butundu-

ı ğunu binaenaleyh benim yapmış olduğum hesabın 
beşte birme inmesi ihtimali olduğunu söylediler. 
Bendeniz de bu ihtimale binaen bu fasla zam istemek
ten sarfınazar ettim. İfadeleri kanun halinde teklif 
edilmek üzere ihzar edilmiş olmakla beraber tespit 
için, kesbi kanumyet etmek için Meclisi Âliye arz 
edileceğinaen ve her hangi bir teklifim behemehal 
kanun olup olmıyacağı hakkında reyler tebellür et
meden hüküm vermek de o kadar musip olamıyaca-
ğından bendenize* bu kanun aynen tatbik edilir ve 
tadilât vuku bulmazsa ve arz ettiğim gibi melbusat 
için verilmiş olan paradan 600 bin Ura elimizden 

çıkarsa askerini ordunun libası hususunda müşkü
lâta mâruz kalmaklıgtmız ihtimali varda*. Bu ihti
mali Meclisi Aliniz huzurunda ifade ediyorum. Eğer 
böyle tadilât vukubultnazsa Meclisi Âli yeniden ifa
yı vazifeye başlayacağı zaman munzam tahsisat ta
lep etmeye mecburiyet hasıl olacaktır. Fakat mese
le yüz bin liraya inerse biz bunu her hangi bir su
retle mümkün olduğu kadar bütçemiz İçerisinden ida
re etmek imkânını arayacağız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bilvesile Heyeti Celileye arz etmiştim ki 
yünlü ve pamuklu mensucat üzerinden rüsum alın
masına dair kabul buyurduğunuz kanunun ibaresia-
deki ibhâm muhtacı tefsir görülmüştür. Tefsir için 
Kav&nini Maliye Encümenine sevk edilmiştir. Ka-
vanini Maliye Encümeni Çarşamba günkü ruzname-
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sinde bunu intaç edecek ve müstaceliyetle Heyeti Ce-
ditenize arz edecektir. Yalnız arz edeyim ki şu ver
gi tie alınacağı tahmin edilen varidatın yekûnu iki 
milyon liradır. Bu resim iki müyon lira olduğuna 
göre yalnız askerin melhusatmın vesairesinûı aslı 
mevzubahis olsa bile, her halde Müdafaa! Milliye' 
nin mubayaan üzerinde altı milyon liralık bir tesir 
yapacağı meşkûk bir şeydir. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Hesap meydanda. 

MALİYE VEKİLİ HANSAN BEY (Devamla) 
— Ve sonra arz ettiğim veçhile tefsirin ruhu, tarifei 
asliyenin bir misli olarak EncümettirtHZce tensip 
edilmiştir. Bu İtibarla Müdafaa» • Milliye Bütçesine 
mubayaasında icra edeceği tesirden bendeniz kaniim 
ki, esast konan rakamda, tekabül rtoktai nazarından, 
eski istatistiklere nazaran bir noksnlık yoksa, bu 
noksanlık için Heyeti Celileden tahsisat daıhi İsteme
ye lüzum kabnıyacaktır. 

REİS — Efendim; başka mütalâa katmadı. 296 
ncı faslın yekûnu olan 4 Olfi 000 Orayı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Fasıl Lira 

297 Teçhizat ve levazımı harbiye oto
mobil, dekovil ile dekovil malze
mesi ve araba tamirhanesi masarifi 
ve hayvan ve araba esmanı 3 032 500 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim!.. 
RAGIP BEY (Zonguldak) — Otomobil düşmanı. 
MUHTAR BEY (Devamla) — Ne de iyi bildin ya!. 
RAGIP BEY (Zonguldak) — Bilmiyecek ne var?. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim; 40 kusur 
milyon liralık bir bütçede 40 kuruş için söz söylemek 
abestir. Lâkin ben kendi noktai nazarımdan ayrılama-
dığım için bazı maruzatta bulunacağım. Müdafaai Mil-
üyenin emrindeki otomobillerin kesreti birçok zaman
dan beri benim nazarı dikkatimi celbediyordu. Yalnız 
otomobil değil, araba ve kamyonun çokluğu.. Mektep 
çocukları da onlarla naklolunur. Birçok zevat tarafın
dan Müdafaa! Milliyenin otomobilleriyle, arabalarıyla 
yani devletin masrafiyle nakliyat yapılırdı. Onun için 
faslını aradım. Hatta Müdafaai Milliye Vekilinin oto
mobiline dair de bir masraf yoktu. Anlaşılıyor ki bun
lar hıdematı umumiyedcn çıkıyor. Geçen sene diğer 
vekâletlerin fazla masrafı vardı. Müdafaai Milliye Ve

kilinin yoktu. Tabiî otomobil masrafı da hıdematı 
umumiyeden çıkardı. Lâkin bu sene Heyeti Celileniz 
Müdafaai Milliye Vekilliği için de aynı masrafı kabul 
etmiştir. Yani 3 00 lirada Müdafaai Milliye Vekili için 
masraf olarak kabul edilmiştir. Buna nazaran memul 
ederim ki Müdafaai Milliye Vekilinin. 

Müdafaai Milliye Vekili Recep Bey — Masraf 
nerede?. 

MUHTAR BEY (Devamla) — 3 600 lira vardır. 
Müdafaai Milliye Vekili Recep Bey — 2 400 Lira

dır. Yanlış olmuştur, 
REİS — 2 400 Liradır, tashih edilmiştir efendim. 
MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 

— Evvelce tenzil edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Geçen seneye ka
dar Müdafaai Milliye Vekâletine de diğer vekiller gi
bi otomobil masrafı verilmiştir demektir. Binaenaleyh 
bu seneden itibaren ümit ederim ki Müdafaai Milliye 
Vekili de şöfor masrafını ve otomobilinin benzin vesa-
ir esini kendi kesesinden sarf edecektir. Sonra Müdafa
ai milliye Vekâletinin diğer otomobillerinin 
binek otomobillerinin masarifini hiç bir yerde 
görmedim. Yalnız bu fasılda binek otomobil
leri, araba tamirhanesi masarifi ve hayvan ve 
araba esmanı vardır. Bu fasılda söz söylemek için 
biraz sebep bulabildim. Rica ediyorum, Müdafaai 
Milliye Vekâleti kadrosunda mevcut olan teşkilâtta 
hangi makamların otomobili yahut arabası olacaktır? 
Hangi makama vasaiti nakliye verilecektir? Bunları 
tespit edelim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Mahrem olmalıdır. 
MUHTAR BEY (Devamla) — Rica ederim, oto

mobil cebe girer mi? 

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
— Muhtar Beyefendi; mahrem sözü benden çıkma
mıştır. Cevap vereceğim. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Size söylemiyorum 
efendim, oradan Şükrü Bey söylüyor, cevap veriyorum. 
Yekûn itibariyle arz ettiğim gibi bu 40 milyonluk bir 
bütçe içinde 40 kuruşluk bir meseledir. BeHci bir kaç 
bin liraya ait bir meseledir. Fakat madem ki vekâlet
lerin teşkilâtı birbirine muadildir, o vekâletlerin riies-
sasının da bir birine muadil olması lâzım gelir. Di
ğer vekâletler rüessasından kimlere otomobil veyahut 
araba veriliyorsa Müdafaai Milliye Vekâletinin aynı 
derecedeki rüesasınada da Devlet tarafından vasaiti 
nakliye verilsin ve bunları tespit edelim. Bunun fazla
sı için israf yapılmasın. Bu mesele hakkında ayrıca 
bir takrir takdim ediyorum; bu cihet tespit edilsin, 
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Herkesin nazarı dikkatini celbediyor. Hatta çocuklar 
mektebe devletin otomobiliyle, kamyonu ile gidiyor, 
rica ederim bu böyle olmasın! 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Keşke bü
tün çocukları mektebe otomobille gönderebilsek.. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİL! RECEP BEY 
Efendim; Muhtar Beyefendi, Ankara'da diğer vekâ
letlere nisbetle otomobil ve nakliye vasaiti olan kam
yonları MUdafaai Milliye teşkilâtı içinde daha fazla 
görüyorlarsa buna hayret etmemelidirler. Çünkü diğer 
vekâletlerin askerî malzemesi, ekmeği vesairesi, vesaiti 
nakliyeye arzı ihtiyar eden işleri yoktur. Binaenaleyh 
asker şoförlerle idare edilen bir kamyon bir yerden 
diğer bir yere odun, kömür, ekmek vesaire taşıyor 
görüyorlarsa emin olsunlar ki Ankara garnizonla-
rındaki askerîn ihtiyacı içindir. Zati otomobil mesele
sine gelince: Bendeniz Veki] olur olmaz buyurduk
ları gbî 1340 senesinde vekil maaşı Müdafaai Mil
liye Vekâletinde mevzu bahis olmadığı için müte
hassıs, devair rüesasiyle ve müsteşar arkadaşlarımla 
bu mesele için görüştüm. 1340 da vekil maaşı olma
dığı halde bu sene konmuş olduğu için ve Müdafaai 
Milliye Vekâlstindeki vekile, mebus muhassesatın-
darı fazla olarak verilen 2 4CC lira diğer vekiller gibi 
otomobil ve benzin ihtiyacatına ait olduğu için diğer 
vekâletler gibi herhangi bir faslın herhangi bir mad
desine otomobil için benzin masrafı İthal olunmuşsa 
bunun bana ait olmadığını, bu İş ile alâkadar olan 
muhasibe ve diğer mütehassıs rüesa arkadaş
lara söylemişimdir ve bunu söylemekle zaten fazla bir 
şey yapmış değilimdir. Geçen sene, malumu âliniz o 

makamda bir ferik, muhterem bir arkadaşımız bulu
nuyordu. O zat asker oldukları için ayrıca vekil mu-
hassesatı almıyorlardı. Fakat Müdafaai Milliye Büt
çesinin faslı mahsusundaki benzinden vesaireden ve
kâlet namına istiyfa ediyorlardı. Bu fasıl münasebetiy
le şu noktayı arz edeyim - ki bilmünasebe bu nok
taya temas etmek gerektir - geçen sene Dahiliye Ve
kili İken buradan sizinle beraber aldığım 300ı liradan 
fazla olarak verilen bu 200 lirayı azamî gayret ve 
ihtimama rağmen otomobil masrafı için kâfi getirme
ğe imkânım olmamıştır. Bunun şahidi benim kalemi 
mahsus müdürüm idi. Hesabını o tutardı. Ay başın
da bana hesap getirirdi. O bilmem nereden alırdı? 
Yalnız bana imza ettirir ve alırdı. Üste de benden 
para isterdi. Ankara'da bütün arkadaşlarım bilirler, 
seyrana gitmezdim. Hiç bir şey yapmam işim dır. Evi
me gider gelir ve işimin istilzam ettiği yerlerde kul
lanırdım. Fakat param buna kifayet etmezdi. Bunun 
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ikinci şahidi içinizde bulunan arkadaşlardan Besim 
Atalay Bey idi. Bana benzin hususunda çok yardım 
etmiştir. Hesabımızı da kendileri bilir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Evet, şa
hidim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKtLÎ RECEP BEY — 
(Devamla) — Bu noktayı, noktai esasî olarak söyle
miyorum. Noktai esasî bu değildir. Bu halledilmiştir. 
Maalesef hasta idim. Muhtar Beyin çok haksız bir 
surette dermeyan ettiği bir fikir, arkadaşlarca kabul 
edilmiş ve yüz lira gibi pek basit olan vekillerin ha
yatı Tesmiyesinin istilzam ettiği meşagil arasındaki 
hususî sıkıntılarını az çok teskine imkânbahş olacak 
bu ufak miktarı dahi 'kaldırmak imkânını bulmuştur. 

Bendeniz vekü olayım, olmayayım, mebus ola
yım, bu hakikati kendim için değil, çünkü bu ma
kamdan hepimiz rüzgâr gibi gelir geçeriz. Fakat bu 
makama getirilmiş olan zevatın hiç olmazsa tabiî ve 
zarurî olan hizmete maksur olan ihtîyacatında onla
ra tahsis edilen şeylerin kasredilmemesi İçin Muhtar 
Bey ile mücadele edeceğim. Ben olmayayım, başkası 
olsun, vekillerin masraflarına tekabül edecek para
yı vermek için icabeden mücadeleyi yapacağım. Bu
nu şimdi bırakalım. 

Buyuruyorlar ki, «Zati otomobili tespit edelim, 
hesabı yok, kitabı yok, kim alır, kim verir» geçen 
sene Muvazene! Maliye ve Müdafaai Milliye encü
menleri - Muhtar Bey belki bunlardan birisine men
sup değildir. Fakat bu müesseseler Meclisin arasın
dan seçilmiş birer yardımcı müesseselerdir. O mües
seseler - kadroları tetkik etmişlerdir. Otomobil han
gi kolorduya, hangi fırkaya, hangi orduya ve nereye 
veriliyorsa hepsinin hesabı yapılmıştır. Yoksa hesap
sız, kitapsız otomobil vardır, canın istediğine otomo
bil veriliyor değildir efendileı. Hesaplan yapılmış ve 
1340 Bütçesinde Meclisi Âlinin tasdikine kadro ile 
iktiran etmiştir, onu tatbik ediyoruz. Bunları yeni
den tespit etmeye imkân yoktur. Eğer yeniden tetkik 
etmeye hevesleri varsa 1342 Bütçesi münasebetiyle 
bu teferruat Encümenlerde tespit edilirken teşrif 
ederler. Fikirlerini söylerler. Hakikaten belki hizmet 
ederler. 

Sonra diğer vekiller için de söylemişlerdir. Ben
deniz o zaman hasta idim. Bulunamadım. Zaabıtta 
okudum. Otomobil vekilin hizmeti şahsiyesine tahsis. 
edilmiş. Şunu, bunu bindiriyorlarmış. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ben söylemedim. 
Başka birisi söylemiştir. 
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MÜDAFAAİ MİLLİYF VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Şimdi söylediniz^ 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Hayır 
efendim, ben şimdi söyledim ki. Çocuklar mektebe 
askerî otomobillerle gidiyorlar ve onu ispat ederim. 
Her gün görülüyor. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKILI RECEP BEY 
(Devamla) — Şimdi lütfediniz! Bir defa otomobille
rin yalnız kadroda mevcut miktarlarda ve muayyen 
olan servislere tahsis edilmiş olduğunu arz ettim, 
Böyle bir şey olmuş da Devletin şu maksada matuf 
olan benzini vesairesi şuraya ve buraya sarf edilmiş
se bu müspet bir davadır. İşaret buyursunlar, hakkı 
murakabeleri vardır. Umumî olarak ne söyleyeyim 
bilmiyorum, 

Yalnız bu münasebetle arz edeyim. Buradan bazı 
zevat söylemişlerdir. «Vekiller otomobillerine şunu, 
bunu bindiriyorlar» demişlerdir. 

Efendiler; bir vekile otomobil vermişseniz buna 
ailenizi çocuğunuzu bindirmeyeceksiniz diye bir ka
yıt var mıdır? Ve bu Meclisin kürsüsünde medarı 
bahis olacak şeylerden midir? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Ya
raşmaz öyle şeyler! 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKILI RECEP BEY 
(Devamla) — Benim otomobil ile mektebe giden ço
cuğum da yoktur. Hülâsa efendim, otomobil ve nak
liye vasaiti, kadroda mevcut olan vasaİttir ve mahal
lerinde istihdam edilmektedir. Endişe buyurmasınlar 
bir vekil, benzini kendi hususî ihtiyacatında kullana
cağı zamanda Devletin bütçesinden almayacaktır ve 
bunu almayacağını buraya gelmezden evvel ve bu 
nokta kendi aralarında müzakere edilirken dairei 
aidesindekİ rüesaya tebliğ etmiştir. 

4. — Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin; 
Müdafaai Milliye Vekâleti kadrosunda hangi ma
kamlara otomobil verilmesi lâzım olduğunun sureti 
sarihada tespiti hakkında takriri (4/188) 

RElS — Muhtar Beyefendi; takririniz temenni 
mahiyetindedir. (Müdafaai Milliyede hangi rüesaya 
vasaiti nakliye verilecekse tespit olunsun) diyorsu
nuz. 

MÜDAFAAI MİLLIYE VEKIL! RECEP BEY 
(Kütahya) — Tespit edilmiştir efendim. 

R^ElS — Israr ediyorsanız vekâlete tevdi ede
lim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Israr ediyorum. 
RElS — Temenni mahiyetinde alelûsul tevdi edi

yoruz. 
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MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; müsaade buyurursanız bura
da mühim bir şey unutulmuştur. Bu fasılda bir keli
menin tashihini Heyeti Muhteremeden rica edeceğim. 
Çünkü Divanı Muhasebatla aramızda büyük müşkü
lât çıkıyor. Faslın ismi (Teçhizat ve levazımı harbiye, 
otomobil, dekovil ile dekovil malzemesi ve ara', a 
tamirhanesi masarifi ve hayvan ve araba esmanı) 
dır. (Araba esmanı) konulmuştur. Halbuki araba ta
mir ettiriyoruz. Divanı Muhasebat «Hayır burada 
araba esmanı denilmiştir, araba mubayaa edip para
sını verebilirsiniz. Fakat kullanmakta olduğunuz 
arabanın tamiri için para veremezsiniz» diyor onun 
için buraya «Ve araba tamiriyesi» kelimelerinin İlâ
vesini teklif ederim. (Kabul sesleri). 

RElS — Efendim; Vekil Beyefendi «Ve araba 
tamiriyesi» kelimelerinin ilâvesini teklif ediyorlar. 
Kabul edenler el kaldırsın.,. Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

247 nci faslın yekûnu olan 3 032 500 lirayı ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lİra 

298 Esliha ve mühimmat imal ve 
tamiriyesi 1 757 500 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim; bu fasılda 

1 757 500 lira esliha imal ve tamiriyesi masrafı ko
nulmuştur. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKILÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Nerede efendim? 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — 298 nci fasılda. 
Fakat gerek kolordulardan ve gerek fırkalardan 

tamirhanelere tamir için gönderilen esliha ve mühim
matın tamir bedeline mukabil mahsup mazbatası ve
rildiğini gördüm. Tamirhaneye para verilmiyor. Maz
bata veriliyor ve bu yüzden tamirhaneler inkişaf ede
miyor. Meselâ Erzurum'da bir tamirhane vardır. Ko
lorduların birçok top, mühimmat ve malzemesini ta
mir ediyor. Fakat bunların tamirine mukabil maz
bata veriliyor ve bu yüzden fabrikalar inkişaf ede
miyor. Madem ki bu tahsisat veriliyor. İmalâthane
de ne yaptınlırsa parası peşin verilsin. Mazbata ver
mesinler. Anlaşıldı değil mi? 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKIL! RECEP BEY 

(Kütahya) — Efendim; bu faslın ihtiva ettiği şeyin 
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parası verilmek lâzımdır. Tamir ettirildikçe fabrika
lara verilmek tazimdir, Tabii bu cepten cebe İntikal
dir. Bütçede karşılığı vardır. Tabiî verilmek lâzımdır 
ve bu verilmektedir. Hatta avans da verilmektedir. 
Usulü dairesinde Maliye Vekâletinde muamelesi ya
pılıyor ve üç yüz, beş yüz bin lira da veriliyor. Fa
kat ihtimal ki bazı fabrikalar için mahallinin parası 
bulunmayabilir. İş de yapılmış olur. Çünkü o mües
sese devletin müessesesidir. Havale kalmadığından 
veya parası bulunmadığından tediye teahhür etmiş 
ve mazbata verilmiş olabilir. Fakat bu mazbata daimî 
değildir. Neticede mutlaka nakittir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Daima mahsup mu
amelesi yapılıyor. Nakit verildiği yoktur. Onun için 
fabrikalar inkişaf edemiyor.' 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİL! RECEP BEY 
(Kütahya) — Nasıl mahsup? Mahsup muamelesi 
nedir? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Ne tamir ederse, 
Meselâ kolordudan tamir için top, tebdil için fişek 
gönderiliyor. Buna mukabil bir cetvel yapılıyor ve 
mazbata veriliyor. Buraya gönderiliyor. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
'(Kütahya) — Efendim; malumu âliniz bu fabrikala
rın elyevm mevcut olan usulü malisi böyledir. Bu 
fabrikalar, harice iş yapıyormuş gibi yaptığı için se
nedini yapar ve parasını alırlar. Arz ettiğim gibi eğer 
mazbata veriliyorsa mutlaka parasızlıktandır. Arz 
ettiğim gibi eğer mazbata veriliyorsa mutlaka para
sızlıktandır. Ve nakde tahvil için verilmiştir. Böyle 
olmayıp da daimi mazbatalar veriliyorsa bu hatadır. 
Bütçe ahkâmına muhaliftir, kanun ahkâmına muha
liftir. Eğer böyle bir şey varsa lütfen beni tenvir bu
yursunlar, takip ederim ve bu. meseleyi hallederim. 

REİS — Efendim; başka mütalâa yoktur. 298 nci 
faslın yekûnu olan 1 757 500 lirayı kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Fasıl Lira 

299 Şehitlikler masarifi 28 500 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİLI RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; bu 299 ncu fasılda bir hata 
olmuştur. Burada görüldüğü gibi 299 ncu fasıl yalnız 
iki maddeden ibarettir. Birinci maddesi, malûm olan 
tamirat ve inşaat maddesidir ki bu 350 bin lira, beş 
milyon liralık tahsisatı umumiye meyanında veril
miş olmasından dolayı encümen burada talep etti

ğimiz inşaat ve tamirat parasını tayyetmİştir. İkinci 
madde olarak yalnız şehitlikler masarifi kalıyor. Bi
rinci madde kamilen'tayyedildiği İçin kalmıyacaktır. 

REİS — 299 ncu fasıl iki maddedir. Birinci madde 
olan inşaat ve tamirat maddesine bu sene. bütçesinde 
sıfır vaz edilmiştir. Fakat serlevhası burada kalabilir. 
İkinci madde 28 500 liradır. Yani 299 ncu fasıl, bu 
maddeden ibaret olarak 28 500 Uradır. Bu fasıl hak
kında başka mütalâa var mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
bu fasıl münasebetiyle Vekil Beyefendinin nazarı âli
lerini bir noktaya celbedeceğim. Harbi Umumî için
de Yozgatta altı tane pavyon yapılmış, mahallinde 
söylenen rivayete göre bu pavyonlar, kamilen fedakâr 
halkın, malzeme! inşaiye hususunda, nakliye hususun
da göstermiş oldukları teshilât ve fedakârlık netice
sinde yapılmış ve bunun için kısmı âzami altun ol
mak üzere 14 bin lira sarfedilmiş ve bu inşaat, o va
kit bir heyeti mahsusanın nezaretiyle yaptırılmış. Bu
rada bir suiistimal yapıldığı söyleniyordu. Avdette, 
şimdi Reisimiz bulunan Kâzım Paşa Hazretleri o va
kit vekâlette bulundukları için nazarı dikkati âlileri
ne arz ettim, not ettiler. Ve mahalline sorup bir heyet 
vasıtasiyle tahkikat yaptıracaklarını söylemişlerdi. 
Bilmiyorum tahkikat yapıldı mı? Ve ne dereceye 
geldi? Bu vesile ile muhterem Recep Beyefendinin de 
nazarı dikkatlerini celbediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bİga) — Efendim; geçen sene bir
çok rüfekayı muhteremenin takriri üzerine bütçeye 
şehitlikler masarifi olarak elli bin lira vaz edildi. 
Bütün mıntıkalarda, bilhassa Çanakkale'de şimdiye 
kadar alâkadariilİmkân ingilizlerin ve Fransızların 
yapmış olduğu büyük mezarlıklar ve abideler yanın
da, Türkün şehametini gösterecek. bir şey yapılmalı 
idi. Acaba Vekil Beyefendinin buna ait malûmatı var 
mıdır? Bu para ile şimdiye kadar ne yapılmıştır? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; Süleyman Sırrı Beyefendinin 
temas buyurdukları Yozgat pavyonlarına ait mese
le, mahallî Ahzı asker kalem amiri riyaseti tarafın
dan ve heyet tarafından tetkik edilmektedir. Bendeniz 
vaziyeti böyle buldum. Tabiî takip edip neticeyi te
min etmek üzere ikmal edeceğiz. 

Şükrü Beyin temas buyurdukları noktaya gelince: 
Bu fasla konmuş olan parada nelerin dahil olduğunu 
izah edeyim. 

Dumlupınar, malûmu âliniz Başkumandanlık Muha
rebesinin mahalli cereyanıdır. Orada geçen sene bir 
merasim yapılmış ve bir şehitlik yapılmıştı. İnönü, 
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bizim cidali millimizde muntazam ordu ile ve mun
tazam kuvvayi askeriye ile düşmana karşı ilk ehem
miyetli bir zaferi istihsal eylediğimiz bir mevki ol
mak itibariyle tarihi millimizde mevkii hürmeti haiz
dir. Sakarya malûmu âlınizdir. Çanakkale, Sarıkamış 
bu mevakide şehitlikler yapılmaktadır. Geçen sene 
elli bin liradan sarfiyat yapılmış ve kısmen inşaata 
başlanmıştır. Bu sene aldığımız para ile de takip 
ve devam edeceğiz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Çanakkalede başlanma
mıştır. 

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Topyekûn aldığımız para ile orada da 
bir şehitlik yapacağız. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Çanakkale pek mühim 
bir mevkidir. Bugünkü zaferi doğuran Çanakkale 
muzafferiyeti ve oradaki kahramanane müdafaadır. 

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
(Küathya) — Çanak kalenin ehemmiyeti malumdur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Nazarı dikkate alma
nızı istirham «derim. 

MÜDAFAAt MtLLtYE VEKİLt RECEP BEY 
(Devamla) ~ Okuduğum şeylerin içinde Çanakkale 
de dahildir. Orada başlanmamış, fakat bazı yerlerde 
başlanmıştır. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. 299 ncu faslın 
yekûnu olan (28 500) lirayı reyinize arz ediyorum, 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir, 

Fasıl Lira 

300 Nakliyat 1 950 000 
REfS — Mütalaa var nu efendim? (Hayır sesleri) 

kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen et kaldırsın.. Kabul 
edlimiştir. 
Fasıl Lira 

301 Harcırah 595 000 
REİS — Mütalâa var mı eefndim? (Hayır sesleri) 

kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

302 Müteferrika 164 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 

Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal

dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın,. Kabul edilmiştir, 
Fasıl Lira 

303 Masarifi mütenevvia 425 000 
REİS — Mütalâa var mı? 
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; bu fas

lın 6 ncı maddesinde masarifi mehakeme var. Bu ve
sile ile hukuk müşavirleri hakkında maruzatta bu
lunacağım. Belki bu, divanı harplerle alâkadardır ve 
maaşatı umumiye ile de alâkadar idi. Fakat onun 
kadrolarında olmadığı için bilvesile arz edeceğim. 
Birçok arkadaşlarımla temas ettim. Bilhassa fırkala
rın bir çoğunda maaşların azlığından dolayı hukuk 
müşavirliği talebinin az olduğunu söylediler ve hatta 
kolordulara bile bulunmakta müşkülât çeküiyormuş. 
Tabiî hukuk mezunları biraz nazlı oluyorlar. Hariç
te daha ziyade ve suhuletle para kazanabiliyorlar, 
Orduda da adaletin süratle ve tamamiyle ifası şüp
hesiz ordu üzerinde hüsnü tesir yapar. Gelecek sene 
bütçesinde bu, lütfen nazarı dikkate alınsın. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; fırkalarda hukuk müşavirliği 
değil müşaviri adlî vardır. Tabiî aynı şeyi kasıt bu
yuruyorlar, Takip buyurdukları nokta, ordunun umum 
teşkilâtı adliyei askeriye noktai nazarından olan teş
kilâtım ikmale saî olan noktadır ve mühimdir. Ben
deniz vekâlete geldiğim zaman ordunun adliyei aske
riye vaziyetini tetkik ederken buyurdukları noktayı da 
tetkik ettim. Hakikaten diğer vekâletlerdeki arkadaş
larımız da bunu hissetmişlerdir, Ezcümle bendenizin 
Dahiliye Vekâletimde hukuk müşavirinin kırk, kırk 
beş lirayı, o zat hatır için kaldı. Bu sene maaşı alt
mış liraya iblağ edilmiştir. Hukuk müşavirlerinin ve 
müşaviri adlilerin maaşları hakikaten azdır. 

Fakat bunlar memurini mülkiye meyanmda her 
sene muhtelif zamlara, muhtelif tebeddülata maruz 
kalacak vaziyette değildir. Mensubini askeriye me
yanmda bulunuyorlardı. Halit Beyefendinin takibet-
tikleri bir teklif vardır. O meyanda hukuk müşavir
lerinin ve müşaviri adlilerin maaşları dahi dahildir. 
O da, alelıımum mensubini askeriyenin maaşatı me
selesidir. Bunun için muhtelif müracaatlar yapılmış
tır. Bunu temin etmek üzere vaktiyle gönderilmiş 
olan kanun lâyihasını bendeniz takip ve intaç ettim. 
Bu arz ettiğim lâyiha bütçeden sonra müzakere edile
cektir. O müzakere edilip kanun olarak kabul edil
dikten sonra maksat bu seneden itibaren temin edil
miş olacaktır ve gelecek seneye ihtiyaç kalmayacak-
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tır. Orduda hakikaten ihtiyacatı adiliye vardır. Men-
subini askeriye kanununun müzakeresinde söyleyece
ğim. Bütün mensubini askeriyenin maaşlarına zam
mından talıassül edecek yüz bin liradan fazla mik
tarın biz yeniden kabul edilmiş olan bütçeye ilâvesi
ni muvafık bulmadık. Encümen, bu zammı yapaca
ğız, fakat bunun miktarı baliğini bütçeye koymayın 
dedî. Bendeniz arkadaşlarımla görüştüm. Belki eyya
mı haliye tasarrufatmdan bunu temin _ edeceğiz ve 
bunu ümit ediyoruz. O müstakbel kanun, o proje
den dolayı buraya zam teklif etmedik ve etmeyece
ğiz. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Faslın yekûnunu 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

304 Neşriyat ve mekâtibi askeriye 
âlât ve edevatı talimiye ve tedri si
ye masarifi 49 400 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kışlalar
da fonograf, gramofon, sinema ve neşriyat vesaitine 
müracaat ediliyor mu? Cuma günleri makine ve em
sali tecrübeleri yaptırılıyor mu ve müzeler gezdirili
yor mu ve bunlara zabitleri refakat ediyor mu? Re
fakat' ediyorlarsa tarifleri Öz Türkçe midir? Yoksa 
saçma Türkçe midir? Yani bugünkü karma karışık 
Türkçe ile mi neferler okutuluyor, yoksa anadili
miz olan Türkçe ile mi? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKILI RECEP BEY 
(Kütahya) — Tunatı Hilmi Bey arkadaşımızın sordu
ğu sinema vesair malzeme ordumuzda henüz yoktur. 
İnşallah memleketin safahatı içtimaiyesinde olduğu 
gibi ordu da ileriye doğru yürürken varacağı tekâmül 
mertebelerinde buyurdukları mesai neticelerine vasıl 
olur. Sonra Türkçe hakkındaki temennilerine kalben 
iştirak ederim. Yalnız suallerine cevap olarak söyle
yeyim ki, ordudaki tedrisat, emirler,* muhaberat ve
saire elyevm Türkiye Büyük Millet Meclisinde ko
nuşulmakta olan Türkçe iledir. 

TUNALI HÎLMt BEY (Zonguldak) — İnşallah 
Türkiye Büyük Millet Meclisi en evvel bu belâdan 
kurtulacaktır. 

REİS — Bu faslsn yekûnu olan kırk dokuz bin 
dört yüz lirayı kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

Fasıl Lira 

304 A) Haliç şirketine itilâf namesi mu
cibince verilecek 1340 ve 1341 se
neleri taksitleri 42 060 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKILI RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; Meclisi Âlînizin nazarı âlile
rine arza değer bir mesele olduğu İçin tasdik ediyo
rum. _ 

Bu fasılda Hükümetin teklifinde bir İkinci mad
de daha vardı. O maddede (35 000) lira kadar para 
isteniyordu. Encümen bunu tayyetti. İhtimal ki,' isa
bet etti, belki muvafık olabilir. Yalnız Meclisi Âli 
bilsin ki: Bu para İle 1336 senesinde Mücadclei MİI-
liyeye iştirak etmiş olan zabıtan ve ümera vesaireye 
ait birtakım düyunat vardır. O zaman verilememiş, 
tahakkuk ettirilememiş, bu sebeple mevkuf kalmış. 
Ondan başka Adapazarı kereste fabrikasından ordu
nun bazı istifadeli mubayaası vesairesi vardır. Ondan 
da bir miktar para borç vardı. Diğer bazı yerlerde 
de birtakım borçlar vardı ki: 300 • 350 bin liraya ya
kın bir paraya İhtiyaç vardır. Muvazenei Maliye En
cümeni bunu tayyettiği için bu tarzdaki borçlarımız
dan vekâlete vukübulacak müracaatta 1341 senesi 
zarfında tediyatta bulunamayacağız. Vekâlet bunu 
1341'de tediye edememek mevkiindedir. Berayi ma
lumat arz ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim böyle bir vaziyeti bendeniz bilmiyorum. 
Bakiyei deyin Müdafaai Millİyenin 1336 Bütçesinin 
bakiyei tahsisatından ödenmek lâzım ve zannediyo
rum ki, 1336 senesinin henüz sarf edilmemiş bakiyei 
tahsisatı vardır. Bu meseleyi Müdafaai Milliye muha
sebesi yle Maliye Vekâleti muhasebeleri aralarında 
halletsinler. Bu borçlan, 1336 tahsisatı İle ödemek 
mecburiyetindeyiz. Eğer bu borç 1336 tahsisatını te
cavüz edecek bir miktarda ise ona bendeniz muva
fakat etmekte mazurum. 1336 tahsisatının bakiyei 
tahsisatıyle mukayyet olan borçlar için tediyata im
kân vardır ve bunu tediye ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim maruzatım berayi malumat 
vukubulmuştur. Meclisi Âli bunları tesviye etmek 
arzu buyurduğu takdirde bir tahsisatın lâzım oldu
ğunu zımnen arz etmiş bulundum. Hasan Beyefen
dinin buyurduktan gibi 1336 bütçesinde borçların 
•tasviyesinin istilzam ettiği fasıllarda bunu tesviyeye 
kâfi para yoktur. 1336 Bütçesinin başka başka fa-
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sıllarmda fazla tahsisat kalmıştır. Fakat bunu tesvi
yeye imkânbahş alacak tahsista yoktur. 1336 sene
sindeki fasıllarda tahsisat olmayınca ve yeni bîr 
tahsisat kabul edilmeyince bu borçlar mutlak kal
maya mahkûmdur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vekil Beyefendi, 1336'nın fasıllarında tahakkuk et
miş olan düyunatrodan bazılarının taalluk ettiği fa
sılda bakiye» tahsisat olmadığı için ödenememiştir 
diyor. Demek ki diğer fasıllarda fazla tahsisat var
dır. Bunun tariki kanunisi Hesabı Kati Kanunu ile 
Jâzem- gelen parayı istemektir, tdareten bendeniz 
tecavüz edilmiş odan bu tahsisatı ödemek imkânına 
malik değilim. Taliki muamele zaruridir. Başka 
arz edeceğim bir şey yoktur ve münakale ile bunu 
kapatmak imkânı varsa muamele daha sühuletUdir. 
Münakale için Heyeti Gelilenize bir kanun sevk ede
riz, bazı fasıllarda fazla varsa bunu diğer faşta nak
letmek suretiyle meseleyi hallederiz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Haliç şirketinin sermaye
si ecnebilerle müşterek midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Sermayenin kimin olduğuna ve müşterek olup olma
dığının bilinmesine imkân yoktur. Bu, bir anonim 
şirkettir. Esham çıkarmıştır. Bugün sizin cebiniz-
dedir, yarın benim cebîmdedir. Ben ne bileyim 
kimin cebindedir? 

ŞÜKRÜ BEY (Bi$a) — Bu Mahsubu Umumî 
Kanununa tabi tutulmamıştır. Mahsubu Umumi 
Kanununa tabî tutulmayıpta bu suretle bütçeye ko
nulmasına nazaran hiç şüphe yok ki telef edibniş 
demektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Hiç şüphe yoktur ki Haliç şirketinin sermayesinde 
İtalyan sermayesi de alâkadardır ve sermayesi Türk 
olmadığı halde Türk tabiiyeti ile, Türk Kanunu ile 
teşekkül etmiş olan şirketlerin alacağına, tazminatına, 
hasarına ait masarifin nasıl alınacağına dair Lozan 
Muahedesinin ikitisaüf bahsinde ahtkâmı mahsusa var
dır. Bahsettiğiniz zannediyorum, 116 hin Mra meselesi
dir. Bu Haliç şirketinin Harbi Umumide münaka
lâtı askeriyede kullanıldığı esnada batan vapurların
dan dolayı verilmek icap eden tazminattır. Bu şir
ketlerin Lozan Muahedesinin esnayı müzakeresinde 
burada, merkezi hükümetle' yaptıkları itilâfinameler 
mucibince yeni tahsisat konmuştur, 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Demek ki ecnebilerle 
müşterek telâkki edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Zaten evvelki bütçelerle meselenin alâkası yoktur. 
Bu yeni bir meseledir. İtilâftan doğmuş bir masraf
tır. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. (A/304) fas
lının yekûnu olan 42 060 lirayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler el kalktırsınlar... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

.305 Usta ve amele yevmyiesı ve tecrübe 
ve muayene masrafı 199 500 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
199 500 lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsınlar,.. Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

306 Tahsisatı fevkalâde! şehriye 9 162 104 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler; maasat de
nildiği zaman tahsisatı fevkalâdeler ile beraber nazarı 
mütalâaya almmak lâzımdır. Binaenaleyh ordunun 
maaşı (3,5) milyon değil, ona tahsisatı fevkalâde olan 
dokuz milyonu da ilâve edecek olursak takriben (12,5) 
milyon lira eder. Geçenlerde bunun bir, bir buçuk 
milyon lirasının Müdafaai Milliye devairİ ve teşkilâtı 
için sarf edildiğini İddia etmiştim. Müdafaai Milliye 
Vekili Recep Beyefendi bu iddiamı :katî bir lisanla ve 
acı bir İfade ile reddederek, sıfırın birisinin tara
fımdan hata olarak konulduğunu ifade buyurdular. 
Dün pazar olmak münasebetiyle bütçe müzakeresi 
yoktu. Bundan bilistifade tetkikatımı tekrar ettim. De-
vairi resmiyenin kuyudatına müracaat ederek kayıt 
aldım. Hatta veznei umumiden de konrol ettim. Ne
ticeyi arz edeceğim. Maruzatıma başlamazdan evvel 
şunu arz edeyim ki gerek Mazhar Müfit Beyefendi
nin, gerek Recep Beyefendinin Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunduğunu dermeyan buyurdukları 
mufassal bütçe mevcut değildir. Kadro, bütçe, hiçbir 
şey yoktur. Gittim, bizzat kendim tetkikat icra ettim. 
Alelade bir kâğıt üzerine yazılmış : «Şu kadar paşa, 
şu kadar miralay, şu kadar kaymakam, şu kadar 
maaşla» diye zarbetmişler, şu kadar eder diye bir 
yekûn yapmışlar. Bu suretle oraya bir fasıl konmuş
tur, Bunun ne kadarı devairdedir? Ne kadarı kıtaat
tadır? Hiç izahat yoktur. Binaenaleyh bendenizin ma
ruzatım, 1340 esası üzerinedir. O zaman Encümende 
bulunmuş ve uzun uzadıya tetkikata iştirak etmiştim 
ve aynı zamanda devairİ resmiyenin kuyudatına da 
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müstenittir. Efendiler; Ankara merkez ve muhitinde 
bulunan askerî devair ve müessesatı iki yerden maaş 
alıyor ki; bunlardan birisi : Devairi merkeziye teşki
lâtıdır, Bunlar Müdafaai MİHİye muhasebesi vasi ta
sı yle ve oranın ita amiri İte alır. Diğeri de; mütefer
rik teşkilât ve müessesattır ki bunlar da merkez ku
mandanlığı vasıtasiyle alır. Merkez kumandanlığı va
sıtasiyle maaş alan teşkilât ve müessesatın adedi, Re
cep Beyefendinin buyurdukları gibi öyle 3 - 5 tane de
ğil 38 tanedir. Müsaade buyurursanız okuyayım mü
saade etmezseniz okumayayım. (Yekûn söyle sesleri.) 
Kısmen ne gibi şeyler olduğunu anlamak için müsaa
de ederseniz bir kısmını okuyayım. Piyade mühimmat 
anbarı, topçu mühimmat anbarı, süvari teçhizat an-
ban, topçu malzeme anban, gaz deposu, teçhizatı is-
tihkâmiye deposu, teçhizatı fenniye deposu, benzin de
posu, otomobil tamirhanesi, levazımatı umumiye erzak 
müddaharı, erzak anban, tahniye fırınlar idaresi, An
kara efrat misafirhanesi, şimendifer sevk memurlu
ğu ve ilh... 

ALÎ RIZA BEY (istanbul) — Siz de askersiniz. 
Bu teşkilâta ordunun muhtaç olduğunu bitmiyor mu
sunuz kî, böyle olur mu diyorsunuz? 

ARÎF BEY (Devamla) — Bendeniz olur mu, ol
maz mı? Demiyorum. Bir buçuk milyon liranın ma
hallî sarfını Heyeti Celilenize arz etmek istiyorum, 
Olur mu olmaz mı? O, ayrıca tetkike muhtaç bir me
seledir. 

Efendiler! Depo, anbar denildiği zaman, bunu ku
ru bir bina zannetmeyin. Bunun içerisinde bir kaç za
bit vardır. Meselâ bir inşaat müfrezesi vardır, Müda
faai Millİyenin emrinde bulunan bunlar, ekseriya res
mî hususattan ziyade hususi mahallerde istihdam edi
liyorlar. Heyeti Celilenize yekûn arz edeyim. (20) tane 
duvarcı, (20) dülger, (10) tane sıvacı, (10) tane taşçı, 
(4) tenekeci, (10) doğramacı, (6) demirci, (4) hızarcı 
ve (300) tane de yardımcı nefer yekûnu hemen dört 
yüz kusura baliğ olur. Erkânı Harbiyei Umumiye dai
resi de merkez kumandanlığından maaş alır. Bunu 
da Hâve buyurduğunuz takdirde resmen oradan ma
aş alan - tabiî tahsisatı fevkalâdede dahil olmak üze
re - (482 717) liradır. Merkez kumandanlığı emrinde 
bulunan ve merkez kumandanlığı vasıtasiyle maaş 
alan müessesat ve teşkilâtın senevi maaş masrafı 
(482 717) liradır. Bu tetkikat esnasında nazarı dikka
timi bu şey celbetti... Arz edeyim ki bunların tayinat, 
mahrukat ve tenvirat masrafı da 800 bin liradır. 

Sonra asıl Müdafaai Millİyenin emrindeki devaire 
geçiyorum ki bunlar (10) daire, (60) şube, (7) müfet

tişlikten İbarettir, Şubelerin her birisinde de 3 - 5 ta
ne zabit, memur var. Bunların veznei umumiden al
dığım kuyudata nazaran senevi maaşları 490 bin lira
dır. İstanbul'daki teşkilât, malûmu âliniz orada da 
bir Merkez Kumandanlığı ile onun emrinde birçok 
müessesat ve teşkilât vardır. Maattteessüf bir gün için
de istanbul'a gidip gelmek fırsatını bulamadığım için 
onları mahallinde tetkik edemedim. Ancak mevcut 
olan malûmata ve kadroya müsteniden yaptığım tet-
kikata nazaran, onların maaşları (183) bin liradır. Şu 
halde cem edecek olursak Müdafaai Millİyenin mües
sesat ve teşkilâtının senevi almış oldukları maaş ye
kûnu (1 155 717) liradır ki bunun takriben bir mil
yonu Ankara ve muhitinde sarfolunuyor. Muhiti de
diğim Yahsihan, Polatlı vesairedir. Oralarda da an-
barlar, depolar vardır. Onları da dahil ederseniz, bu
rada Ankara'nın İçinde senevi bir milyon lira sarfo
lunuyor, Binaenaleyh efendiler; benim sıfırımın fazla 
olduğunda değil, Recep Beyefendi Hazretlerinin sı
fırının noksan olduğundan şüphe yoktur. (Handeler.) 
Efendiler; şu maruzatımdan sonra Vekil Beyefendi
den tekrar istirham edeceğim. Hakikaten Müdafaai 
Milliye Vekâleti teşkilâtı, eski Harbiye Nezareti teş
kilâtı gibi çok vasi tutulmuştur. Mesuliyeti ve kaba
hati kendilerine ai olmayan bazı icraat neticesi olarak 
yani adam kayırma hasebiyle bu kadrolar çok tevsi 
edilmiştir. Binaenaleyh kendilerinin de temennileri veç
hile gelecek sene bu teşkilâtın bütçesini bir sıfır nok-
saniyle getirmesini kendilerinden rica edeceğim. Bu 
suretle iktisat edeceğimiz paraları da ordunun diğer 
aksamının teçhiz ve takviyesine sarfedersek daha iyi 
olur ümidindeyim. Efendiler; artık maaşa taallûk eden 
kısım bütçemizde mevcut olmadığı için nihayetine ge
liyor. Burada Vekil Beyefendiden bir sual sormak 
istiyorum. Bunu Fethi Beyefendiden de sormuştum. 
Buna cevap vermek tenezzülünde bulunmadılar. Ma
lûmu âlinİzdir ki diğer vekâletlerin emrinde, meselâ 
Hariciye, Dahiliye ve Ticaret Vekâletleri emrinde bir
çok erkân, ümera ve zabıtan istihdam edilmekte
dir. Evvelâ anlamak istiyorum. Onların maaşı da bu 
maaşat meyanına dahil midir, yoksa kendi vekâletle
rinden mi alırlar? Ve bir de böyle siyasi, ticarî mahi
yette olan herhangi bir müessesede, herhangi bir ve
kâlet emrinde böyle ümera ve zabrtanın İstihdamı hak
kındaki noktai nazarı nedir? Bunu anlamak İstiyo
rum. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Seyrisefaini kas
tetmek istiyorsunuz. 

ARÎF BEY (Eskişehir) — Evet bunu anlamak isti
yorum, Polis Müdürü de vardır. 
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MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
(Çatalca) — Arif Beyefendinin İfadatı âliyele-
ri arasında bir noktai Encümen namına muhtacı 
izah görmekteyim. Buyurdular ki Encümende şaya
nı ihticac olacak bir kadro yoktur. Hakikati hal böy
le değildir efendim, geçen sene uzun tetkikat netice
sinde mufassal bir kitap halinde bir kadro hazırlan
mıştır. Bu kadro ve kabul buyurulan bütçe veçhile 
Encümeniniz tarafından tasdik edilerek bir nüshası 
da Divanı Muhasebata tevdi edilerek bütün tediyat 
ona istinat ettirilmiştir. Bu sene de aynı haldir. Bu 
ciheti muhtacı izah gördüm. 

ARİF BEY (Eskişehir) — İstedim; kâtip beylere 
sorunuz, vermemişlerdir. Mahremdir diye vermemiş
lerse bilmiyorum. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKILI RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim Arif Beyefendi geçen günkü ifa-
dei cevabiyemi acı tabiriyle ifade buyurdular. Evve
lâ bu nokta üzerinde kısa bir vakfe geçirmeme müsa
ade buyurmanızı istirham ederim. Burada hiçbir ar
kadaş, diğer bir arkadaşa veyahut Heyeti Umumiye-
ye cevap verirken herhangi kararla, kasrtla acı olma
sını iltizam ettiği bir kelimeyi, bir sözü ifade et
mez ve bendeniz de tahattur ettiğime göre acı olmak
tan ziyade lâtifekârane olmak üzere Arif Beyefendi
nin söylemiş olduğu erkamın yanlış noktalarını izah 
etmiştim. Eğer ifadattmda meraretli bir nokta görmüş-
lerse, bunun kasta makrun olmadığı ve burada ciddi 
bir meseleyi münakaşa, müzakere eden herhangi bir 
arkadaşımızın tabi olacağı umumî haleti ruhiye ve 
maddiyenin tesiri altında ihtiyar edilmiş bir vaziyetin 
tabiî İcabatı olduğunu takdir buyururlar. Efendim; 
hesap meselesinde aramızdaki tefavütü nazar, zannı 
acizaneme göre takriben yine mevcuttur. Çünkü o gün 
mevzuu müzakere olan fasıl, tahsisatı fevkalâde dahil 
olmamak üzere ordunun maaşatı idi. Onun yekûnu 
da hatırladığıma göre üç, üç buçuk milyon lira idi. 
Arif Beyefendi burada ordunun milyonları heder olu
yor dediler. Makama koca bir tariz olmak itibariyle 
acı olarak «ordunun milyonları nahak yere ve icafcet-
meyen yerlere heder oluyor» diye ifade buyurdular. 
Ve bu ifadeyi müteakip de mevzuu müzakere olan 
faslı işaret ederek fasıldaki üç buçuk milyon liranın 
Ankara'da israf edildiğini söylemişlerdi, ben de ce
vabımda o fasla ait olan mukayeseleri hakkında, bu
gün izah buyurdukları ve Mecliste unutulmayacak 
bir hikâye haline getirdikleri sıfır meselesini ifade 
ecmiştim. Ankara'da mevcut olan müessesat ve bun
ların maaşatını Arif Beyefendi nasıl merak edip dün

kü pazardan bilistifade tetkik etmişlerse bendenizde 
o müzakereyi müteakip merak edip tetkik ettim ve 
benim vasıl olduğum bir rakam vardır. O rakamı da 
Heyeti Celİlenize arz edeceğim. Fakat bu rakamı, Arif 
Beyefendi gîbî tahsisatı fevkalâde şudur, maaş şu
dur suretinde tetkik etmedim. Malûmatımı o suretle 
arz etmeyeceğim. Zira yalnız maaş meselesini mev
zubahis etmişti yalnız maaşa baktırdım. 

1 Mart 1340 İlâ gayei Şubat 1341 veznei umumİ-
yeden Ankara'da tediye edilen maaşat (175 220) lira
dır ve yine Arif Beyefendinin listesini okudukları An-
kara'daki merkez müessesat in in heyeti mecmuasına 
ait olmak üzere veznei umumiye muhasipliğinden te
diye edilen, yine aynı müddet zarfında yani bir sene, 
veyahut on iki ay zarfında tediye edilen 126 000 lira
dır. Ceman ye'kûn olarak 300 000 liradan ibaret. Bu
gün tahsisatı fevkalâde faslını da ekleyerek o günkü 
sözlerinin müeyyidesi gibi ifade buyurdukları neti
ceye temas edecek bir rakam olabilir. Çünkü arz et
tiğim gibi (300 000) lira yalnız maaştır. Tabiîdir ki 
bunun bir miktar da tahsisatı fevkalâdesi vardır. Bir 
milyona baliğ olur mu, olmaz mı? Bilmiyorum. Ba
liğ olursa da olmazsa da şu muhakkaktır ki o gün 
mevzubahis olan üç buçuk milyon liradan bir buçuk 
milyonunun Ankara'da sarfedildiği varit değildir. Ve 
cevabım o esasa müstenit idi. Şimdiki maruzatım 
300 000 lira maaş verilmiştir. Bu para hakikî olarak; 
fiilen burada bulunan müessesata tevzi edilmiştir. Bir 
miktar da tahsisatı fevkalâde olması lâzımdır. 

Sonra bu münasebetle bîr küçük noktayı işaret 
edeyim. Mebus arkadaşlarımız sözlerini söylerken 
bendeniz de dahil olduğum halde hepimize raci ol
mak üzere müsaade buyurursanız bir tavsiyede bu
lunmak İsterim. Geçen gün, zannederim, Ragıp Bey 
arkadaşımızın Yusuf Akçora Beyefendiye cevap ve
rirken ifade ettikleri aynı noktai tahassüse istinat ede
rek arz edeyim ki, burada hiçbirimiz umum devlet 
teşkilâtını müteessir edecek ya ordu, yahut dahiliye, 
yahut jandarma veya herhangi bir şubei idare olursa 
olsun müteessir edecek İbhamlı sözler söylemekten 
tahziri nefis etmemiz münasip olur. Meselâ Arif 
Beyefendi buna müşabih bir nokta olmak üzere, An
kara'da bir inşaat kıtasının mevcut olduğunu ve şu
nun, bunun evlerini yaptığını söylediler. Bu pek ağır 
bir şeydir. Eğer böyle bir şey varsa, kimse şimdi söy
leyiniz tecziyesinde ben de sizinle beraberim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Recep Beyefendi; bu
nu bilmeyen kimse yoktur. 

- 144 — 



İ : 85 23 . 3 . 1341 C : 2 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Lütfediniz rica ederim. Arif Bey de 
burada ev yaptırmıştır. Fakat iştibah edip aramamış-
sınırdır. Bilmiyorum kullandı mı? Biz araştırmadık. 
Afaştırsan bîknem ne çıkar? O bapta bir şey söyle
yecek değilim. Yalnız bir takım adamlar varmış. Fa
kat müphem, bir talkım adamlar da, devlet paraları
nı kadrolarını kullanırlarmış. Muhterem arkadaşla
rım, ben huzurunuzda mesul bir vekilim. Ben-im hak
kımda, her nevi muameleyi, kanunun ve usulün gös
terdiği muameleyi yapmak her zaman hakkınızdır. 
Getiriniz, deyiniz ki filân yerde filân adama, filân 
şey olmuştur. Eğer ben onu takip etmemîşsem ve onu 
görmeyerek yapmışsam, siz azim kuvvetinizle onu ta
kip ederek ve amillerini cezaya seVkedin. Binaenaleyh 
umumî tarzda leke teşkil edecek mahiyette söz söy
lemekten tahziri nefis edelim. Müphem lekelerle bir 
birimizi lekelemek binnetice hepimizden' mürekkep 
olan Heyeti miHiyenin alnına kara bir damga vurdu
rur ve bu damgadan Heyeti Umumiye müteessir olur. 
Bunu bilmünasebe arz ederim. 

ARÎF BEY (Eskişehir) — Recep Beyefendi bu
nun zamanınıza ait olmadığını söylemiştim. Eski za
mana aittir. 

MÜDAFAA! MILLIYE VERILI RECEP BEY 
(Devamla) — Efendim zamanıma ait demiyorum. Bu
gün huzurunuzda Müdafaai Milliye Vekili mesulü
yüm. Şu tarihten, şu tarihe kadar olan kısma değil, 
hepsine cevap vermeye mecburum. Eskiye ve yeniye 
ait olan şeyleri taUp edip bir neticeye erdirmeye 
mecburum. Eğer mazaretim varsa tabiî söylerim. 
Meclisi Âli de aklı selim erbabından mürekkeptir. 
Mazaretimi kabul eder, müphem ve leke mahiye
tinde olacak sözlerden hepimiz beraber İhtiraz ede
lim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Gözümüzle görüyo
ruz efendim. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKÎLt RECEP BEY 
(Devamla) — Lütfen söyleyiniz efendim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Size listesini takdim 
ederim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Hem 
söylüyorsunuz ve hem de izah etmeden bu lâkırdı
lar Mecliste böylece kalıyor. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Muhterem Arif Beyefendi, İstanbul'da
ki muessesat ve teşkilâttan bahsettiler ve o noktayı 
da not etmiştim. Arz edeyim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Onun 
istediği, sıfırı tuketmenizdir. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP »EY 
(Devamla) — Müdafaai Milliye Vekâleti eski Har
biye Nezaretiyle kabili kıyas değildir dediler. Hakika
ten kabili kıyas değildir. Fakat bir kere mukayese et
sinler, adedi erkâm onların dedikleri müspet taraf
tan değil, benim İşaret ettiğim menfi taraftandır. Bi
naenaleyh uzun müddet buradaki Müdafaai Milliye 
Vekâleti o hale gelmeyecektir. 

Adam kayırmak için kadroların icat edildiği gibi 
bir şey söylediler. Bu, demin de arz ettiğim gibi müp
hem ve lir Mebusun tenkikatından ziyade insanda 
iğbirar hâsıl edecek ve tabiî ve beşerî infialât tev
lit edecek nahak bir - bühtan demeyeyim - tarizdir. 

Sonra temennilerinin nazarı dikkate alınmasını 
buyurdular. Geçen gün de arz ettiğim gibi gerek 
Arif' Beyefendinin gerek diğer arkadaşların bütün 
temenniyatım kendi kadrom, bütçem ve mevcut niza-
mat dahilinde bu fikirleri elime alıp okuduğum za
man hepsinden istifade etmeye bütün kabiliyetimle 
gayret edeceğim. Sonra bir sual sordular. Hangi Vekâ
lette ve ne kadar asker memur vardır? Bunların ma
aşları o vekâletlerden mi veriliyor, yoksa Müdafaai 
Milliye Vekâletinden mi veriliyor Bu adede müste
nit bir şeydir. Şimdi bir sual veyahut bir istizah tak
riri versinler. Kendilerine arzu ettfkleri zaman zarfın
da tetkik edip arz edeyim. Şimdi hatırımda hatırlan
mış bir şey yoktur, 

ARİF BEY (Eskişehir)"— Noktaİ nazarınızı anla
mak İstiyorum. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Hangisi? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Askerlerin böyle siyasî 
veya ticarî yerlerde. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİL! RECEP BEY 
(Devamla) — Elbet, elbet bu sade muvafık değil hat
ta lâzımdır. Malûmu âliniz Türkiye Cumhuriyetini teş
kil eden bütün devair birbirlerine zaman zaman yar
dım etmek mecburiyetindedir. Zaman olur, Müdafaai 
Maliye Vekâleti Maliye Vekâletinden mütehassıs alır, 
istifade eder. Nitekim Adliyeden hukuk müşaviri alır 
ve istifade eder. Zaman olur. Bahriye Vekâleti bil
mem neyi alır ve yine zaman olur Müdafaai Milliye 
Vekâleti diğer vekâletlere onların işini görmek için er
babı ihtisas olan adamlar verir. Meselâ Seyrisefain 
Müdüri Umumisi Sadullatı Bey güzide umerayi as-
keriyetmzdendir. İstikbal için ordudaki kabiliyeti as
keriyesine, kabiliyeti idariyesine göre parlak, güzide 
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bir arkadaştır. Hatta şahsen fedakarlık yaparak o mü
essesenin başına geçmiştir. «Milli müessesem izdir, 
buna hizmet etsin diye kendisinden istifade ettik. 
Şimdi fena mı ettik? Sonra Miralay Behiç Bey De
miryollarının başındadır. Böyle kıskanç ve dar bir his
le bunları hiçbir yere vermeyin demek doğru de
ğildir. 

Türkiye Cumhuriyetinin bütün suebatı idaresinin 
mütesaniden ve müte'kabilen bütün anasırı İle birbi
rine yardım etmesine ihtiyaç vardır. 

Kadrolar hakkında Muvazeneİ Maliye Encüme
ni Mazbata Muharriri muhterem arkadaştınız Şakir 
Bey cevap verdiler. Bendeniz tasdi etmeyeyim. 

REİS — Efendim; bir fasıl hakkında bir defadan 
fazla söz istenemez. Faslın yekûnu olan 9 162 )04 li
rayı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Aynen kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsın,.. Aynen kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

307 Faslı mahsus 5 000 000 

MUHİTTİN NAMI BEY (Biüis) — Efendim; 
malûmu âliniz 307 ncİ fasü Müdafaai Milliye Bütçe
sinin en sonundadır. Fakat müdafaai memleket ica-
batının heyeti umumiyesİnİn bir züptesidir. Müdafaai 
Milliye Vekâletinin buraya kadar olan fasılları mua
melâtı cariyenin temadisinden ibarettir. Fakat dün
yada hiçbir şey, vaz ve mevkiini muhafaza etmediği. 
daima ileriye doğru terâkki etmek mecburiyetinde ol
duğu gibi müdafaai memleket vasaİti de günden güne 
terâkkiye ve büyümeye mecburdur. Bendeniz bu fas
lın esasını tetkik ettiğim zaman konulan miktarın gayrı 
kâfi olduğuna sureti katiyede kanaat getirdim. Birçok 
nikatı nazardan gayrı kâfidir. Fakat bunlardan ben
deniz en mühimini nazarı dikkate aldım ve en mühi
mi üzerinde Heyeti Celilenm biraz daha Müdafaai 
memleketi takviye, edebilecek surette fazla bir tahsi
sat kabul buyuracağına kanaat getirdim. Mesele, efen
dim, tayyareler meselesidir. Bugün bütün dünyada en 
çok terâkki eden ve bütün dünya teslihat ve teçhiza
tının en mühim esasını teşkil eden tayyarelerdir. Ufak 
bir misal arz edeyim : Biliyorsunuz ki ingiltere dün 
yanın en büyük ve kuvvetli donanmasına maliktir. 
Fakat öyle olduğu halde ingiltere Parlamentosunda 
son cereyan eden müzakerelerde nazırlardan birisi di
yor ki, ingiltere'nin havaî programı; yakınımızdaki en 
kuvvetli devleti havaıyenin kuvvetine muadil hava 
kuvvetleri vücude getirmekten İbarettir. Halbuki bi
liyorsunuz ki şimdiye kadar İngiltere'nin gerek vazi

yeti iktisadiyesi, gerek vazıyeti coğrafiyesi ve gerek
se dünyaya faik olan donanma itibariyle hiçbir za
man teçhzat ve teslihat meselesinde bu kadar endişe 
gösterilmemiştir. Şimdi acaba tayyare nedir? 

TALÂT BEV (Ardahan) — Allah onun bütçesini 
bize versin de bak. 

MUHİTTİN NAMI BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız Heyeti Celileye bu hususta biraz İzahat 
arz edeyim. Tayyare henüz yirmi üç seneliktir. Bu
günkü telâkkisine göre, kanatlı ve motorlu alet 1903* 
de uçmuştur. İlk tecrübe o vakit yapılmıştır. Üç kere 
tecrübe edilmiş, en sonunda elli dokuz saniye havada 
katmış - bir dakika değil - ve 260 metre kat etmiş
tir ve bunun taşıdığı yük bir kişi demektir ve sürati 
aşağı yukarı on beş kilometre kadar bir şeydir. Son 
tayyare rekorlarını arz edeyim. Yani tayyarelerin son 
evsafını arz edeyim : Son zamanlarda otuz altı saat 
havada durabiliyor ve bu bilfiil Moskova'dan Türki
ye'ye yapılan bir tayeran tecrübesi neticesinde anla
şılmıştır. Bugünkü tayyarelerin dört yüz kilometre ka
dar sürati vardır. Üç bin kilogram yani üç ton siktet 
taşıyabilir. Yani üç ton bomba taşıyabilir, 

Hülâsa şöyle arz edebilirim : Tayyare karada ve 
denizdeki bütün silâhların ve bütün vesaiti harbiyeyi 
havaya nakletmiş, havanın ebadı namütenahisi nispe
tinde büyümüş, süratini tezyit etmiş, sahasını tezyit ve 
tevsi etmiş en son ve en kuvvetli müessir bir silâh
tır. 

Efendiler; diğer kuvvetleri nazarı itîbare alalım, 
meselâ süvarilik. Süvari biliyoruz ki uzaktan, ordu
nun cephesinden keşif yapar. Ordunun cephesinde 
süvari fırkaları, kolorduları 30, 40, 50, 100 kilometre 
kadar düşmana doğru gider, keşif yapar, düşmanın ter
tibatından haber vreir. Efendiler, tayyareler 300 kilo
metre kadar düşmanın bütün memleketi dahilinde 
uçar ve yalnız düşmanın tabiî ordusunun cephesin
den nereye gittiğini değil, memleketin tekmil nakliya
tını, şimendiferlerin adedini sayar. Daha ordular te
masa gelmeden evvel yani günlerce haftalarca evvel 
düşmanın seferberliğini tahkik eder. Muharebe cep
hesi üzerinde karadan ve denizden hiçbir surette ta
rassut edilmesi, hatta şüphe edilmesi mümkün olma
yan hedefleri, batarya mevzilerini, piyade mevzileri 
üzerinde uçarak, görür ve fotoğraflarını alır ve o fo
toğraf meydana geldiği zaman bu şeyleri hiçbir şahide 
meydan bırakmayacak derecede vazıhan gözünüzün 
önünde gösterir. 

Efendiler; bugünkü usulü harpte tayyare tarassutu 
olmaksızın topçu muharebesi, topçu atışı, topçu atı-
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51nın tesiri imkânsızdır. Çünkü düşmanı katiyyen 
göremezsiniz, kara tarassutu ile bugün düşmanı gör
menin imkânı yoktur. Mükellef topçu, piyade, düşma
na taarruz etmek, düşmana tesir etmek için evvelâ 
düşmanın vaziyetini, tertibat ve planını anlamak lâ
zımdır. Bunun için de tayyarelerin düşman üzerinde 
böyle kilometrelerce, saatlerce, aylarca gerisine doğru 
akın yaparak yukarıdan görmesi ve düşmanın bu muh
telif tertibatlarını mevzilerini keşfetmesi zaruridir. On
dan sonra efendim, topçu tesiraCı : Topçu şimdiye 
kadar derdik ki muharebenin amudu fıkarisidir, zafer 
kapısını açar. 

Efendiler, topçunun bu hassası tayyereye muh
taçtır. Tayyaresiz topçu, ne muharebenin amudu fı-
karisi olabilir, ne de zafer kapılarını açabilir. Bi
naenaleyh tayyare bugün dünyanın şimdiye kadar 
tasavvur etmiş olduğu, beşeriyetin icat edebildiği en 
kuvvetli bir topçu silâhıdır. Tasavvur buyurunuz. 
300 kilogramlık bomba taşıyan tayyareler - ki bu 
bombaların her birisi 250 kilogramdan beş kilogra
ma kadar cesamette yapılır • bugün besyüz kiloluk 
mevadı tahribiye endaht eden ne karada, ne de 
denizde biç bir top yoktur. Ve yapılamaz. Bugünkü 
(teknik) ile, bugünkü mevcut zihniyeti fenniye ile 
bu yapılamaz. Binaenaleyh tayyaresiz topçunun ma
nası kalmamıştır. Ve tayyare en büyük topçu te
sirini yapıyor. Yatıi denebilir ki, cephedeki ma
kineli tüfek, top vesaire atış vasıtaları tayyare sa
yesinde düşmana tesir yapabilir. 

Tayyarenin tesiratı yalnız muharebe meydanla
rına münhasır değildir. Pek güzel takdir buyurur
sunuz ki böyle otuz altı saat havada durabilen -
bırakalım otuz altı saati, on iki saat diyeyim - biliyor
sunuz ki tstanbuldan buraya 3:33 saatte tayyare ge
liyordu. Takriben J80 beygir kuvvetinde, 200:250 ki
lometre kadar bir süraate malik olan bir tayyare üç, 
üç buçuk saatte geliyordu, On iki saat olduuğnu tasav
vur buyurunuz, on iki saatte nereye gider, nereye eg-
Ur? Bînaenaleyhtayyareler memleketin bütün dahiline 
hücum edeceklerdir ve demin de bilvesile arz et
tiğim gibi muharebe gazleriyle hücum edecekler
di^ 

Beyefendiler; muharebe gazlarının tecrübesinde 
bendeniz bir aralık bulundum. Bunların en müthişini 
arz edeyim. (Levizit) : Levizit fasilesine mensup 
olan gazlar • ki bugün Amerikada gazeteler uzun 
uzadıya bahsettiler ve Fransada, Almanya'da, bilhas
sa Rusya'da son zamanlaıda gazlara fevkalâde 

3 • 1341 C î 2 

ehemmiyet veriliyor. Keza İngilterede de bunlar 
vasi mikyasta olunuyor. Bu gazlann bir damlası 
gerek hariçten ve gerekse ayakkabı üzerine temas 

t ederse mevti intaç ediyor ve temas ettiği melbusat ve 
ayakkabıları • kimin tarafından kullanılırsa onun 
mevtini intaç ediyor. Bunun defaatla tecrübesi yapıl
mıştır. Tayyareler memleket dahiline doğru muhakkak 
ki müstakbel harplerde gaz hücumları yapacaklardır. 

Efendiler; buna çare nedir? Karadan toplarla 
müdafaa edelim, bu da lâzımdır. Fakat Cihan Har
binin gösterdiği tecrübe, sureti kafiyede hava kuvvet
lerine karşı karadan müdafaa nakıs ve acizdir. Bil
hassa böyle zehirli gaz hücumlariyle şehir tahrip 
etmesine karşı, düşmana mukabele bilmisi'den başka 
çare yoktur. Bütün mütehassısların kabul ettiği va
ziyet bundan ibarettir. Kuvayı havaiyeye karşı en 
müessir müdafaa İçin silâh, yine kuvayı havaiyedir. 
Yerdeki müdafaa buna nisbeten bîr kaç misli, belki 
bir kaç yüz misli pahalıya gelir. Daha çok vesait is
ter ve o nisbette de az müessirdir. Biliyorsunuz ki 
Cihan Harbinde tayyare, bugünkü derecesinden da
ha mühim değildi. Fakat o zaman harbin nihayetine 
doğru 1915 de Fransızlar yüz tayyareden mürek
kep bir filo Jİe ricat eden Alman kolorduları üzeri
ne keşif bomba endahtı ve makineli tüfek ateşi aça
rak Alman ordularını tarumar etmişlerdir. Zannede
rim" bu akınlardan birisinde Alman orduları üzeri
ne 12 bin kilogram dinamit ve {70 bin) makineli tü
fek mermisi endaht edilmiştir. 

Tayyarelerin bugünkü tekemmülü şüphesiz ki o 
vakitten beş, on misli daha fazladır. Müstakbel 
harplerde böyle yüz tayyare ile değil, belki 200, 300 
den mürekkep tayyare filolarına tesadüf edilecek. 
Hulâsa, tayyare Mûdafaai memleket için en kuv
vetli ve en lüzumlu bir silâhtır. Hiç bir devlet bunu 
ihmal etmiyor ve edemez. Memleketin gerek siya
siyat, gerek iktisadiyat ve ticaretinin makul ve dai
ma düşman nazarından emin olması ve haris göz-
lere hedef teşkü etmemesi için mutlaka kuvayı ha-
vaiyede kuvvetli bulunmak zarureti vardır. Biliyor
sunuz ki memleketimiz; şimalden şarktan ve hatta 
cenuptan geçecek olan havai seyrisefer noktalarının 
en mühim merkezinde bulunuyor. Şüphesiz ki bu 
vaziyeti biz hiç bir zaman ihmal edemeyiz. Bugün
kü tayyare umdesi şekil itibariyle şudur: Tayyareler 
tamamiyle maden, tek satıh mazotla müteharrik mo
tor, bir sekil ve bir sistemde olmalıdır. Vazaifİ har-
biyeyi mütecanis bir şekilde tayyarelere gördürmek 
İstiyorlar, 
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Sonra efendiler, tayyare ordular gibi uzun yü
rüyüşlerle memleketin bir tarafından kalkarak öbür 
tarafına gitmeğe muhtaç değildir. Elinizde bulunan 
beş yüz tayyareyi memleketin herhangi bir kısmında 
zuhur edecek düşmana karşı suratla sevk edebilirsi
niz, Bütün kuvvetinizle orada lâzım gelen tesiri 
yaparsınız. Kara ve deniz kuvvetlerinin hiç birisin
de şüphesiz bu hassayı tasavvur etmezsiniz. 

Son olarak şunu da arz edeiym: Memlekette 
esaslı kuvayı havaiye kurmak İçin, esaslı tedabir al
mak için mutlaka Avrupa'dan tayyare almak kâfi 
değildir. Mutlaka bizde de tayyare fabrikalarının ya
pılması zaruridir. Bütün bu ihtiyacatm ufak bir 
kısmına medar olmak Üzere ve şimdilik şu umumî 
cereyandan memleketimizi mahrum bırakmamak ve 
müdafaai memleketi dahil ve hariçte kısmen olsun 
tarsin etmiş olmak için bendeniz, birçok rüfekayi 
kiramın teşvik ve arzulariyle beraber iki milyon 
liranın bu faslı mahsusa ilâvesini istirham eder, 
bir takrir takdim ettim. 

AHMET MAHtR EFENDİ (Kastamonu) — 
Varidatını da göstere idin. Nereden verilecek? 

MUHİTTİN NAMÎ BEY — Efendim; nereden 
verilecektir? Efendiler; memleketi, sürüleri, bütün 
vesaiti verilmiş bir çiftlik olarak tasavvur edelim. 
Bunu muhafaza için etrafında bekçilerini bırakmı-
yacak olursanız onlar nasıl muhafaza edilecektir? 
Sair verdiğimiz bütçelerin, sair tertip ettiğiniz para
ların hepsi sarf olunuyor. Memleketin etrafını mü
dafaa İçin lâzım olan vesaiti ortaya koymadıktan 
sonra; hudut, sınır tayin olunmadıktan sonra ne ya
pacaksınız? Bunların heyeti umumiyesini göstere
ceksiniz Memleket evvelâ müdafaasını temin ede
cektir. Ondan sonra refahını, saadetini vesaİresini 
onun dahilinde her türlü ihtimalâttan mahfuz ola
rak yapacaktır. Para nereden verilecektir? Efendi
ler; müdafaai memleket için bu millet, bu heyeti 
kiram hiç bir şey esirgememiştir. Her türlü fedakâr
lığı yapmıştır. Ve bendeniz eminim ki yarın da" yi
ne büyük fedakârlıklar yapacaktır. 
. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (izmir) — Efendi
ler; Bitlis Mebusu muhteremi Muhittin Bey arka
daşımız bize tayyarelerin fevaidi, düşman cephesi 
ilerisinde yapacağı tıidematı, düşman ordusunda aça
cağı rahneleri izah ettikten sonra bütçemiz üzerin
de İki milyonluk bîr zammîyat yapmak teklifinde 
bulundular ve bu tekliflerini lâzım gelen miktarda 
İmzayı ihtiva eden bir takrirle Heyeti Celîlenize mü
racaat ettiklerini de ilâve ettiler. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Maliye Vekilinden vekâ
letname aldın mı? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efen
diler; ben Türklerin mebusuyum ve Türkiyenîn me-

suuym. Sarfedüecet her para Özerinde söz • 
lemek hakkım vardır. Memleketin mesul bir Mü
dafaai Milliye Vekâleti vardır. Memleketin bir Er
kânı Harbiye! Umumiye Riyaseti vardır. 

MUHİTTİN NAMt BEY (Bitlis) — Hepsi işti
rak ediyor buna. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Biz ancak bu me
sul makamatın vuku bulan müracaatlarını badettet-
kik meşru ve muhik gördüğümüz miktarı kabul 
etmek vazifesiyle mükellefiz. Bir Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti vardır. Bittabi onun iştirakiyle 
Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından bir bütçe tek
lif edilmiştir. Onun içindeki rakamlar bize şunu 
söylüyorlar. Efendiler; bu rakamları kabul ederse
niz memleketin müdafaası mesuliyetini üzerimize 
alıyoruz 

Mademki mesul makamat bu iki milyon liraya 
lüzum göstermeksizin memleketin müdafaası hususu
nu deruhte etmiştir ve bütçe dahilinde muayyen ra
kamlarla bize müracaat vuku bulmuştur. Biz bu yeni 
teklifi kabul edecek olursak şunu demektir ki Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinin ve Müdafaai Milliye 
Vekâletinin kanaat ve kararında isabet yoktur. On 
milyon ile müdafaa edeceğim diyor, biz de ona, ha
yır on iki milyon alacaksın diyoruz. Dünyanın hiçbir 

yerinde millet meclislerinde bu kabil teklifler vaki ol
muş değildir. 

MÜHÎTTÎN NAMt BEY (Bitlis) — Biz de oldu, 
Ziraat Vekâletinde oldu, hepsinde oldu. 

REİS — Rica ederim, Muhittin Bey muhavere 
olmasın. Hatip Bey sizi sükûnetle dinledi. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Şimdi karşımızda me
sul makamat dururken ve onların teklifleri muayyen 
rakamlarla bütçede tespit edilmişken, biz onlara 
hem de vazifelerinin ucuna kadar müdahale ederek 
tayyareler, tek satıhlı, tek kanaatli olacak, içinde ya
nacak yağ şu olacak, bu olacak, yok gövdesi madenî 
olacak gibi kuyudatla takyit ederek yeni bir teklifle 
kendilerine karşı bu işi şu şekilde yapınız diye müra
caatta bulunmak bu demektir ki, biz sizin vazİfinizi 
daha iyi biliyoruz, daha iyi takdir ederiz. 

Efendiler; herkesin vazife ve mesuliyetini olduğu 
yerde bırakalım, herkesin ihtisasından lâzım geldiği 
kadar istifade edelim. Bize mesul makamat, mesul ri
cal; biz şu rakamlarla memleketin müdafaası mesuli-

— 148 — 



İ : 85 23 . 3 . 1341 C : 2 

yetini deruhte ediyoruz demişlerdir. Büyük Millet 
Meclisi azasına düşen vazife; bu rakamları olduğu 
gibi kabul etmek ve o zaman teklifi eğer bu maka-
mattan vuku bulacak olursa o vakit onu tetkik ederek 
kabul etmektir. Binaenaleyh bendeniz vuku bulan 
teklifin reddini istirham ediyorum. 

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar; bütün cihan or
dularının yeni teçhizat ve teslîhatı meyanında tay
yareler, umumî müdafaa! havaiye meslesi hakikaten 
Muhittin Namİ Bey arkadaşımızın bugün ve Kâzım 
Karabekir Paşa Hazretleriyle Ekrem Beyefendinin 
geçen gün Heyeti Umumiye müzakeresinde derme-
yan buyurdukları veçhile bütün milletlerce büyük bir 
arzu tehalükle ve büyük malî fedakarlık ve külfetle 
nazarı dikkate alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti; 
vatanın müdafaası için her nevi eslihanm, teçhizatın 
safahat ve tekemmülâtım takip etmeğe mecbur oldu
ğu gibi teslîhatı havaiyenin de civarda, Avrupa'da ve 
bütün cihanda takip etmekte olduğu seyri buradan ta
kip etmektedir. Binaenaleyh teslihâtı havaiyenin müm
kün olduğu kadar artırılması ve tekamül mertebesine 
getirilmesi hususundaki herhangi bir Türk vatandaşın 
temennisi zait değil, her halde yerinde bir temennidir, 
Fakat aynı zamanda Şükrü Bey arkadaşımızın buyur
dukları diğer bir temenni vardır ki o da devletin umu
mî muvazenei maliyesini her mülâhaza ile beraber, ba
zı mülâhazanın da fevkinde daima nazarı dikkatte 
tutmak, ve birisi ihtiyacı gösteren, diğeri de müsaade 
ve imkânı irae eden bu İki hudut arasında hakikî hattı 
hareketi bulmak noktasıdır. Bendenizin dahil bulun
duğum bundan evvelki İsmet Paşa Heyeti Vekilesi -
ki elimizde bulunan bütçeyi teklif eden Heyeti Vekile
dir - o zaman ihzar ve takdim edilmiş olan bütçenin 
tertibinde bir münasebetle daha arz ettiğim veçhile, 
Heyeti Vekile arkadaşları arasında gayet hararetli ve 
o zamanki teri fim veçhile meclis müzakerelerine ben-
ziyen bir şekilde müzakereler, münakaşalar olmuştur. 
Her vekâletin kendi şubeİ idariyesini terakki ve tekâ
müle sevk etmek üzere talep ettiği rakamların yekûnu 
hakikaten çok fazla bir miktara baliğ oluyordu. Hal
buki Heyeti Vekile bütçelerin masarifini gösterirken 
varidata ait olan kısmını da meclise getirmek mecbu
riyetinde olduğu için, memlekete yeni bir külfeti ma
liye tahmil etmek noktasından ihtiraz etti ve derece 
derece her vekâlet kendi teklifinden bir miktarını ten
kis ederek elde bulunan yani şimdi kabul edilen de
ğil, teklif edilen bütçe vücude geldi. Binaenaleyh şunu 
da arz edeyim ki diğer vekâletlerde olduğu gibi Mü
dafaai Millîye Vekâletinde de bu gösterilen rakam ih

tiyacın heyeti mecmuasını ihtiva eden bir rakam de
ğildir. Yalnız şimdilik vekâletin bu .işlerini temin ve 
tedvir etmeğe kâfi olacak derecede tahsisatı meclis
ten talep eden bir rakamdır. 

Bu umumî mülâhazayı tayyare meselesine intikal 
ettirince ve tayyarelerin ehemmiyeti hakkındaki ma 
ruzati mütekaddememi de nazari mütalâaya alınca şu 
neticeye vasıl olunur ki; hükümet, teklif ettiği rakamla 
şimdilik tasavvur ettiği basit ihtiyacı hazarı dikkate al
mıştır. Eğer Meclisi Âli usulü dairesinde verilen elli 
imzalı teklifi kabul ederse hiçbir vakit hükümet, şim
diki müdafaai havaiye kuvveti Meclisi Alinin verece
ği bu iki milyondan istiğnayı müstelzİm olacak merte
be! kemaldedir diyerek bu teklifi reddetmek yolunda 
beyanı mütalâa edemez. (Tabiî sesleri). Yanî, Meclisi 
Âli bu teklifi kabul eder ve faslı mahsusa İki milyon 
daha ilâve ederse hükümet, bu parayı işletecek zemine 
maliktir ve müdafaai havaiye ihtiyacatımız bu suret
le daha ziyade takviye edilmiş olacaktır. (Maliye Ve
kili de söylesin sesleri.) Lütfediniz efendim; bendeniz 
kendi raütalâatımı soyuyorum. Maliye Vekili Bey de 
kendine ait olanı söyleyecektir. Nitekim Maliye Veki
linin mütalâası alınmadan takrir reye konamaz. Hat
ta, değil İki milyon lira, bugün terakkiyatı havaiye
nin başka memleketlerde aldığı istikameti, aynı kuv
vet ve aynı ehemmiyetle takip etmek için yirmi mil
yon da verseniz yeridir, otuz milyon da verseniz yeri
dir, elli milyon da verseniz yeridir. Çünkü bu rakam
ları ve bu rakamların ezafını bu maksatla elyevm sar-
feden hükümetler vardır. 

Muhterem Muhittin Nami Bey arkadaşımız, Mü
dafaai Milliye Vekâletinin hava hareketlerini takip 
ederken ve yeni Türkiye tayyareciliğini vücude geti
rirken nazarı dikkate alınması lâzım gelen noktalara 
temas ettiler ve Şükrü Bey onları nabeca buldular. 
Fakat bendeniz öyle telâkki elemiyorum. Muhittin 
Nami Beyin tavsiyeleri yerindedir. Hükümet ve bil
hassa Erkânı Harbiye bu meseleyi ince nikatma ka
dar mükemmelen tetkik etmiştir ve askerî tayyareci
liğin hangi evsaf ve şeraitle tespit edilmesi lâzım gel
diğini bir program ve bir esasla tespit etmiştir. Bu 
esas, Muhittin Namİ Beyin ifadelerine hemen hemen 
tetabuk ediyor. Muhittin Nami Bey de Erkânı Harbi-
yei Umumiye dairesinde çalışmış oldukları için zan
nediyorum, aynı esastan mülhem olacaklardır. 

Bugün hakikaten harp tayyereciliği, madeni tay
yareye doğru gidiyor ve madenî tayyare, harp tayya
resi için hemen hemen tespit edilmiş bir şekildedir, 
Bizim de bundan sonra takip edeceğimiz esas, madenî 
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tayyareyi vasaiti havaiye olarak kabul ve tekâmül et
tirmektir. Mazotla müteharrik tayyareden bahis bu
yurdular, Hakikaten son defa yapılan esaslı tecrübede 
bu tahakkuk etmiştir. Şayanı hayret bir meselei riya
ziyedir, içimizde bazı mütefennin arkadaşlar buna 
itiraz edebilirler. Fakat bu mevzu üzerine Meclisi Âli 
ile her vakit müdavelei efkâr edebiliriz. Mazot deni
len kirli petrol müstakbel tayyarecilikte benzine faik 
bir mahiyet almaktadır. Yani saf benzin, hatta adi 
benzin bile değil; tayyarelere mahsus olan saf benzin 
ile bugün tahrik edilen tayyarecilik yerine, petrolün 
temizi ile değil, kirlisi ve ucuzu ile hareket eden bir 
tayyarecilik teessüs edecektir. Revişi hal, yapılan te-
carüp bu neticeyi göstermektedir. Tabiidir ki tayya
recilik bu suretle ucuz bir meslek haline gelecek ve 
bütün memlekette daha suhuletle inkişaf edecektir. 
Bİz de bu nokta i nazarı bütün dünyadaki fennî mik
yas dahilinde takip ve tahkik edeceğiz. Henüz bu me
sele tahakkuk etmiş değildir. Tecrübevf ve nazarî bir 
haldedir. 

Bir satıhlı tayyare meselesine gelince: Kanatlarını 
kaldırıp tayyarenin heyeti mecmuası; gövdesi - yal
nız gövdesi - vasıtai tayeran olmak üzere bir tayya
recilik sistemi ilk adımını atmıştır. Bu da taammüm 
ederse bütün memleketler bu şekilde tayyare yapacak
lardır. Bîr de tevhit tayyaresi meselesi vardır. Şim
diki harp tayyareleri, icabında bomba tayyaresi ola
cak, icabında bomba çıkarılarak keşif tayyaresi ola
cak, icabında bahrî tayyereler halinde altına sandal
lar konacak ve icabında altından sandallar alınarak 
tekerlek vaziyle kara tayyaresi olacaktır. Tayyareci
lik, bilhassa askerî tayyarecilik bu suretle tevhit sis
temine doğru gitmektedir. Ordumuz elindeki vesaitin 
nisbeti derecesinde bütün maddî, manevî terakkiyatı 
ve Avrupa'daki bütün tekâmülâtı takip edecektir. 
Muhittin Namı Bey bu noktai nazardan pek müsterih 
olabilirler. 

İHSAN BEY (Ergani) — Yani ne kadar para ve
rirsek sarf edebil İrsin iz. 

MÜDAFAAÎ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Binaenaleyh bu takrir hakkında Müda-
faaî Milliye Vekili sıfatiyle noktai nazarım şudur: 
Bu takrir yerinde (20) milyonluk bir takrir olmuş ol
saydı ben ona karşı kabul edemem diyecek vaziyette 
bulunamam. Ancak Meclisi Alinin malumu olduğu 
üzere surasını-da arz edeyim ki, ihtiyacımız vardır; na-
çar, naçiz, bir vaziyetteyiz, Müdafaai vatan mühmeldir, 
bu mülâhaza mevzubahis değildir. Haddi imkânın, 
aklın, muvazenei maliyemizin kabul ettiği şekilde, 
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yalnız tayyarecilik değil, ihtiyacatı harbi yem izi her 
noktadan temin etmekteyiz ve bu ihtiyacı tatmin et
mek yolunda muvaffakiyetle yürümekteyiz. Bu bab-

ta arzı teminat eylerim. (Bravo sesleri). 
Bu hususta Maliye Vekili Bey tabiî söz söyleye

ceklerdir. Yalnız lütfen müsaade buyurursanız, bir 
mühim noktayı ilâve etmeği unutmuştum. Arz edeyim. 
Hükümetimiz, harp tayyarelerini mütemadiyen hariç
ten ithal etmek niyet ve mesleğinde değildir ve bu 
usulün kabili idame olamıyacağı kanaatindedir. Hü
kümetiniz; harp esnasında vasaiti harbiye olarak kul
lanacağı tayyareleri ve hatta bir dereceye kadar ve
saiti müteharrikesini kendi vatanının göbeğinde İmal 
ve inşa etmek azmindedir. Esasen bu, bir vatan ve 
memleket için zaruret ve İhtiyaçtır. Hükümet, bu ih
tiyacı epey zamandan beri teemmül etmiş ve bu yol
da muhtelif cihetlerden yürümeğe başlamıştır. Bu 
uğurdaki maksadı tahakkuk ettirecek bazı temasları
mız da mevcuttur. Fakat henüz tahakkuk etmemiştir. 
Tahakkuk ettirmek üzeredir. Müracaat edenlere ce
vaplar verilmekte ve işin umumî ciheti takip edilmek
tedir. Bu arz ettiğim nokta; belki devlete muayyen bir 
müddet için, hatta bu seneler için muayyen bir kül
feti malî tahmilini intaç edecektir. Tahakkuk ettiği 
takdirde, ki tahakkuk ettirmeğe çalışacağız, şu vasıta 
ile bu vasıta ile olmazsa diğer şeyler gibi mertebei ke
male, ısale çalışacağız bu intaç edildiği takdirde bir 
eser vücude geleceği için ve bu da malî bir külfeti 
icap ettireceğinden Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibin
ce alelusul Meclisi Âliye arz edeceğiz. Şimdi eğer bu 
iki milyon lirayı kabul buyuracak olursanız bu iki 
milyon lirayı mevcuda ilâve ederek bu mecmu ile 
icap eden miktarı hariçten satın alabiliriz, icap eder
se ya tamamen veya kısmen arz ettiğim veçhile tay
yare imali için ihzar etmekte bulunduğumuz maksada 
hasredebiliriz. Fakat bu parayı vermezseniz, yine arz 
ettiğim esasat neticelendiği takdirde. Meclisi Âlini
ze gelerek teklifatta bulunulacaktır. Bu babtada ma
lumat olmak üzere, bu kadarcık izahat arz ediyorum 
(Maliye Vekili fikrini söylesin sesleri.) 

REİS — Elli imzalı bir takrir vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O halde söz söylememe lüzum yoktur. (Nasıl olur, 
Maliye Vekili söylemez sesleri) (gürültüler.) 

REÎS — Rica ederim, muhavere olmasın. Maliye 
Vekilinin söz söylemesi için evvelâ bir takrir olduğu
nu ve takririn mealini arz edeceğim. Sonra Muvaze
nei Maliye Encümeninden ve Maliye Vekili Beyden 
mütalâa soracağım. Bu elli İki imzalı takrirde, ordu-
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da kuvveİ havaiyenin bir an evvel teessüs ve inkişafı 
içtft faslı mahsusa İki milyon liranın zammı teklif edil
mektedir. Binaenaleyh bu takriri reye vaz etmek için 
evvelâ Muvazenei Maliye Encümeninin mütalâasını 
almak lâzımdır. Muvazenei Maliye Encümeni ne mü
talâa buyuruyorlar? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA §AKÎR BEY (Çatalca) — Evvelemirde encüme
ne veriniz. Encümende tetkikatta bulunuruz. Şimdi
den cevap arzma bendeniz muktedir değilim. 

MALİYE VEKtLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Muvazenei Maliye Encümeniniz, mevzuba
his olan zam teklifi hakkında derhal bir mütalâa ver
meğe muktedir olmadığını ifade buyurdular. Maliye 

• Vekâletine iş gelince: Bendeniz zannediyorum ki her
hangi bir zam teklifi için Maliye Vekilinden istiye-
ceğiniz söz bilmem kaç günlük vekilin o kadar gün 
adediyle burada tekrar ettiği sözden-başka bir şey de
ğildir. Yeniden bir zam dolayısiyle yeni bir söz söy
lemek hakikaten lâzım mıdır? Ben bunu kestiremiyo
rum, Heyeti Celile azasından 60 - 70 kişi memleke
tin emri müdafaasında zarurî olan bazı levazjmatı 
harbiyenin tedariki için faslı mahsusa konulmuş pa
rayı kâfi görmemiş, buna iki milyon lira daha teklif 
ediyorlar. Müdafaai Milliye Vekili •arkadaşımın vazi
yetini düşündüm. Hangi Müdafaai Milliye Vekilidir 
ki, kendisine bir para teklif edilir de teklif edilen pa
rayı İstemem diyebilsin! Sonra zavallı Maliye Vekilini 
düşündüm, hangi Maliye Vekilidir kî memleketin 
emri müdafaası için elzem ve zarurî olduğu 
kanaatiyle 60 - 70 kişi tarafından verilen bu takrire 
karşı memleketin ne kadar ihtiyacı bulunurc-t bulun
sun benim param yoktur ki vereyim diyebilsin ve bu 
teklifi reddetmek vaziyetinde bulunsun! Yann, günün 
birinde herhangi bir sebeple bir hadise zuhur eıiecek 
olursa Maliye Vekili faslı mahsusa (2) milyon lira
nın ilâvesini kabul etmediğinden dolayı bu levazım te
darik edilemedi ve bu sebepten memleketin de müda
faası temin edilemedi denilecektir, 

Efendiler, Maliye Vekili o kadar şaşkın mırîı.- ki 
böyle bir vaziyete girsin. (Handeler). Binaenaleyh 
memleketin emri müdafaası için lâzım gelen levazımı 
harbiyenin lüzum ve vücubuna arkadaşlarım kadar 
Maliye Vekiliniz de kanidir (ancak sesleri). Bu itibarla 
bunu Maliye Vekili reddediyor tarzında Heyeti Celi-
leye bir şfey diyemem. Yalnız bütçenin ne hale geldi
ği, zannederim, bir daha tekrara hacet kalmıyacak şe
kilde Heyeti Celilenizin malumu olmuştur. Maliye Ve
kili ne yapacaktır? Tabiî onu da söylemeğe hacet kal

mamıştır (handeler), (İmam bildiğini okur sesleri.) 
İcrası kesbi zaruret etmiş müstacel bir şey varsa elim
deki mensabii hep oraya tahsis edeceğim. Diğerleri 
gelecek seneye kalacaktır (handeler). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Böyle bütçe mi 
olur.? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim; bütçeyi yapan Maliye Vekili değil, Heyeti 
Celileniz burada müzakere ve kabul ediyorsunuz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Kabul edemem di
ye söyle! 

MALİYE VEKÎLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Kabul edemem desem ne diyeceksiniz ve bundan ne 
çıkacaktır? Yine kabul edeceksiniz. Binaenaleyh zan
nediyorum ki bütçenin aldığı şekil çok ciddî bir şekil 
değildir. Hiç biriniz ümit buyurmuyorsunuz ki bir iki 
gün zarfında tetkike bağlıyacağınız varidat bütçesi 
meyamnda bu rakamların yekûnunu karşılayacak ye
ni bir menbaı varidat, bir kuvvei sibriye bulunabile
cektir. Harikulade bir kuvvetle bu masarifin yekûnu
nu karşılıyacak yeni bir varidat göstereceğim. Tabiî 
öyle ümitte değilsiniz. Maliye Vekili de öyle bir niyet
te değildir. Yani şu halde Heyeti Celİlenin kabul etti
ği rakamlarla, sureti hakikiyede masraf tahakkukatı-
tımn rakamlarına mukabil varidat rakamları tebey-
yün edecek midir? Varidat bütçesini müzakere ettiği
niz zamanda hepsini göreceksiniz; ihtiyacatı nazarı 
itibare alarak yekûnu menbaımızı da tespit buyura
caksınız. Üst tarafı rte olacaktır? Zannederim bütçe
nin mukadderatı kendi kendine taayyün ermiştir. 

Fiiliyatta; bütçenizin tatbikatı şu olacaktır: Mev
cut menabı varidatımız; memleketimizin hayatı için el
zem ve zarurî olanlara sarf olunacaktır. Mütebakisi 
öylece kalacaktır. Göz yumacağız (olmaz öyle sesleri). 
Olmuştur efendiler! Bütçe müzakeratı, fasılları vesai-
resi bu şekilde, bu yolda müzakere ve kabul olunduk
ça her zaman olmuştur ve her zaman olacaktır. Şim
diki Maliye Vekiliniz bunları görmüş ve idare etmiş
tir. Ben bu tarzda bütçe idaresini zaten en buhranlı 
devirlerde yaptım. (137) Senesini hatırlarsanız o za
manda bendenizin Maliye Vekili olduğumu bilirsiniz. 
Vaziyet de malumunuzdur. Sekiz ay maaş almıyan 
yerler, vilâyetler vardı. Başımı kaldırıp bakamıyordum. 
Birçok vilâyetler sekiz ay maaş atamamışlardı. Para
yı en mühim ve hayatı olan orduya tahsis ediyordum. 
Sekiz ay maaş almıyan vilâyetler umurumda bile de
ğildi. Binaenaleyh bu yoldaki bütçelerin avakibi tatbi-
kiyesinin bu yolda olacağını nazarı itibardan kaçırma
yınız. (Bravo sesleri). Ben ne yapar, yaparım, şuradan 

— 151 — 



t : 85 23 . 3 . 1341 C : 2 

buradan tedarik ederek Müdafaai Milliye Vekâletin
ce memleketin emri müdafaasını itmam için böyle 
esaslı olan levazımı harbiyeye tahsis ederim. Bu tarz
da hareket etmek şartiyle Maliye Vekili muvafakat 
eder ve bunu da katiyen böyle yapar. Binaenaleyh kati
yen benden ret teklifi beklemeyin. Vaziyet Heyeti Ce
lilerin malumudur. Düşündüğüm ve yalnız yegane 
kabili icra gördüğüm şekilde masarif yaparım, bun
dan başka yapacağım bir şey yoktur. Bir de, son de
fa olmak üzere bu maruzat Heyeti Celilenizin malu
mu olsun ve tarzı hareketimizin - sureti katiyyede - bu 
suretle tebeyyün ve tebellür ettiği malumunuz olsun. 
Katiyyen Maliye Vekâleti, emri müdafaaya münha
sır şu veya bu levazımın tahsisatını mecliste kabul et
mediği İçin böyle bir şey hadis olmuştur diye bir söz 
istemem. Binaenaleyh bendenize© diğer zemaim ile 
bu zemaim arasında bir fark yoktur. At arabaya, dön 
geri, iki milyon geri, iki milyon ileri, İki milyon faz
la, haizi ehemmiyet değildir. Şu İtibarladır ki tutaca
ğımız tarzı tetkikatın ne mahiyette olacağı Heyeti Ce
lilenizin malumu olduktan sonra hiç ehemmiyeti yok
tur. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Ha
san Bey tekerlemedir bu! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Tekerleme
si, filanı yoktur. Bu böyledir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Bir 
şey anlayamadık. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Anlamak is
temiyorsanız ben ne yapayım, 

RUŞEN EŞREF BEY — Ben gayet vuzuhla an
ladım. Fakat siz söylemeğe cezaret edemiyorsunuz. 

REİS — Vekil Bey! Şükrü Kaya Beyin bir suali 
vardır. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendim; Ve
kil Bey soracağım ve sorabileceğim bütün suallere ce
vap verdiler. Bendenizin anladığım sudur: İki bütçe 
vardır. Birisi Meclisi Alinin kabul edeceği bütçe diğeri 
birfiil Maliye Vekili Beyin tatbik edeceği bütçedir. 
O halde bizim müzakeremiz bir avare kasnak gibi ha
vada dönmektedir. Benim anladığım bundan ibaret 
tir. 

REŞAT BEY (Sanman) — Bu teklif münasebetiy
le Vekil Beyin beyanatına iştirak etmiyorum, katiy
yen doğru değildir. Bütçede olmıyan parayı sarfetmek 
ne kadar yolsuz ve mucibi mesuliyet ise, bütçeye ko
nulmuş olan para da o kadar sarfedİlmek lâzımdır. 
Ahvali fevkalâde müstesna olmak şartiyle her halde 
o iş görülmek icap eder. Bütçe yapıyoruz, oyuncak de

ğildir. Yoksa daha evvel bütün vaziyet kemali ehem
miyetle anlaşılmalıdır ve ona göre hattı hareket itti
haz edilmelidir. 

TALAT BEY (Ardahan) —• Yahu şimdiye kadar 
kabul ettiklerimiz latife mi idi? (Gürültüler). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Vekilden bir suni 
soracağım. 

REİS — Takrir hakkında Maliye Vekilinin müta
lâası alındı. Maliye Bütçesini müzakere etmiyoruz. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Maliye 
Vekilinden sual sormak zannederim, hakkımızdır. 
(Reye koyunuz sesleri), (Gürültüler). 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Mali
ye Vekil Bey, zaten mevzuda n kendisi taşmıştır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi; 
Maliye Vekili bu Meclisin bir aydır kabul ettiği büt
çenin çocuk oyuncağı olduğunu söyledi. Böyle söz 
mü olur, milletin böyle bütçesi mi olur? 

REtS — Söz aldınız da mı söylüyorsunuz? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Sual soranlara söz 
vermediniz, Maliye Vekilinden sual soracağım de
dim. Söz vermediniz. Maliye Vekili takrirde teklif 
olunan meseleden ziyade bütçeriin Heyeti Umumİye-
sine ait söz söyledi, 

REİS — Efendim; Encümen tetkik etmeden söy-
leyemiyecek. Maliye Vekili Bey de noktai nazarını izah 
ettiler. Binaenaleyh, faslı mahsusa iki milyon lira zam 
teklifini nazarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın.. 

Efendim; takriri nazarı mütalâaya arz ediyorum. 
Zira, Nizamnameİ dahilide Encümenin mütalâası alın
madan reye vaz edilemez deniliyor. Ancak Encümen 
menfi mütalâada bulunsa bile elli imzalı takrir reye 
vaz edilir, elli azanın teklifi ıskat edilemez. Muamele 
tamamdır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; takrir ya kabul buyurulacak 
veya buyurulmıyacak. Fakat takririn metni ile mevzu
bahis olan paranın arasında ufak bir iltibas noktası 
vardır, Müsaadenizle bunu izah edeceğim. Takrirde; 
(Ordu kuvvayı havaiyesînin eşhas ve malzemece bir 
an evvel tesis ve inkişafı) deniliyor. Zaten malumu 
âliniz kuvvayı havaiye, eşhastan, malzemeden vesai-
reden mürekkeptir ve sonra demin arz ettiğim gibi, 
memlekette tayyare İmalâthanesi olmadığı için bu pa
rayı hariçten tayyare alarak sarfetmek ihtimali vardır. 
Yahut demin arz ettiğim şekilde o teşebbüsat tahak
kuk eder ve memlekette inşaata başlanırsa oralarda 
sarfedilmek imkânı vardır. Binaenaleyh bu parayı ka
bul buyurursanız, takrirdeki sözlerle oraya sarfedil-
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mek üzere değil mutlak olarak Türkiye Cumhuriyeti
nin kuvvayı havaiyesini tecdit etmek üzere ve bir umu
mî İfade ile kabul edecek olursanız, biz de mahallî 
sarfında muhafazai serbesti ederez. Onun için takri
rin metni değil, takririn ruhu reye konmalıdır (Reye 
sesleri). 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Takririn reye usulü vazı 
hakkında söz istiyorum, hakkım vardır. 

REİS — Efendim; bendeniz Encümenin mütalâa
sını sordum. Encümen tetkik etmeden beyanı müta
lâa edemiyeceğini buyurdular. Böyle olmakla beraber 
reye vaz edilemez değil. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim; nazarı müta
lâaya alınmazsa Encümene gitmesine hacet kalmaz. 
Nizamname! dahilî, her halde Encümenin mütalâası 
alınacaktır, diyor. 

REİS — Encümenin mütalâası alınmadıkça reye 
vaz edilemez. İbare sarihtir. Fakat Encümenin müta
lâası müspet olsa da, menfi olsa da elli imzalı olduğu 
İçin yine reye vaz edilecektir. Elli kişinin hakkı ke
lâmını, hakkı teklifini ıskat edecek hiç bir şey yoktur. 

Şimdi efendim, MUdafaai Milliye Vekili, «Ordu 
kuvayı havaiyesinin, eşhas ve malzemesinin bir an ev
vel tesisi» yerine, «kuvvayı havaiyesinin tezyidine sar-
fedilmek üzere faslı mahsusa İki milyon liranın zam» 
şeklinde olarak kabul buyurulmasını teklif ettiler. Bi
naenaleyh Müdafaaı Milliye Vekilinin izahı veçhile 
bu takriri nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen el kaldırsın... 
Takrir nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

Efendim; faslı mahsusun yekûnu olan (beş mil
yon) lirayı kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.,. Ka
bul buyurmayanlar lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fasıl ; Lira 

307/A Telgraf ücuratı 500 000 

REİS — Efendim; bu fasıl hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Beşyüzbin lirayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl ' ' Lira 

307/B Beynelmilel mezarlık komisyonu ma
sarifi umumiyesi 10 000 

REt S— Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Bu faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın,.. Kabul edilmiştir, 

Fasıl ." Lira 

307/C Şark tadili hudut komisyonu ma
sarifi umumiyesi 50.000 

MÜDAFAAI MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; faslın isminde bir zühul ol
muştur. 

«Şark tadili hudut vesaire», suretinde geçmiştir. 
Faslın ismi şu şekilde tashih edilecek : (Tahdidi hu
dut masarifi) 

REİS — Efendim; son teklif edilen lâyihada bu 
faslın, (C/307) faslının serlevhası yanlış olmuştur. 
Müdafaai Milliye Vekilinin tashihi veçhile (tahdidi 
hudut masarifi) olacaktır. Binaenaleyh (C/307) tahdidi 
hudut masarifi faslının yekûnu olan 50 bin lirayı ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

B • Maliye Vekâleti Bütçesinin ellinci faslı : 
Fasıl Madde Lira 

50 1 Müdafaai Milliye tahsi
satı mesturesi 650 000 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Efendim; bu tahsisatı mes
tureyi ayrıca arz edeceğiz. Burada mevzubahis etmi-
yelim. Onun için reye vaz buyurulsun. Ayrı bir büt
çeye aittir. 

REİS — Bu faslı şimdilik reye arz etmiyorum. 
Muvazene! Maliye Encümeni bunun hakkında ayrıca 
mütalâa dermeyan edecektir. 

Efendim; Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesinin 
müzakeresi hitam bulmuştur. (Bahriye Bütçesini mü
zakere edelim sesleri) (Kanunlar var sesleri) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendiler; bugünden elimizde kalan 
zaman zarfında çıkması kabil olan ve Müdafaai Mil
liye Vekâletinin bütçe ve masarifatına ait olan bir iki 
kanun vardır. Bunlar tab ve heyeti muhteremeye tev
zi edilmiştir. Tensip buyurursanız bugünden bakiye 
kalan kısa bir zaman zarfında şunları çıkaralım. Bun
lardan birisi, demin Halit Beyefendinin sorduğu men-
subini askeriyenin tezyidi muhassesatı hakkındaki ka
nundur. Muvazene) Maliye Encümeninden çıkmış. He
yeti Umumiyeye gelmiş olan bir kanundur. İkincisi, 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine verilecek tah
sisat hakkındaki kanundur. Bunlar birer maddelik 
kanundur. Üçüncüsü de; elimizdeki matbu bütçenin 
baş tarafında bulunan ve Müdafaai Milliye Vekâle
tine yeniden 600 bin lira tahsisatı mesture verilme-

— 153 — 



t i 85 23 . 3 . 1341 C : 2 

sine ait olan kanundur. Bu da bir maddeliktir. Ve
kâletin Bütçesinin çıktığı bir zamanda erkama taalluk 
eden nokta vardır. Eğer kabul buyurursanız bunların 
müstaceliyetle müzakeresine karar verip şimdi çıka
ralım. 

V MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; Müdafaaî Mil
liye Vekâletine yeniden 600 bin lira daha tahsisatı 
mesture verilmesi hakkındaki teklifin demin müzake
re edilmemesi lüzumunu arz ettiğim noktai nazarın 
müsaade buyurursanız şimdi esbabı mucibesini arz 
edeyim. Recep Beyefendi, bunun bir kanunu mah
susla olduğunu dermeyan buyurdular. Filhakika Hü
kümetin teklifi öyle idi. Encümeni üç kanunu birleş
tirerek bir zam teklifi halinde Heyeti Celİleye tak
dim etmiştir. Encümenden bu yoldan geçmiş bir ka
nun lâyihası yoktur. Doğrudan doğruya Maliye Ve
kâleti Bütçesine zam yapılacaktır. Eğer bu mahiyet 
ile müzakeresini Heyeti Celile kabul ederse, karar He
yeti Celilen indir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim mesele orada değildir. Bende
niz lâyihaların müzakeresini rica ettim, Encümen 
bunları kabul etmiştir. Binaenaleyh şimdi müzakerele
rini rica ederim. 

REİS — Efendim; Müdafaai Milliye Vekili Bey
efendi, mensubini askeriyenin tezyidi muhassesatı 
hakkındaki kanun lâyihasıyle zabitan muhassesatma 
dair 360 numaralı kanun lâyihasının birinci madde
sine müzeyyel lâyihai kanuniyenİn ve bir de Maliye 
Vekâletinin 50 nci faslının birinci maddesine 600 bin 
liralık tahsisatı mesture ilâvesi hakkınakj kanun lâ
yihasının şimdi müzakeresini teklif ediyorlar. Mu- j 
vazenei Maliye Encümeni bu 600 bin lirayı zam şek- : 
Ünde kabul etmiştir ve kanun şeklinde müzakeresine 
lüzum görmemiştir. Binaenaleyh Müdafaai Milliye 
Vekilj evvelâ bu ilk iki kanunun şimdi müzakeresini 
teklif ediyorlar (kabul sesleri) (Encümenden gelmedi 
sesleri) Efendim; Encümenden kanun lâyihaları gel
miş, müstacel ruznamemizdedir. Fakat Vekil Bey 
bugün müzakeresini teklif ediyorlar. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim; Ma
liye Bütçesinin 50 nci faslı üç maddeden mürekkep
tir. Müdafaai Milliye, Dahiliye, Hariciye Vekâletleri 
tahsisatı mestureleri; bunlar ellişer bin lira olarak tes
pit edildi. Müdafaai Milliye Vekâleti, bunları kesbi 
kanuniyet etmiş addiyle bir lâyiha kanuniye ile ken
di tahsisatı mesturesine 600 bin lira zam hakkında 

bir lâyihai kanuniye göndermiştir. Halbuki Encümen, 
bu bütçelerin yekûnu tespit edilerek, Muvazenei Umu
miye Kanunu henüz Heyeti Celilece kabul edilmediği 
için, bu tahsisatı munzamma hakkındaki teklifi ka
nuninin takdimine lüzum görmemiştir. Çünkü bu er
kanı tespit edilerek Muvazenei Umumiye Kanununun 
birinci maddesiyle reye konacaktır. Henüz o mad.lc 
reye konmadığı için bu teklifin ayrıca bir lâyiha İle 
takdimine lüzum görmeyerek Maliye Vekâleti Büt
çesinin 50 nci faslının bir maddesinin tezyidi suretin
de telâkki etmiş ve bir tadil teklifi olarak Heyeti Ce
lİleye arz etmiştir. (Anlaşıldı sesleri) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — O suretle reye konsun efendim. 

REİS — Efendim; mensubini askeriyenin tezyidi 
muhassesatı hakkındaki kanunla zabitan muhassesa
tma ait kanuna zeyil olarak bir maddelik bîr kanun 
lâyihası vardır. Bunlarla Maliye Vekâleti Bütçesinin 
50 nci faslının birinci maddesine tahsisatı munzamma 
ilâvesine dair teklifin şimdi müzakeresini Vekil Bey 
teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın,.. İn
diriniz. Rica ederim efendim, teklifi kabul buyuranlar 
lütfen ayağa kalksın... Kabul etmeyenler lütfen aya
ğa kalksın... Efendim, şimdi müzakeresi kabul edil
miştir. 

2. — Mensubini askeriyenin tezyidi muhassesatı 
hakkında (1/610) numaralı kanun lâyihası ve Mü
dafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. (J) 

REÎS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi bir 
maddeden ibarettir. Heyeti Umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

22 teşrinievvel 1339 tarıu »e 360 numaralı (Berrî, 
bahrî, havaî, jandarma erkân, ümera ve zabitan ile 
memurin ve mensubini askeriye maaşat ve tahsisatı 

fevkalâdeleri hakkında) kanuna müzeyyel kanun 

Madde 1. — Berrî, havaî, bahri, jandarma memu
rin ve mensubini askeriyesinin maaşı aslileri merbut 
cetvelde muharrer miktarlar üzerinden ve tahsisatı 
fevkalâdeleri memurini mülkiyeyi kıyasen verilir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Efen
dim; kısaca bir maruzatta bulunacağım. Burada Rı-

(I) Zaptın sonuna merbuttur, 
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yaseti Cumhur müzikası faslı vardır. Bu yüzbir se
nelik bir müessesedir. Binaenaleyh zannederim ki; 
bir iki dakika kendisiyle meşgul olmaya değer, çünkü 
bunlar hakkında bu kadar masraf ediyoruz ve bun
lar hakkında birçok masraflar ihtiyar edilmiştir. Bun
ların gıdasını teşkil eden ve bunların elinde bulunan 
ve vasıtai icraiye olacak olan aletleri 60, 70 senelik 
aletlerdir. Bunlara şimdiye kadar bakılıhamıstır. Her 
sene bütçeye birkaç yüz lira ilavesiyle bunları tamir 
ettiriyorlar. Bu tamir île iyi bir netice edilmenin İm
kanı yoktur. Bütçenin içerisine bu sene için hiç ol
mazsa onbin lira konarak sazlarının doğrudan doğru
ya tecdidini rica ederim. (Burada yeri yok sesleri) 
Burada yeri yoktur. Fakat müteferrika faslında ol
sun ve geçen fasıllarda olsun buna dair bîr şey ayır
mak mümkündür. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Sadet harici. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Sadet^ harici 
değildir. Mademki, mensubini askeriye mevzubahistir. 
(Gürültüler) 

REtS — Efendim; maddeye geçilmiştir. Sözleriniz 
maddeye İnhisar etsin. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında söz istedim, vermediniz, 
Şimdi de maddeye geçilmiştir diyorsunuz. Bu mesele 
bu sene de ihmal edilecektir. Bu kadar masraf et
tiniz, bu kadar para verdiniz .Bu müessese yine çü
rük aletlerle yanlış, falsolarla kalacak. Yeni bir alet
ten mahrum bırakacaksınız. Binaenaleyh çok rica 
ederim, nazarı itibara alınız, acele etmeyiniz. Bu se
ne de bu meseleyi ihmal etmeyiniz (Sadet haricidir 
sesleri). 

REÎS —Başka mütalâa var mı efendim? Madde-. 
yi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 1 — İşbu kanuna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. 

REİS'— İkinci maddeyi kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3, — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REtS — Maddeyi kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Müdafaaİ Mil
lîye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS. — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen^ 
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olunmuştur efen
dim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; kanunun Heyeti Umumiyesini 
reye koyarsınız. 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; bu kanuna ait 
noktai nazarımız vardır arz edeceğim. Malumu âlile
ridir ki geçen sene kabul edilmiş olan Zammı Mu-
hassesat Kanunu tekaüt muamelâtında ancak beş 
sene sonra muteber olacaktır. Bu kanunda o kayıt 
zubulen dercedilmemîştir. Müsaade buyurursanız bu^ 
mm heyeti umumiyesi reye vaz edilmesin ve bu ka
nuna bir madde ilâve edelim. Yani bu maksadı te-
minen ayrıca bir madde teklif edeceğiz, 

KAZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Nasıl olur 
efendim? Kanun kabul edildi. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tabiî olunur. Her 
şey elektrik süratiyle geçiyor. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Sonradan hatıra geldi 
efendim. 

REİS — Şakir Beyefendi; bu kanun tezyidi mu-
hassesatı mutazammın mıdır? 

SAKİR BEY (Çatalca) ~ Evet efendim. 
REtS — O halde tayini esami ile reye koyacağız, 

Fakat yarına tehir ediyoruz. 
Efendim; zabıtan mubaasesatına mütedair ka

nuna bir zeyil vardır ve bîr maddeliktir. Onu müza
kere edelim. 

S, — Zabıtan muhassesatına mütedair 360 numa
ralı kanunun birinci maddesine bir zeyil ilâvesi hak-
kında (1/529) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaaİ 
Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata-
lari. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır : 
Zabıtan muhassesatına mütedair 360 numaralı ka

nunun birinci maddesine bir zeyil ilâvesi hakkında 
Başvekâletten mevrut (1/529) numaralı kanun lâyi
hası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 8 . 11 . 1340 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6/3850 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Zabıtan muhassesatına mütedair 360 numaralı ka
nunun birinci maddesine zeyil olmak üzere İcra Ve-
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killeri Heyetinin 22 . 10 . 1340 tarihli îçtimaında 
Meclisi Aliye arzı takarrür eden lâyİhaî kanuniye 
sureti leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına 
müsaadei riyaset peııahilerini istirham eylerim. 

Ba;vekil 
İsmet 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
7 katur 

2 . 12 . 1340 

73 

Heyeti Umumİyeye 
Zabıtan muhassesatma mütedair 22 Teşrinievvel 

1339 tarih ve 360 numaralı kanunun birinci madde
sinde,' Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti maaşına 
250 lira zammedilmesi hakkında bir madde tezyiline 
dair Başvekâletten mevrut ve Heyeti Umumiyeden 
mahavvel kanun lâyihasını tetkik ettik. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti nazar ve se
ferden Berrî, Bahri, Havai bütün kuvvetlerin idare
sini ve bu suretle bir milletin mukadderatına taallûk 
eden en mühim bir vazifeyi deruhte eder. 1339 sene
sinde Vekâlet mevkiinde iken sırf ordunun siyaset
ten tecridi maksadiyle Heyeti Vekile meyanından ih
raç edilip başlı başına müstakil bırakılan bu maka
mın, maişet ve refah düşüncelerinden azade olarak 
vatanın müdafaai âliyesine müteallik vazaifi mühim-
me ile meşgul olabilmesini temin etmek lâzımdır. Bu 
sebeple maaş ve tahsisatı fevkalâdesine zamimeten 
şaz olarak İki yüzelli lira şehrî makam maaşı itası 
münasip görülmüş ve lâyiha! kanuniye aynen kabul 
edilmiştir. Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 
Karahisarı Sahip 

Ali 
Kâtip 

Kocaeli 
İbrahim 

Aza 

Aza 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 

Ertuğrul 
Rasim 
Aza 

Ertuğrul 
İbrahim 

Aza 
Ordu 
Recai 
Aza 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Zabitan muhassesatma mütedair 360 numaralı 

kanunun birinci maddesine zeylen Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisine şehrî ikiyüzelli lira makam tahsi
satı hası hakkındaki kanun lâyihası Müdafaai Milli
ye Encümenince tetkik kılınarak bermucibi havale 
Encümenimizce de müzakere olundu. Encümenimiz 
bu makamın ulviyetini ve müdafaai memleket noktai 
nazarından vazife ehemmiyetini derpiş ederek teklifi 
vakti kabul eylemiştir. Berayi tasidk Heyeti Celileye 
arz ve takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
cümeni Reisi Namına 

Trabzon 
Şefik 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

• 

Aza 
Reşat 

Aza 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Hakkâri 
Assaf 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili Erkânı Har
biyei Umumiye Reisinin makam tahsisatına dair ka

nım lâyihası 

Birinci madde — Erkânı Harbiyei Umumiye Re
isine şehrî ikiyüzelli lira makam tahsisatı verilir. 

İkinci madde — İşbu kanuna muhalif olan ah
kâm mülgadır. 

Üçüncü madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
İtibaren meriyülicradır. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
HALÎT BEY (Kastamonu) — Heyeti umumiyesİ 

hakkında söz isterin efendim. 
MÜDAFAAİ MİLUYE VEKİLİ RECEP BEY 

(Kütahya) — Müsaade buyurulur mu efendim? Efen
dim; bu kanun Türkiye'nin en büyük makamı aske
risini işgal eden zatın almakta olduğu maaştan gay
ri kendisine müstahak olarak mukannen bir miktar 
tahsisat verilmesini istihdam eden bir kanundur. Şu 
noktayı arz edeyim ki bu kanunu bendeniz yapılmış 
olarak buldum. Muvazenei Maliye Encümeninden 
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çıkarılmış ve Meclisi Aliye sevk edilmiştir. Bundan 
başka ordunun kumanda makamını işgal eden birçok 
zevatın; bilhassa bunlara nispeten küçük rütbede bu
lunanların, yani fırkaya kumanda edenlerin yani mi
ralayların ve buna müşabih kumandanların geçen se
ne Muvazene! Umumiye Kanunu İle ortadan kaldı
rılmış bulunan ve fakat bugünkü ordunun vaziyetine 
nazaran muayyen bir hudut dahilinde hası lâzım ge
len makam maaşatı hakkında bir teklif ihzar etmek
teyim. Bu makam maaşı temin edilmediği takdirde 
vaziyette haksızlık, müsavatsızlık husule gelecektir. 
Fakat bununla beraber derhal bu teklifi takdim etmi
yorum. Heyeti Vekileden Muvazenei Maliye Encü
menine gelecek ve sonra Heyeti Celİleye arz edile-
cetkir. Bu kanun mevkii müzakerede iken, yani Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyasetine bir tahsisatı mah
susa verildiği sırada diğer kumanda makamatının is
tilzam ettiği ve fakat bunun dahilinde bulunması el
zem olan makam maaşının mühmel olduğunu belki 
tasavvur ederler diye bunu arz ediyorum. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Müştereken müzakere 
etsek olmaz mı? 

RECEP BEY (Devamla) — Lütuf buyurunuz 
efendimi Diğerini dahi Meclisin bu senei içtimaiyesi 
zarfında çıkarmak zaruretinde olduğumuzu takdir 
ettiğimiz için bunu bu sene Meclisi Âlinin kariben 
nazarı tasvibine takdim etmeye gayret edeceğim. Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin zammı muhas-
sesatı hakkındaki bu kanun lâyihası vaktiyle gelmiş 
ve müstakiien Muvazene Encümeninden çıkmış oldu
ğu için Meclisi Âlinin bütçe münasebetiyle vuku bu
lan bu içtimaında bu kanunun intacını sureti mahsu-
sada rica ederim. 

HALtT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar; Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi hazarda or
dunun başkumandanı mesabesindedir. Kendilerine 
250 lira gibi bir para çok görülmez. Bendeniz buna 
taraftarım ve bunun ayrıca çıkmasında da beis gör
müyorum. Yalnız bu vesile ile Heyeti Celİleye Re
cep Beyefendinin temas ettikleri noktayı arz edecek- i 
tim. Bendenizden evvel kendileri işaret ettiler. Ev- i 
velce makam maaşatı ilga edildi ve buna da sebep 
muhassesatın tezyit edilmesidir. Şimdi arkadaşlar; 
btr noktayı nazarı dikkatinize arz edeceğim. Meselâ: ' 
istanbul'da bir kolordu kumandanımız vardır. Paşa ! 
hazretleri bir livadır. Maaşı 200 liradır. Gazetelerde 
okursanız bütün merasimlere gider. Bazan sefirler ge
lir, ecnebiler gelir, ecnebi kumandanları, miralayları 
gelir, Kendisini ziyaret eder. Şimdi istanbul gibi bir 

yerde aldığı maş ancak kendisine bir makam muhas-
sesâtı verilmezse bu masarifatı maaşından mı ödesin? 
Bu lüzum aşikâr ve acildir ve kezalik fırka kuman
danlarının, hatta kolordu kumandanlarının arasında 
miralay rütbesinde zevat vardır. Meselâ şimdi Erzin
can mıntıkasındaki altıncı kolordu kumandam mi
ralaydır. Aldığı 150 liradır. Rica ederim bir kolor
du kumandanının mevkii hepinizce malûmdur. Niha
yet 2 - 3 fırkaya kumanda eder. Bir mevkii içtimaisi 
vardır. Bulunduğu mevkide herkes hürmet eder ve 
çok ziyaretler vâki olur ve kendisi de ziyaretler ya
par. Hususî birçok masraflar yapmak istirartndadır. 
Sonra aynı zamanda Divanı harpte, bir alayın ba
şında da bîr miralay vardır, O ahzı askerde çalışan 
bu miralay da (150) lira alıyor. Kolorduya kumanda 
eden ve büyük bir mesuliyet deruhte eden zat da 
(150) lira alıyor. Arkadaşlar; eğer nimet külfete gö
re ise ve bu esası kabul ediyorsak bir kolordu ku
mandanına hazarda 30 - 40 bin kişinin hayatını tev
di ediyorsunuz. Gerçi onlar için bunlar bir şereftir, 
paraya teman etmezler. Fakat bunların ihtiyaçlarını 
nazarı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Onun için 
bendeniz. Vekil Beyefendiden rica ederim; bunu na
zarı dikkate alsınlar. Bu gibi makam maaşatı da 
verilecekse - ki bendenizce elzemdir • Bendeniz bu
na tamamen taraftarım. Vekil Beyin nazarı dikkate 
almalarım rica ederim. 

REtS — Efendim başka mütalâa kalmamıştır. 
Kanunun maddelerine geçiyoruz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Söz istedim Reis 
Bey! Efendim; Erkânı Harbiyei Umumiye makamı
nın tahsisatı hakkında bir şey söylemiyorum. Yalnız 
Vekil Bey diğer makam tahsisatı için para istiyor
lar. 

RECEP BEY (Kütahya) — Şimdi istemiyorum. 
MUHTAR BEY (Devamla) —' Mademki mev-

vubahis oldu ben de soyuyorum. Hakkım vardır. Sîz 
söylediniz ben niçin söylemiyeceğîm? Lehinde söyle
yenlerin hakkı vardır da aleyhinde söyleyenlerin hak
kı yok mudur? (Devam sesleri) Şimdi efendim; Halît 
Beyefendi diyorlar ki bir kolordu kumandam kırk 
bin nefere kumanda eder, mühim bir mevkidir. 

Ya bir vali beş yüz bin kişiyi idare eden; mem
leketi Cumhuriyeti temsil eden bir vali 6 bin kuruş 
bir maaşla oturuyor. Niçin? Zaten memurların hep
si kifafı nefse yetişemiyecek kadar maaş alıyor. Hep
sine çak veremiyoruz ki, kumandanın ziyareti var
dır, susu vardır, busu vardır. Valinin yok mudur? 
Nahiye Müdürünün, Kaymakamın yok mudur? Rica 
ederim, mütenasiben yürüyeceksek yürüyelim, 
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Diğer taraftan Maliye Vekili diyor ki: Hayal
dir, yaptığınız bütçe çocuk oyuncağıdır. (Gürültü
ler) Yani bütçede ciddiyet yoktur dedi. Yani varidat 
yok, beyhude tahsisat kabul ediyorsunuz, neticede 
isime gelenleri sarfedeceğim. işime gelmiyenleri sar-
fetmiyeceğim, bakmıyacağım. 8 - 10 ay memurlar 
maaşsız Ölecektir diye söylediler (Gürültüler) Ben 
mübrem şeyleri sarfedeceğim dedi. 

REİS — Sabit bütçelerden bahsettiler. 
MUHTAR BEY (Devamla) — Aym vaziyete dü

şeceğini söylediler, aynı vaziyeti söyleyeceğim dedi
ler. Bu vaziyette olan bir bütçede zam, zam, zam 
ne olacaktır? Çok rica ederim, ihtiyatlı davranalım, 
memleketin işini ciddi tutalım. Bugün kolordu ku
mandanı, ertesi günü bölük kumandanı, ve daha 
ertesi gün takım kumandanı, onbaşılık mevkilerini 
yükseltirsek, Öbür tarafta da valiler şöyle bir ek
mek atacak vaziyette değil. Beşbin - altıbin kuruş 
^maaşla geçiniyorlar ve memleketi, Cumhuriyeti on
lar temsil ediyorlar. Böyle ikiye ayırmıyaltm. Doğ
rudan doğruya hepsine bir şey verebilecek İseniz ve
relim. Böyle bilmem kumandan mevkii diye zammı 
maaşa bendeniz hiç taraftar değilim. 

REİS — Efendim; başka mütalaa yoktur. Mad
delere geçilmesini reye vaz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.., Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Erkânı Harbiyeİ Umumiye Reisinin Makam 
Tahsisatına Dair Kanun 

Madde 1, — Erkânı Harbiyeî Umumiye Reisine 
şdhrî ikiyüzeüı lira makam tahsisatı verilir, 

REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edildi. 

MADDE 2. — İşbu kanuna muhalif olan ahkâm 
mülgadır. 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim ikinci madde olarak bir şey 
teklif etmek lâzımdır. 

Efendim; birinci maddede «şehrî 250 lira makam 
muhassasatı verilir* deniyor. Bu kanunu tertip et
tikten sonra bazı mütehassıs arkadaşlar dediler ki 
makam tahsisatı tabiri böyle kalırsa bu tabire te
kabül edecek hiçbir tahsisat olmadığından yine Di
vanı Muhasebatın vizesine maruz kalmak ihtimali 
vardır. Buna maruz kalmamak için, bu makam 
tahsisatının tahsisatı fevkalâdede kabul edilen ra
kamdan tesviye edileceği hakkında buraya bir hüküm 
koyalım dediler. Bilmiyorum; Muvazenei Maliye 

Encümeni azalan ve mütehassıs arkadaşlarımız ne 
buyururlar? Ya böyle bir madde kabul edelim ve
yahut tahsisatı fevkalâde faslından verilmek üzere 
bir şekil kabul edelim veyahut da zapta geçmiş ol
makla meselenin aslı halledilmiş olsun! 

RAGİP BEY (Zonguldak) — Zapta geçmesi kâ
fidir. 

RECEP BEY (Devamla) — Aksi takdirde maaşa-
tı umumiye faslına girmez. Tahsisatı fevkalâdeye 
girmez. O vakit Müdafaaİ Milliye Vekâleti mesuli
yeti üzerine alsın deniyor. Nihayet ikinci devrai iç
timaiye gelir, buraya Divanı Muhasebatın raporu 
gdîr. Na hak yere burada uzun uzadıya müzakere 
cereyan eder. Bu noktai nazarı dikkate arz ederim. 
Meclisi Âlinin ıtttlaı dairesinde ne suretle haHedi-
lecekse şimdiden halledilsin! Arzu buyurursanız ikin
ci madde olarak işbu tahsisat, tahsisatı fevkalâde
den verilir diye bir madde koyalım (Hay hay ses
leri). 

RÜŞTÜ PA§A (Erzurum) — Makam maaşı de
nileceğine tahsisatı fevkalâdesine zam denir. 

REŞAT BEY (Samban) — Ayrı bir madde koy
mak lâzımdır. Tahsisatı fevkalâdedeki paralar bir 
hesaba müstenittir. Maasat faslı ne ise o, onun 
mukabilidir. Binaenaleyh behemehal ayrı bir mad
de konulması zaruridir. 

REİS — Encümen ne diyor? 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; Encümetu-

raiz de ayrı bir madde dhnasmı tercih eder. Kanu
na ayrı bir madde koymak lâzımdır. 

REİS — Hangi fasıla? 
SAKİR BEY (Çatalca) — Tahsisatı fevkalâde

ye. 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu, makam muhas

sasatı tevkif ata tabi olacak mı, olmayacak mı? En
cümenden soruyorum. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Tabiî olmıyacak. 

REİS — Efendim; Encümen maddeyi getiriyor 
mu? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Reis Bey; sualime 
cevap verilmedi. 

Madde 2. — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin 
makam tahsisatı tevkifata tabi cfenayıp Müdafaa! 
Milliye tahsisatı fevkalâde tertibinden tediye olunur* 

REİS — Sualinize cevap çıktı değil mi efendim? 
Başka bir mütalâa yoktur. Encümence ikinci madde 
yerine teklif edilen bu maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.,, 
Kabul edilmiştir efendim. 
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Şimdi ikinci madde üçüncü madde olmuştur. 
Madde 3. — İşbu kanuna muhalif olan ahkâm 

mülgadır. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldıran... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba

ren mer'iyüücradır. 
REİS — Kaıbul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde S. — İşbu kanunun İcrasına Maliye ve 

Müdafaai MİHİye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; bunların heyeti umumiyes» tayini esa
mi ile reye konacaktır. Yalnız bir de evvelce Mü
dafaa! Milliye Vekâleti İçin kabul buyurulan eflibin 
lira tahsisatı mestureye zarnkneten 650 bin lira ita
sı teklif edilmektedir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKtU RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; eski elli biti Ura buna dahil 
değii. O evvelce kabul edilmiş, bitmiştir. Bu, altı-
yüzbin liradır, 

REİS — Evet, doğru. Altıyüzbin liranm zammı 
teklif edilmektedir. Mütalâa var mı efendim? 

HALİT BEY (Kastamonu) — Maddede söz İsti
yorum. 

REİS — Bunun için madde yoktur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — O halde söz isti-
yorum. Efendim; Müdafaad Milliyenin tahsisatı 
mesturesi ipin Maliye Vekâletinin akıncı faslında elü-
bin lira kabul edilmişti. Bu teklifin esası 71 250 lira 
iken Heyeti Cefilenİz bunu geçen seneki gibi ellinin 
Ura olarak kabul buyurdu. Tabi! o vakit istenilen 
bu tahsisatı mesture birçok mesmuat vesaireoin te
siriyle olacak, fazla tahsisatı mesture kabulü lehin
de bir temayülât göstermişti. Bendeniz şimdi altıyüz
bin lirayı çok görüyorum. Gerçi esbabı mucibesin-
de mühim ve mahrem esbabm ifası için isteniyor. 
Bunun biraz da Şark vilâyatının vaziyeti İtibariyle 
istenildiğini tahmin ediyorum. Bendeniz de bir 
asker sıfatıyde biraz o mıntıkayı biliyorum. Başka 
sebepler de olatoüir. Bilhassa o mıntıkada bulunan 
ve kolordu kumandanlığı yapan Cafer Tayyar Paşa 
Hazretleriyle bu hususta görüştüm. Kendilerine de
dim ki; ne kadar tahsisatı mesture sarf ettiniz? Tak
riben bütün Nasturî harekâtı esnasında ben beşbin 

lira tahsisatı mesture sarf ettim, aşair geldi, şu oldu, 
hu oldu dediler. Bununla bittabi mubayaa* vesaire 
yapılacak değildir. Yalnız istihbarata, şuraya bu
raya verileceğini tahmin ediyorum ve aynı zamanda 
arkadaşlar, nazarı dikkatinizi şu noktaya celbede
nim. Dîvanı Muhasebat 1337 senesi Hazine hesabatt 
umumiyesini tetkik etmiş ve bir rapor vermiştir. 
Buna ve Müdafaai MİHİye Bütçesine bakarsanız 
1337 senesinde Müdafaai Milliye Vekaletine verilen 
tahsisatı mesturenin miktarı 200 bin liradır. Bu 
Bu Hazine hesabı katisidir, Hazine hesabı umumi-
sidir. 1337 senesi ki harp senesidir ve düşman mem
leketin göbeğine kadar dayanmıştır, azaya tevzi 
buy;ulmuştur. 1337 senesi ki memleket düşmam ha
rici ile muhat idi. Düşmam harici memleketin göbe-
ğindedir. Sa&arya'ya kadar dayanmıştır, memleke
tin o vakit ki vaziyeti umumiyesi Heyeti Celilenizh 
malûmudur. O sene;, bütün sene Müdafaai Mü-
yeye verilen tahsisatı mesture ikiyUzbin İkadır. Şim
di 1337 senesi gibi bir vaziyet yoktur. Yalnız bir 
Şark hâdisesi ve bazı hadise vardır. 1337 senesi 
azami ikiyüzbin lira İle İdare edildiği halde şimdi al-
tıyüzbin lirayı çok fazla görüyorum. Aynı zaman
da arkadaşlar; malumuâliniz bu gibi istihbarat mü
him ve elzemdir. Birçok düşman mıntıkasına da ca
suslar gönderiliyor. Dahilde bazı mühim haberler 
İçin şuna buna para veriliyor. Fakat malumuâliniz 
bu aynı zamanda polise terettüp eder bir meseledir. 
Malumuâliniz Emniyeti Umumiye bütçesi müzakere 
edilirken 157 nci faslının dördüncü maddesi İstihba
rat masrafı maddesidir. Bu madde Heyeti Celbe
nize 76 bin Ura olarak teklif edilmişti. Bilâhare 
Süreyya Bey 53 refiki ile bir takrir takdim etti. 
Ve âdeta bîr Meclis manevrası oldu, bir sürpriz 
oldu... İkiyUzbin liraya bu maddeye zam edildi. 
76 bin lira, 276 bin lira istihbarat maddesi olarak 
kabul edildi. Eğer bu tahsisat vilâyatı şarkiyed* 
masraf için kabul ediliyorsa bu iki yüzbin liradan 
orada istifade mümkündür. Kabul buyurunuz. 
Binaenaleyh bendeniz de tammaiyle reddetrmyecegim. 

Fakat kanaati vicdaniyemJe arz ediyorum. Bu altı-
yüzbin lira pek çoktur ve bunun için evvelce Mü
dafaai MiSiye için kabul edüen 500 bin liraya za
rnkneten 100 bin lira daha verilse kâfidir, Vcfcü 
Beyefendi de itiraf ediyorlar ki tahsisatı mesture 
kontrol edilemiyen ve sırf şahıslara itimat edilerek 
sarf edilen bir paradır. Bugün maliyeden alacak ki
me verecek? Valilere, kumandanlara, o ihtimal 
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alaylara, kaymakamlara kadar gidecektir. Binaen
aleyh bu paranın hesabını soramazsmız ve bu para 
en ziyde israf müsit paradır. Binaenaleyh böyle çok 
'bir para verilirse daha fazla sarf olunur, israf edi
lir. Bütçemizin de vaziyeti malûmdur. Evvelce 
1337 -senesinde bile 200 bin lira kâfi gelmiş. Onun 
için bendeniz 50 bin liraya ilâveten vaziyetin icabı 
azam! yüzbin lira verilmesini teklif ediyorum. Ya
ni 500 bin liranın tenkisini teklif ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; zahmet 
etmeyin. Fırka içtimaında kabul edilmiş. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
^Kütahya) -— Efendim; mutat vaziyet devam eder-
Jcen ait olan vekaletlerin mestur sarfiyatı vaziyete 
göre teklif edilmiştir. Ondan sonra Heyeti Muhte-
remeoin malûmu olduğu üzere Meclisi Âlinin ekse
riyeti ımesruası tarafından mütalâa ve kabul edildiği 
veçh üzere memleketin heyeti umumİyesİnde bazı 
mahallerde harekâtı askeriyeyi müsteksim şekilde ba
zı hâdisat ve bazı hâdisat arazı vukubulduğunda hü
kümet ve Meclisi Âliniz İttihat etmişti ve hükümet 
de bu vaziyeti bu noktai nazardan mütalâa etmiştir. 
O zamana kadar diğer bütçeler çıkmış bulunuyordu. 
İşte bu vaziyetin istilzam ettiği tedabiri düşünen ye
ni hükümet o meyanda Müdafaa! Miöiye Bütçesine 
mz edilen miktarda tahsisatı mesturenin ilâvesine 
lüzum gördü. Bu tahsisatı mesturenin tarz ve ma
halli sarfları hakkında tabiî mevcut esaslar bizim 
ifân umde olacaktır ve arz «ttiğim gibi yalnız şu fır
ka veya bu fırkanın harekâtı neticesinde teklif edil
miş tahsisatı mesture parası değildir. Harekât mın
tıkasında veyahut harekât sahası olmıyan menatık-
ta memleketin heyeti umumi yesinin istilzam ettiği 
bu masarifin kabul edilmesini rica ederim. Halil 
Beyefendinin teklifleri tasavvur edilen aksama kifa
yet .edemiyeceğinden teklifimiz veçhile 600 bin lira 
olarak kabulünü rica ederiz. 

:REÎS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
O halde bir taktir vardır okunacaktır. 

Riyaseti Ceüteye 
Şifahen arz ettiğim esbaba binaen tahsisatı mes

ture faslı için Müdafaa! Millîye Vekâleti namına ta
lep olunan 600 bin lira yerine evvelce kabul edilmiş 

olan elli bin liraya zamimeten yüabin liranın kabulü
nü teklif ederim. 

23 . 3 . 1341 
Kastamonu 

Halk 

REİS — Efendim; bu takriri nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya al
mayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya 
alınmamıştır. (Ekseriyet yoktur sesleri). 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Şimdiye kadar ekseriyetle müzakere edili
yordu. 

REİS — Efendrm; altı yüzbin liranın Maliye Büt
çesinin 50 nci faslının birinci maddesine zammını 
kabul edneler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Diğer ikî kanun var ki tezyidi tahsisatı mu t azam
ın indir, Bunlardan birisinin bir maddesi de Encü
mende tespit .edilecektir. Heyeti unıumiyesimn mü
zakeresinde diğer fasıllar müzakere edildikten sonra 
tayini esami ile reyinize arz edeceğim. Binaenaleyh 
Tütün Encümeni mazbatasının istihsal arasının neti
cesini arz ediyorum. 

Tütün Encümeni mahsusunun mazbatasının yani 
bandrol usulünün kabulü hakkındaki mazbatanın 
reye vazı muamelesine İştirak eden azanın adedi 
I48'dir, Muamele tamamdır. Mazbatayı fcahut eden 
azanın adedi 118'dir. 24 ret, 6 müstenkif vardır. 
Binaenaleyh Tütün Encümeni mahsusunun mazbatası 
kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Efendim; Divanı Muhasebat Riyaseti saniliği in
tihabat ına 151 aza iştirak etmiştir. 92 rey Hüseyin 
Alim Bey almıştır, 80 rey İhsan Bey almıştır, 1 rey 
Hasan Bey, 1 rey Hüseyin Avni Bey, 4'te müstenkif 
vardır. Muamele tamamdır. 92 rey ile Hüseyin 
Alim Bey Riyaseti Saniliğe intihap edilmiştir. 

Yarın bermutat içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,25 
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hakkındaki TOtOn Encümeni mahsusa mnahutammı hind defa reye varandaki 
neticei ârâ 

(Mazbata Kabul edilmiştir,) 

Reye iştirak edenler 148 
Kabul edenler : 118 
Reddedenler 24 
Müstenkifler 6 

(Kabul edenler) 

TUrUn ve sigara kâğıdı 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehıbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
A. Fuad Paşa 
İhsan B. 
Sakar B, 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVtN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 
Şefik B, 

BİGA 
Mehmed B. 

BfrLİS 
Muihiddin Nârni B. 

BOLU 
Geyad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Şüfcrü B, 

BOZOK 
Ahmed Hamdı B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B, 

BURDUR 
Hüseyin Bâkti B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef, 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Neami B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zütfi B. 

ELAZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B, 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERTUGRUL 
Halil B, 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
CâzttUi'Ef. " 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

• GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
CeMl Nuri B. 

OENÇ 
Muhiddin B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL * 
Dr. Hakkı. Şinasi Paşa-
Hamdı B. 
Hüseyin Rauf B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KANGIRI 
Rifat B.
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Haîid B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Himtİ B, 
Dr. Haljd B; 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KONYA 
Musa Kâzım Ef. 
Namı Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Dr, Hümİ B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

MARDİN 
AbdUrrezak B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 
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SİtRD 

Halil Hulki Ef. 

StNOP 

Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. * 

CEBELİBEREKET 
thsaa B. 
Avnİ B, 

DtYARfcEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

ELAZtZ 
Muhittin B. 

Bl< 
Şükrü B. 

ERG 
thsaa Hâmk 

StVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rasİm B. 
Ziyaettin B. 

TRABZON 
Ahrtıed Muhtar B. 

Rahmi B. 

Süleyman Sırrı Ef. 
' Şefik B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakki B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragtp B. 
Yusuf Ziya B. 

(Reddedenler) 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 

HAKKÂRİ 
Asaf B. 

K A N G I R I 
Mustafa Aibdülhalik B. 
KARAHtSARI SAHİP 

İzzet UM B. 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Fuat B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağtp B. 
Recep B. 

MARAŞ 
Tahsin B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabrı B. 
Mustafa Fevzi B. 

SÎVAS 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

(Müstenkifler) 

JA 

ANİ 
B, 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 

HAKKARİ 
-Nazmi B. 

İSTANBUL 
Akçaraoğkı Yusuf B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 

mm^ 

— 163 — 



Mensubini askeriyenin tezyidi mubassesatı hakkında Ba 
Miidafaaİ Milliye ve Muvazene! 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 14 . 2 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdirİyeti 
6/742 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celi leşin e 
Mertsubînt askeriyenin tezyidi muhassesatı hak-

kmda Miidafaaİ Milliye Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve tcra Vekilleri Heyetinin 8 . 2. 1341 tarihli 
içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe mazba t asiy
le muhassesat miktannı havi müfredat cetvelleri lef-
fen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifa ve neticenin 
imbasına müsaade buyrulmasını rica eylerim efen
dim. 

Başvekil 
A1İ Fethi 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Berrî ve Bahri ve Havaî ve Jandarma, erkân, üme

ra ve zabitan ile memurin ve mensubini askeriyenin 
maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki 22 teşrini
evvel 1339 tarihli kanuna merbut cetvelde memurin 
ve mensubine tayin edilen maaşatın gerek zabitan sı-, 
nıfına ve gerek ciheti mülkiyede müstahdem memuri
ne muhasses maaşata nazaran pek dun ve terfih ve 
İkdar İçin istihdaf edilen gayeden uzak kalması ha
sebiyle memurin ve mensubini mumaileyhin tarafın
dan kanunu mezburun neşri tarihinden itibaren refe-
dilen haklı avazei iştîkâ lizaruretin müsmir olama
mış, mamafih Meclisi Âlice memurinin terfih ve ik-
darı hususunda her fırsat düştükçe ibzal oluna gelen 
lütufkârlığın vakti merhununda kendileri hakkında 
da tezahür edeceği şüphesiz görülmekle sabır ve in
tizar tavsiye edilmek suretiyle idare edile gelmiş idi. 
İhtiyaca ti hayatiyelerinin en mübremlerini temin ede
memek dolay isiyle âlâmı maişetin günagun barı taz
yiki altında inleyen memurini mumaileyhin bir atii, 
gayn muayyene muallak terfihlerine intizar edeme
mek ıstırarında kalarak zuhur eden her fırsattan is
tifadeye ş i ta ban olmaya başlamışlar ve bu suretle kı
taat ve müessesatta mühimce boşluklar vücut bulma
ğa ve bilnetiee muamelâtı umumiye, bilhassa muame
lâtı hesabiye İte sanayi hidematında teşevvüşat ve te-
ahhürat yüz göstermeğe başlamıştır. Bugün için gayet 
tabii olarak başka taraflarda rızık ve refah aramağa 
ve peyderpey ciheti askeriye İle fekki alakaya başla
mış bulunan bu kısım memurini elde tutabilmek im-

şvekâletten mevrut 1/610 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye Encümenleri Mazbataları 

kânı münselip olmuştur. Bu sebeple teşkilâtı askeri
yede mevcut münhalatı halen doldurmak kabil ola
mamakta ve mesleğe karşı artık rağbet gösteren bu
lunmadığı cihetle atiyen dahi doldurmak İmkânı gö
rülememektedir. 

MUstağnii arz ve izahtır ki memurin ve mensubi
ni mumaileyhin meyanında dahil bulunan memurin 
ve ketebei askeriye ile hesap memurları ve esnafı as
keriye ve adlî müşavirler ve mimarlar ve eimme, mü-
zika muallimleri hazarda ve seferde kendilerine mev
du v azat fin hüsnü ifası İçin daima zabitan İle müştere
ken aynı suretle çalışmaktadır. Cümlesi gerek taltif 
ve gerek tecziye cihetlerinden askeri kanunu ahkâ
mına tabidirler. Seferberliğin minen ve meşakına iş
tirak ederler. Bunlardan kıtaatı faaleye tayin edilen
ler sunufu muharebe ile birlikte ateş altında çalışır
lar. Hesap ve yazı işlerinden maada vazife"alırlar. Bu
na mümasil olarak tabur hesap memurlarının büyük 
ağırlığın ve tüfekçilerin muharebe ağırlığının kuman
dasını ve memurini askeriyenin levazım zabıtanı mü-
sillu kıtaatın idaresini ve bundan mütevellit mesuli
yetleri deruhte eylemiş olmaları zikredilebilir, Bina-
berin hidematı umumiyei askeriyenin bütün safaha-
tındaki muayyen mevkilerde mevcudiyetlerini göste
ren bu kısım memurinin inkisarı şevk ve gayretlerini 
mucip olmamak ve kendilerine himaye ve sahabet gös
termek icabatı adalettendir. Mücadelei Mil! iyenin bi
dayetinden beri peyder pey tezyit edilmekte olan 
memurini mülkiye maaşatının bu kerre de siai mali
yemizle mutenası ben haddi lâyıkına iblağı keyfiyeti
nin mevzubahis olduğu şu sıralarda tespit edilen esa-
sata göre, memurini mülkiyenin ve marülarz kanuna 
nazaran zabitan sınıfının haricinde gayn tabiî olarak 
üçüncü bir şekil irae eden memurini mumaileyhimi 
nazarı teemmüle almak zamanı gelmiştir. Bu sene baş 
göstermiş olan bu teşevvüşün senei atiyede iktisabı 
vahamet eylemesine mani olmak tahtı zarurettedir. 

Bu ümniye ile rapten takdim kılınan kanun lâyi
hası tanzim edilmiştir. Kanuna merbut cetvelin esa
sı vaziyeti maliyemiz nazarı dikkate alındığı için mu-
tedilânedir ve dairei hükmüne aldığı memurin ve men-
subinin vaki teessürat ve müzayakalarını tahfif ede
cek maaş miktarlarını ihtiva eylemektedir. Müdafaaİ 
Milliye Vekâleti ve Bahriye dairesinin 1341 kadrosu
na dahil memurin ve mensubini askeriyenin miktar
larına nazaran şimdiki maaşlanyle teklifi acizi daire-
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sindeki maaşları arasındaki fark, senevi 286, 644 li
radan ibarettir ki şayanı istiksar görülememektedir. 

Maaş keyfiyeti tespit edilirken memurin ve men-
subini askeriye unvanlarında bazı tadilât yapılmış ve 
bazıları ilga edilmiştir. Bu da görülen lüzum ve ihti
yacı tatmin ve yeknesaklığı temin gayesine matuftur. 
Cumhuriyet idaresinin muayyen hedeflere doğru ata
cağı hatvâtta bîr unsuru mühim olan sınıfı memuri
ne lâyık olduğu mevkii şeref ve ikdarı bahşetmeği 
umdei esasiye olarak kabul eylemiş bulunan Meclisi 
Alinin, bu mağdur ve mustarip mensubini askeriyeyi 
de müstagrıkı lütuf ve sürür eyliyeceğine mutmain bu
lunduğumu arz eylerim. 6 Kânunuevvel 1340. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaa i MİHİye Encümeni 23 . 2 . 1341 

Karar 
Adet 

. 4 7 

Heyeti Umumiyeye 
Memurin ve mensubini askeriyenin tezyidi mu-

hassesatT hakkındaki lâyiha! kanuniyeyi Müdafaai 
Milliye Müsteşar Muavini Hüseyin Beyin huzuru ile 
tetkik ettik. 

Hakikaten geçen sene Meclisi Âlinin kabul etti
ği 22 Teşrinievvel 1339 tarihli Zabitan hakkındaki 
maaş ve tahsisatı fevkalâde kanunu ile memurin ve 
mensubini askeriyenin, maaşatına zabitan ve gerek 
mülkiye memurlarının maaşlarına nispetle hemen 
hemen bir şey zam edilmemiş gibidir. Meselâ bu tah
sisatı fevkalâde kanununda maaşının mecmuu (22) 
lira olan bir memurun maaşına İki lira zam edilerek 
(24) lira yapılmış ve keza bütün maaşının mecmuu 
(35) lira olan bir memura bir lira zam yapılarak 
(36) liraya iblâğ edilmiştir. 

Bir hizmetçi değil bir memurun bugün (24) lira 
ile nasıl şimdiye kadar yaşayabildiğine hayret etme
mek kabil değüdir. Bu sebepten bunların geçen sene
den beri şikâyetlerini işitip duruyorduk. İçlerinden 
bazılarının hariçte iş bularak mütemadiyen çekilme
sinden dolayı da Müdafaai Milliye Vekâleti müşkül 
mevkide kalıyordu. Vekâletin teklif ettiği, bu kanun
daki memurin zammı mucibince bugünkü istihdam 
edilen memurin adedine nazaran zammın heyeti 
umum iyesi yüz elli bin ura ve umum kadroya göre 
de iki yüz elli bin liralık bir yekûna çıkmaktadır. 
Vekâlet, on dört milyon liralık zabitan ve memurin 
tahsisatı içinde yüz elli bin liralık bu zammı 1341 
senesinde idare edecek ve ancak 1342'de bu zammı 

bütçede gösterecektir. Encümenimiz pek makul ve 
hatta şimdiye kadar gecikmiş bulduğu bu lâyihai ka
nuniyeyi aynen kabul etmiştir. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarısahİp Rize 

Ali Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli Kastamonu 
Halit 

Aza Aza 
Ertuğrul Malatya 
Rasim ,: Mahmut Nedim 
Aza Aza 

Ordu Bozok 
Recai Salih 
Aza Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 
«- Aza 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Memurin ve mensubini askeriyenin tezyidi mu-

hassesatı hakkındaki lâyihai kanuniye Müdafaai Mil
liye Vekili Beyefendinin huzuru ile tetkik ve müza
kere edildi. 

Berrî, Bahrî, Havaî, Jandarma, erkân, ümera ve 
zabitanla memurin ve mensubini askeriye maaşat ve 
tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki 22 Teşrinievvel 
1339 tarihli ve 360 numaralı Kanunla memurin ve 
mensubini askeriyeye tayin ve tahsis olunan maaşat 
ve tahsisatı fevkalâde miktarı ciheti mülkiyede istih
dam edilen emsallerine nispetle dun derecede oldu
ğu anlaşıldığından, Encümenimiz Hükümetin teklifi
ni esas itibariyle kabul ve lâyihai kanuniyede şekle 
ait bazı tashihat icra edilerek berayi tasdik Heyeti 
Celileye arz ve takdim kılınmıştır. 15 Mart sene 1341. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Namına Aza 
Trabzon 
Şefik 
Aza Aza 

Gaziantep Maraş 
Ahmet Remzi Mithat 

Aza 
Hakkari 

Asaf 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Dİyarbekir 

Şeref 

Aza 
Saruhan 

Reşat 
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Bent, Bahrî, ve Havaî ve jandarma, erkân, üme

ra ve zabitan ve memurin ve mensubini askeriyenin 
maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki 22 Teş
rinievvel 1339 tarihli ve 360 numaralı Kanunun bi
rinci maddesini muaddil lâyiha! kanuniyedir. 

Birinci Madde — Berrî, Bahri ve Havaî ve jan
darma, erkân, ümera, zabıtan ile memurin ve men
subini askeriyenin maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri 
hakkındaki 11 Rebiülevvel 1342 ve 22 Teşrinievvel 
1339 tarihli ve 360 numaralı Kanunun birinci mad
desine zirde muharrer madde tezyil edilmiştir. 

A) Berrî, Bahrî ve Havaî ve jandarma, memu
rin ve mensubini askeriyenin maaşı aslileri merbut 
cetvelde muharrer miktarlar üzerinden ve tahsisatı 
fevkalâdeleri dahi memurini mülkiye hakkında itti
haz olunmuş ve olunacak karar ve kanun dairesinde 
verilir. 

İkinci Madde — Birinci maddede mezkûr maddei 
müzeyyele ahkâmına mugayir ahkâm mefsuhtur. 

Üçüncü Madde — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrayi ahkâ
mına MÜdafaai Milliye ve Dahiliye ve Maliye vekil
leri memurdur, 8 . 2 , 1341 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 
Maarif Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalİk 

Nafia Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Hini imzada bulunamadı 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Vekili 
Cemil 

22 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 360 numaralı Kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası 

Birinci Madde — Berrî, Havaî, Bahrî, jandarma 
memurin ve mensubini askeriyesinin maaşı aslileri 
merbut cetvelde muharrer miktarlar üzerinden ve 
tahsisatı fevkalâdeleri memurini mülkiyeye kıyasen 
verilir. 

İkinci Madde — İşbu kanuna mugayir olan ah
kâm mülgadır. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrasına MÜ
dafaai Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekil
leri memurdur. 

Merbut Cetvel (*) 

(*) Ayen kabul edilmiştir. Yalnız lirdeki iki 
ktstm tadil edilmiştir. 

Birinci sınıf mimar 60 
İkinci smıf mimar 35 
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Benî mensubini askeriye 

Esamii rütep 

Eski unvan Yeni ünan 

Müdür 
Müdür muavini 
Kısmı evvel mümeyyizi 
Kısmı sani mümeyyizi 
Kısmı salis mümeyyizi 
Birinci sımf kâtip 
ikinci sınıf kâtip 

Üçüncü sınıf kâtip 
Dördüncü sınıf kâtip 
Birinci sınıf muamelât memuru 
İkinci sınıf muamelât memuru 
Alay hesap memuru 
Tabur hesap memuru 
Tabur hesap memuru muavini 
Tabur hesap memuru vekili 
Alay imamı 
Tabur imamı 
Divan temyizi askerî adil azası 
Divan temyizi askerî adil mülâzımı 
Divan temyizi askerî müddei umumisi 
Divan temyizi askerî müddei umumisi muavini 
Vekâlet hukuk müşaviri 
Vekâlet hukuk müşaviri muavini 
Ordu müşaviri 
Kolordu müşaviri 
Kolordu müşaviri muavini 
Fırka müşaviri 
Birinci sınıf mimar 
ikinci sınıf mimar 
Birinci sınıf müzika muallimi 
İkinci sınıf müzîka muallimi 
Üçüncü sınıf müzika muallimi 
Müzika muallim muavinleri 
Müzika muallim namzetleri 
Riyaseti Cumhur müzika muallimi 
Riyaseti Cumhur müzika muallimi muavini 
Riyaseti Cumhur müzika kısım muallimi 
Birinci sınıf müzikacı 
İkinci sınıf müzikacı 

Müdür 
Müdür muavini 
Kısmı evvel mümeyyizi 
Kısmı sani mümeyyizi 
Mülga 
Birinci sınıf kâtip (tetkik ve tahrir memuru) 
İkinci sımf kâtip (tetkik ve tahrir memuru 
muavini) 
Mülga 
Mülga 
Birinci sınıf muamelât memuru 
İkinci sımf muamelât memuru 
Mülga 
Hesap memuru 
Hesap memuru muavini 
Mülga 
Alay imamı 
Tabur imamı 
Aynen 

» 

» 

Dördüncü sınıf müzika muallimi 
Mülga 
Riyaseti Cumhur müzika muallimi 
Riyaseti Cumhur müzika muallimi muavini 
Riyaseti Cumhur müzika kısım muallimi 
Birinci sınıf müzikacı 
İkinci sımf müzikacı 

Haaşı asil 
Lira 

50 
40 
30 
25 
00 
20 

15 
00 
00 
30 
25 
00 
20 
15 
00 
25 
20 
70 
40 
70 
40 
60 
40 
50 
40 
30 
25 
50 
30 
30 
25 
20 
15 
00 
80 
60 
40 
30 
25 
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Berrİ mensubjni askeriye 

Esamii rtttep 

Eski unvan 

Üçüncü sınıf müzikacı 
Dördüncü sınıf müzikacı 
Beşinci sınıf müzikacı 

Birinci sınıf usta 
ikinci sınıf usta 
Üçüncü sınıf usta 
Dördüncü sınıf usta 
Rütbesiz birinci sınıf cerrah ve eczacı 
Rütbesiz İkinci sınıf cerrah ve eczacı 
Rütbesiz üçüncü sınıf cerrah ve eczacı 
Rütbesiz dördüncü sınıf cerrah ve eczacı 
Rütbesiz beşinci sınıf cerrah ve eczacı 
Rütbesiz altıncı sınıf cerrah ve eczacı 
Rütbesiz yedinci sınıf cerrah ve eczacı 
Rütbesiz sekizinci sınıf cerrah ve eczacı 
Rütbesiz birinci sınıf tamirci 
Rütbesiz İkinci sınıf tamirci 
Birinci sınıf esnaf 
İkinci sınıf esna 
Üçüncü sınır esnaf 
Dördüncü smıf esnaf 
Kalyon imamı 
Firkateyn İmamı 
Kurut İmamı 
Müdür 
Müdür muavini 
Hukuk müşaviri 
Kısmı evvel mümeyyizi 
Kısmı saoi mümeyyizi 
Kısmı salis mümeyyizi 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip 

Yeni ünan 

Üçüncü sınıf müzikacı 
Dördüncü sınıf müzikacı 
Beşinci sınıf müzikacı 
Baş usta 
Baş usta muavini 
Birinci smıf usta 
İkinci sınıf usta 
Üçüncü sınıf usta 
Mülga 
Sıhhiye birinci smıf gedikli zabiti 

Haaşı asil 
Lira 

20 
15 
10 
40 

(1) 30 
25 
20 
15 
00 
30 

İkinci smıf gedikli zabiti 

Sıhhiye üçüncü sınıf gedikli zabiti 

20 

15 

Üçüncü sınıf kâtip 
Dördüncü sınıf kâtip 

Birinci sınıf esnaf 
İkinci sınıf esnaf 
Üçüncü sınıf esnaf" 
Mülga 
İmamı evvel 
İmamı şani 
Mülga 
Müdür 
Müdür muavini 
Hukuk müşaviri 
Kısmı evvel mümeyyizi 
Kısmı sanî mümeyyizi 
Mülga 
Birinci sınıf kâtip (tetkik ve 
ikinci sınıf kâtip (ttkik ve 
muavini 
Mülga 
Mülga 

tahrir 
tahrir 

memuru) 
memuru 

25 
20 
20 
00 
25 
20 
00 
50 
40 
50 
30 
25 
00 
20 

15 
00 
00 

(1) Yeniden ihdas edilmiştir. 




