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B İ R I N C Î CELSE 
Aşılma sa^ti: 1.30 

REStS — Reisi Sa|ni Öelâletfdin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Ragıb B. (Kütahya) 

REİS — Efendim, ekesiriyet hâsıl oldu, cel
seyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 
(Kâtip Refik Bey Zaptı sabık hulâsasını okudu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat bir buçukta bil ini
kat zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashilıan 
kabul olundu. Denizli Mebusu Necip ve Mus
tafa Nuri Beylerin müstafi addolunmaları hak
kındaki Divanı Riyaset kararı kabul ve Muva-
zenei Maliye Encümeni muvakkat reisiyle kâti
binin istifalarına dair takrirleri üzerine müza
kere cereyan ederek mumaileyhimanin tekrar encü
mene devam eylemeleri temenni edildi. Kırşe
hir Mebusu Yahya Galib Beyin mezkûr encü
mene daha sekiz âza intihabı hakkındaki takriri 
şuabata tebliğ olundu. Otomobil vesaire sahip
lerinden vergi ahzı hakkında Mersin Mebusu Yu
suf Ziya Bey tarafından verilmiş plan takrir 
mumaileyh tarafından istirdat edildi. Bursa sa
nayi mektebi talebesi hakkındaki tahsisata dair 
Konya mebusu Kâzım Hüsnü Beyin sual takriri 
İktisat Vekâletine, Bolu Mebusu Fevzi Beyin 
maaşat tahsisatı fevkalâdelerinin yüzde yirmi
sinin teciline dair teklifi Lâyiha Encümenine ha
vale olundu. Bilâhara frenginin men'i sirayeti 
hakkındaki kanunun bakiyei müzakeresine geçil
miş ise Mecliste tahassül eden gürültü üzerine 
celsenin tatiline mecblriyet hâsıl oldu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fchyni Cevdet Refik 

NURİ B. (Bolu) — Takrir sahibi Fevzi de
ğil, Nuri olacak, tashih edilsin. 

REÎS — O halde tashihen zaptı sabıkı kabul 
edenler el kaldırsın, zaptı sabık hulâsası tashih 
veçhile kabul edilmiştir, 

2. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mecliste gürültü çıkmasına sebep olan 
Bursa Mebusu Operatör Emin, Ergani Meebusu 
Emin, Van Mebusu Hasan Sıddık Beylerle Anka
ra Mebusu Şemseddin ve Yozgad Mebusu Hulu
si Efendiler hakkında takbih cezası tatbikına 
dair Divanı Riyaset karan ' 

REİS — Efendim dün tahassül eden vakai 

müesife üzerine müzakeretımız devam edeme
mişti. Meclisin inzibatım temin etmek mecburi
yetinde bulunan Divanı Riyaset, bu vakanın fail
leri telâkki olunan Bursa Mebusu Emin Beyle 
Yozgad Mebusu Hulusi Efendiye Meclisi âliniz-
ce takbih cezası verilmesini teklif ediyor. Diğer 
zevattan bu vakaya iştirak eden Şemseddin Ef. 
Ankara; Hasan Sıddık Bey Van, Mehmed Emin 
Bey Ergani, haklarında da aynı cezanın ita kı
lınmasını teklif ediyor. Nizamnamei Dahilinin 
123 ne ümaddesi diyor ki, takbih cezasını müs-
telzim olan ahval şunlardır: 

(Aynı günde iki defa ihtar cezası gördüğü 
halde bunu müstelzem harekâttan vaz geçme
mek, bir,ay zarfında üç defa ihtar muamelesine 
mâruz bulunmak, Mecliste bir gürültüye sebep 
olmak veya mesaii Meclise iştirakten imtina için 
bir ittifak akdetmeğe Heyeti umumiyede ön a-
yak olmak, rüf ekasından bir veya bir kaçını za
tî tahkir veya tehdit" etmek). 

Şimdi efendim,. Emin Bey Bursa için tak
bih cezasını reyi âlinize arzediyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade eder mi
siniz? 

REİS — Müsaade buyurunuz. Yüz yirmi be
şinci maddede «takbih ve muvakkaten ihraç 
cezaları bilâ müzakere ve reyi işari ile karar
laştırılır» diyor. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul e-
dildi efendim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Evvelâ 
ilim ve fçn namına müteessir değilim, saniyen 
izzeti nefsim namına da müteessif değilim. 

REİS — Hulusi Efendi hakkında da takbih 
cezasını kabul edenler el kaldırsın. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Reis Bey söz ve
rin. Ekseriyet yok. 

REİS — Bilâ müzakere . . . Ekseriyet mese
lesinde de »izin hakkı takdiriniz yoktur, o hak 
benimdir. Efendim indiriniz ellerinizi. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsm. Kabul edilmiştir. 

Şemseddin Efendi Ankara için efendim, ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. 

Hasan Sidik Bey Van için efendim, aynı su
retle kabul edenler el kaldırsın. Aksini reye ar
zediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
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Ö da kabul edilmiştir. 

Mehmed Emin Bey Ergani için aynı ̂  teklifi 
arzediyorum, onun için de kabul edenler elle
rini kaldırsın. İndiriniz ellerinizi, etmiyenler el 
kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

6. — TAKRİRLER 
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 

frenginin men ve tahdidi sirayeti hakkındaki tek
lifi kanuninin müzakeresi sırasında sarf ettiği 
(ağyar) kelimesinin izahına dair takriri 

REİS — Şimdi efendim, Dr. Emin Beyin bu 
hususta bir izahnamesi var, okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dünkü hâdisede (ağyar) kelimesinin bazı 

rüfekaca dahi sui tefsire uğradığını anladığım
dan berveçhi zir arzı izahat eylerim. Şöyle ki: 

1. — Harbi umumiden akdem memleketimiz
de zükûr nüfusa nispeten kadm nüfusumuz 
takriben dört misli fazla iken harbi umumî do-
layısiyle zükûr nüfus meyanmda hâsıl olan 
zayiat yüzünden bu nispet beş veya altı misle 
baliğ olmuştur. 

2. — Erkeklerin mihenü meşakka ve her 
türlü tesiratı hariciyeye kadınlardan fazla mâ
ruz bulunmaları dolayısiyle frengi en ziyade er
keklerde tahribat yapar. 

3. — Şahsi müşahedatımdan hâsıl olan ka
naatime nazaran memleketimizdeki frengi mik
tarı Burdur havalisinde yüzde altmış, Bursa 
havalisinde yüzde kırk beş, Konya havalisinde 
yüzde kırk, Afyon Karahisar ve Kütahya hava
lisinde yüzde otuz beş nispetinde olup şüphesiz
dir ki memleketin aksamı sairesinde dahi aşa
ğı yukan bu nispetler dairesinde frengi mev
cuttur. 

4. — Her hakikati olduğu gibi görmek ve 
gördüğünü aynen söylemek itiyadında bulun
duğum gibi esasen vatanımızı için için kemir
mekte olan ve haricî düşmandan çok fazla mah-
uf bulunan frengi illeti müthişesinin önüne 
ge'çmek için lâzımgelen tedabirin tatbikini tav
siye etmek benim için en mühim bir vazifei vic
daniye ve meslekiye ve vataniye olduğu için 
kemali saffet ve samimiyetle demek istdim ki: 

Frenginin önüne geçilemezse yirmi, otuz se
ne zarfında zükûr (nüfusumuz münkariz ola
cak ve memleketin müdafi kuvveti ortadan kal
kınca ahalimizin bakiyetüssüyufu kalacak ve 
kısmı âzami kadınlardan mürekkep bulunacak 
olan ahalimiz ve topraklarımız ağyar olan her
hangi bir düşmana kalmış olacaktır. Bu izahati 
encümeni mahsus huzurunda tekrar eylediğim 
zaman Hulusi Efendi dâhil olduğu halde hiç 
kimse itiraz etmemiş idi. Heyeti umumiye huzu
runda Hulusi Efendinin bir maksadı mahsus 
tahtında. vukubulan itirazat ve tecavüzatı asa
biyetimi tahrik ve izzeti nefsimi rencide etti-

2.1336 Ö : İ 
! ğinden (ağyar) kelimesinin tefsirine imkân kal

mamış olduğunu arzeylerim. 
24 Kânunusani 1336 

Bursa 
Operatör Emin 

REİS — Efendim, mesele kapanmıştır. 

7. — MAZBATALAR 
1. — 1 Kânunusaniden Şubat 1337 gayesine 

kadar 11 milyon liranın avans olarak itasına da
ir kanun lâyihası, muhtacini zürraa tevzi edilecek 
tohum için 300 bin lira tahsisine dair kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı ve Muvazenei Maliye Encümeninin bütçeden 
icra eylediği tenkisatın Hükümetçe hemen tatbi
kim dair mazbatası 

REİS — Muvakkat bütçe var, onun tetki
kine geçiyoruz. Muvazenei Maliye Encümenince 
kabul- edilen maddeler okunacak. 

20.12-. 1336 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Senei haliye kânunusani iptidasından şubat 
gayesine kadar iki aylık müddete ait olup He
yeti Vekilenin 20 . 12 . 1336 tarihindeki içtima-
ında kabul edilen lâyihai kanuniye sureti musad-
dakası ile esbabı mucibe lâyihası ve olbaptaki 
müfredat cetveli rapten takdim kılınmakla ifa-
yi muktezasını ve neticesinin işar buyurulması-
nı rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 
Muvazenei umumiyei devlete dâhil bulunan 

devairin üç yüz otuz altı senesi umumî masarifi 
âdiyesine tahsisi muktazi mebaliğ- ile varidatı . 
umumiyei devletin muhammenatını havi bütçe 
tanzim ve Büyük Millet Meclisine takdim edil
miş ise de bunun tetkik ve tasdikiyle iadesi za
mana muhtaç olduğu derkârdrr. 31 Teşrinievvel 
1336 tarihli iki aylık muvakkat bütçe müddeti 
ise kânunuevvel nihayetinde hitama erecektir. 
Umumî bütçenin tasdikmda bittabi hükmü kal
mamak üzere daha iki aylık müddet için yeniden 
muvakkat bütçe tanzimi zaruri görülerek' de-
vairden alınan hesabata istinaden ve geçen iki ay
lığa kıyasen on bir milyon sekiz yüz on üç bin 
dört yüz liranın olbaptaki cetvelde münderiç 
mekadir üzerinden avans olarak sarfına mezu
niyet itasını mübeyyin tertip edilen lâyihai ka
nuniye leffen takdim kılındı. 

Lâyihai kanuniye sureti 
MADDE 1. — Bin üç yüz otuz altı senesi 

Kânunusani iptidasından şubatı gayesine kadar 
hidematı umumiyenin ifasına mahsus olmak 
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ve senei mezkûre muvazenei umunıiyesinden 
mahsup edilmek üzere merbut cetveldeki -.nis
petler dairesinde on bir milyon sekiz yüz on üç 
bin dört yüz liranın avans olarak sarfına Ma
liye Vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu iki ay zarfında varidatı 
umumiyei Devlet kav anin ve nizam atı mahsu-
sasma tevfikan ahz. ve cibayet olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
hıuteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

20 Kânunuevvel 1336 

B. M. M. Reisi 
Mustafa Kemal 

M. M, V. 
Fevzi 

Da. V. Na. 
Dr. Adnan 

Mal. V. 
Ferid 

Mf. V. Na. 
Ferid 
Sh. V. 

Dr. Adnan 

Şer'iye V. 
Fehmi 

Ad. V. Na. 
Ahmet Muhtar 

Ha. V. V. 
Ahmet Muhtar 

Na. V. 
İsmail Fazıl 

Ik. V. V. 
Mahmut Celâl 

Erkânı Ha. U. Rs. 
Fevzi 

1336 senesi kânunusani ve şubat muvakkat bütçesi 

Esamii devair Lira 

Meclisi umumî 
Düyunu umumiye 
Maliye Vekâleti 
Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi 
Defteri Hakani Müdüriyeti 
Dairei Riyaset 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyeti U. Müd. Umumiyesi 
Umum Jandarma Kumandanlığı 
Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Müdafaai Milliye Vekâleti 
Umuru Şer'iye Vekâleti 
Adliye Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
Maarif Vekâleti 
iktisat Vekâleti 
Sıhhiye Vekâleti 
Matbuat ve İstihbarat 
Hariciye Vekâleti 

180 
1 307 

989 
10 
16 

6 
481 
278 
698 
238 
142 

6 249 
73 

442 
105 
124 
181 
123 
109 

56 

000 
638 | İ 
218 
400 
243 
689 
789 
414 
330 
284 
690 
945 
314 
376 
327 
353 
188 
482 
493 
227 

Yekûn 11 813 400 

[11 Düyunu umumiye dairesi 
Maasatı zatiye muhasvsasatı . 

C- Yekûn 

347 263 
960 375 

1 307 638 

Riyaseti Celileyo 
1336 senesi kânunusani iptidasından şubatı 

gayesine kadar hidematı umumiyenin ifasına 
mahsus olmak ve senei mezkûre muvazenei umu-
miyesînden mahsubu icra edilmek üzere on bir 
milyon sekiz yüz on üç bin dört yüz liranın 
avans olarak sarfına mezuniyet itasına dair He
yeti Vekile tarafından tanzim olunup liecelittet-
kik encümenimize havale buyurulan işbu lâ-
yihai kanuniye mütalâa ve tetkik olundu. Umu
mî bütçenin Meclisçe henüz tetkik ve kabul edil
mediği ve senei haliyenin hitamına dahi ancak 
iki ay kadar bir müddet kaldığı cihetle hide
matı umumiyenin duçarı tatil olmaması için 
encümence mebaliği matlubeden on milyon li
ranın avans olarak itası zaruri görülmüş ve bi
rinci madde o yolda tadil edilmiş ve mevadı 
saire aynen kabul edilmiş olm ağla. Hey eti Umu-
.ıiiyeye takdim olunur. 
Muvazenei Maliye.Encümenince kabul edilen 

şekil 
MADDE 1. — Bin üç yüz otuz altı senesi 

kânunusani iptidasından şubatı gayesine kadar 
hidematı umumiyenin ifasına mahsus olmak 
ve senei mezkûre muvazenei umumiyesine mah
sup edilmek üzere on milyon liranın avans 
olarak sarfına Maliye Vekâletine mezuniyet ve
rilmiştir. 

MADDE 2. —• Aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. —• Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 
Muvazenei Maliye En. Rs. M. M. 

Mazhar Müfid ' Mehmet Rasim 
Kâtip 

Karahisarı şarkî 
Menıdııh Necdet 

Âza Âza 
Kastamonu Kırşehir 
Hasan Sabri Yahya Gâlib 

Âza 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

T. B. M. M. Riyaseti CeMosinc 
Muhtaç ini zürraa tohumluk ve çift hayva

natı itası için üç yüz bin lira tahsisi hakkında 
Heyeti Vekilenin 11.XII . 1336 tarihindeki iç-
timamda tasvip olunan, lâyihai kanuniye sureti 
musaddakast ile esbabı mucibe lâyihası rapten 
takdim kılınmakla müstaceliyetle iktizasının 
ifa ve inba huyurul masını rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

Muhtaeini zürraa tohumluk zahair ve çift hay
vanı tevzii hakkında üç yüz bin liralık tah

sisat talebine dair esbabı mucibe lâyihası 
Geçen ilk bahar mevsiminde havaların gayrı 

müsait gitmesinden dolayı mahsulâtı ziraiye-
nin ekseri mahallerde sabıkına nispetle yüzde 

7? 
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on, on beş ve hatta bazı mahallerde yüzde elli | 
nispetinde noksan olduğu ve köylünün aldığı 
mahsulâtı kısmen yemekliğe hasır ve kısmen 
ihtiyaeatı mübremesini tedarik etmek üzere 
furuht eylediği takdirde tohumluk olarak ye
dinde kalacak zahirenin eüziyeti hasebiyle 
zeriyatın s^nei âtiyede haddi lâyıkmda icrası 
mümkün olamıyacağı anlaşılmaktadır. Aynı 
zamanda muhtelif harp cephelerinde ve bahu
sus Garp cephesinde gerek düşmanın ve ge
rek usatrn tecavüzüne mâruz kalan köylerde 
çiftçinin zahire ve hayvanatının kısmen imha 
ve ihrak olunduğu ve kısmen düşman tarafından 
alınıp götürüldüğü ve binaenaleyh bazı ma
hallerde köylülerin tohumluk değil yiyecek 
zahireden ve çift' hayvanından ve hatta bir 
meskenden bile mahrum ve eli böğründe kal
dığı ve şuhalde bunlara yardım ve muavenet 
edilmezse zeriyat icrası mümkün olamıcağı 
ve gelecek sene için büyük bir sefaletin baş 
göstererek bir takım köylerin mahrumiyet sai-
kasiyle başka yerlere dağılıp hicret etmeğe 
mecbur olacakları ve hatta hayatlarını bile mu
hafaza edemiyec#kleri cereyanı muhabereden 
anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh mevsimi zerriyatm hemen mürur 
etmekte bulunması hasebiyle marülarz esbabı 
muhtelif eden dolayı dâvamızın muvaffakiyeti 
için âmili yegâne olacağı şüphesiz bulunan işbu 
şefkat ve merhametin mahalline masruf ol
ması. için. vakit ve zamaniyle muhtacın i zürraa 
tavizen tevzi olunacak tohumluğun veyahut be
delinin kefaleti müteselsile ile kendilerine ve
rilecek çift hayvanatının mubayaasına sarfe-
dilmek üzere lüzumu tahakkuk eden üç yüz bin 
]iralık tahsisat hakkındaki lâyihai kanuhiyenin 

.Büyük Millet Meclisinin mazharı tasvibi olacağı 
kanaatiyle müstaeelen müzakere ve tasdikini 
teklif ederim efendim. 

22 Teşrinisani 133(5' 
Umuru İktisat Vekâleti Vekili 

Mahmut. Oe!âl 

Muhtac.ini zürraa kar/an tohumluk ve çit't 
hayvanatı tedarik ve itasına dair kanun lâyihası 

* MADDE 1. — Harp,'isyan, seylâp ve sair 
afattan dolayı busene mahsulâtı duçarı hasar 
ve çift hayvanatı mahıv ve telef olan muhtncini 
zürraa ve alelıtlak fellah olanlara tav i zan 1o-
lıomluk ve çift hayvanatı tedarik ve ita edilmek 
üzere üç yüz bin liranın Hazinei Maliyeci1 sar
fına mezuniyet Verilmiştir. 

MADDE 2. — Tahsisatı mezkûrenin sureti 
sarfı ve tevzii için ayrıca bir nizamname tanzim 
olunalaktır. 

MADDE 3. — Lsbu kanunun tatbik ve icra

sına Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

B. M. M. Reisi Şer'iye V. M. M. V. 
Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 

Ad. V. Na. Da. V. Na. Ha. V. V." 
Ahmet Muhtar Dr. Adnan Ahmet Muhtar 

Mal. V. Mf. V. Na. V. 
.Ferid Dr. Rıza Nur ismail Fazıl 

îk. V. V. Sıhhiye V. 
Mahmud Celâl Dr. Adnan 

Erkânı H. U. Reis V. 
Fevzi 

Riyaseti Celileye 
Muhtacini zürraa tohumluk ve çift hayvanatı 

tedariki için üç yüz bin liranın Hazinei Mali
yece sarfına mezuniyet itasına .dair Heyeti Ve
kile tarafından tanzim olunup berayi tetkik 
Encümenimize havale buyurulan işbu lâyihai ka
nuniye mütalâa ve tetkik olunarak harp, isyan, 
seylâp vesair afattan dolayı bu sene mahsulâtı 
duçarı hasar ve çift hayvanatı mahıv ve telef olan 
muhtacinin tehvini ihtiyacı lâzımeden görülmüş 
olmakla teklifi maruzun aynen kabulü muvafık 
görülmüş olduğundan Heyeti Umumiyeye takdim 
kılındı. 
Muvazenei Maliye En. Reisi M. M. 

Mazhar Müfid 
Kâtip 

Memduh Necdet 
VEIIBl Ef. (Konya) — Efendim müsaade 

ederseniz buradan iki kelime söyliyeceğim. 
REİS —• İtiyadımızı bozmıyalım, lütfen kür

süye teşrif ediniz. 
VEHBÎ Ef. (Kürsüye gelerek) — Efendim 

Muvazene Encümeni bir çok tenzilâtta bulun
muş ve ona dair buraya bir takrir verdiler. 
Ihı takrir okunur, Heyet bunu kabul ederse hiç 
olmazsa bu iki ayda Arâkı olan tenzilâttan müs
tefit olacağız. Eğer bu kabul olunmazsa bizim 
çekmiş olduğumuz emekler hebadır, bundan 
müstefit olamıyacağız demektir. O takrir bu büt
çenin gelmesine 'talik olunmuştu. Ben o tak
ririn okunup mevkii müzakereye vazolunma-
smı teklif ediyorum. (Muvafık sesleri). 

NAFİZ B. (Canik) —• Efendim; Meclisi Âli 
hemen hemen emrivaki Meclisi denecek bir hale 
geliyor. Cleçen defa muvakkat bütçeler müza
kere edilirken rüfekayi kiramdan bir çokları 
bu muvakkat bütçenin aleyhinde idarei kelâm 
ettiler. Bendeniz de o meyanda bulunuyordum. 
Hattâ muvakkat bütçenin yalnız bir aya mün
hasır kalmasını musurane teklifte bulunduk, o 
zaman Maliye Vekili Bey dedi ki, iki ay zar
fında umumî bütçeyi çıkarabilirdeniz yine te
şekkür ederim. Demek ki, senenin nihayetine 
iki ay kaldığı halde henüz Meclis Hükümetin 
bütçesini çıkaramamıştır. Meclis, kendisine 
tevdi edilen vezaifin en mühimmini bile ifa 
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edememişti. Bugüne kadar ne ile iştigal etti
ğimizi bendeniz anlamıyorum. Meclisin vezaifi 
mühiuımesi içerisinde birinci dereceyi ihraz 
e4en Hükümetin varidatı ve masarifatıdır. 
Meclisi hâlâ Hükümetin varidat ve masarifini ta
karrür ettiremedikten sonra diğer mesail hiç bir 
şey değildir. Bu bütçenin şimdiye kadar çık
maması hatası kısmen Hükümete ve kısmen Mec
lisi Âliyedir. Hükümet senenin nısfından ziya
desi geçinceye kadar bütçeyi Meclise tevdi etme
miştir. Ondan sonra tevdi etmiş, encümenler 
ise tâ senenin nihayetine bir kaç ay kalarak 
bütçeyi ele almamış ve hâlâ ele aldığı halde 
içinden çıkamamıştır. Hükümet, yeni teessüs et
mek itibariyle, bütçeyi mesaili saireye tak
dim ederek, Hükümetin şeklini ve memurinin 
masarifatını ve Hükümet masarifi umumiye-
sini tesbit etmek lâzım gelirken, bu hususdaki 
ihmali kabili af değildir. Bendeniz, geçende 
arzettiğim veçhile, bu muvakkat bütçe için 
katiyen rey vermem. Arkadaşlarım da bu büt
çeyi katiyen çıkarmalıdır. Bu artık gülünç bir 
şekle girmek üzeredir. Sene nihayetine iki. ay 
kalarak yine muvakkat bütçeyi kabul edersek 
ondan sonra umumî bütçeyi kabul etmeğe ma
hal yoktur. Şimdiye kadar bütçe çıkmış olma
lıydı. Muvazenei Maliye Encümeninin beyan et
tiği veçhile, Hükümetin bir çok iktisat ve tasarru
fu vâki oluyor. Bu teseyyüp neticesi - affmıza 
mağruren, teseyyüp diyeceğim - Hükümet bu
gün bir çok para zayi ediyor. Binaenaleyh 
bu üç dört gün zarfmda zaten muvakkat büt
çenin hitamına bir ay vardır. Fakat Kânunu
sani nihayetine Maliye Vekili masraf yapacak
tır. Kânunusani nihayetine kadar gayret ede
lim. Böyle muvakkat bütçelerle vakit geçirip 
kâinata karşı gülünç bir vaziyet almayalım. 

MALİYE VEKİLİ FEltfD B. (İstanbul) — 
Kânunusani nihayetinin birinci günü asker ye
mek İster, vermezseniz yemek yoktur. O gün 
para lâzımdır ve birinci günü varidatı cibayet 
etmek ieabeder. Eğer müsaade etmezseniz cu
martesi günü ben vergi tpplayamam. 

NAFİZ B. (Devamla) — Şimdi efendim; 
bir kaç gün içinde geceyi gündüze katalım, 
mesaili müstacele varsa onları çıkaralım, me
saili saireyi de ay nihayetine kadar bitirelim. 
Binaenaleyh bütçeyi ikmal edelim. Muvakkat 
bütçeyi kabul ettikten sonra umumî bütçeye 
ne lüzum kalıyor? Şubat nihayetinde her şey 
emri vâkidir. Fazla memurlardan tasarruf ic
ra edilmiştir. Biz bütçeyi ne için tetkik ede
lim? Emri vâkidir. Binaenaleyh bu muvakkat 
bütçenin kabul edilmemesini rica ederim. Gece 
çalışalım, gündüz çalışalım bunu çıkaralım. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendim, 
Nafiz Bey biraderimizin beyanatı doğru olabilir, 
doğrudur. Fakat bilmem Nafiz Bey biraderi
miz nazarı itibare aldılarmı ki, muvakkat büt-
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! çeden maksat yalnız masraf kısmı değildi?. 
I Yarm hitam bulacak olan muvakkat bütçeyi 

kabul etmediğimiz takdirde o bir günden itiba
ren posta dahi mektup kabul edemez. 

Ne için? Çünkü bu muvakkat bütçe demek 
yalnız masraf demek değil, bir de varidat kısmı 
vardır. Varidat ne suretle cibayet edilecektir. 
Bütçeyi kabul etmediğimiz takdirde, ay başında 
birinci günden itibaren ne posta kaç para üzerin
den ücret alınacağını bilir ve ne de diğer tekâ
lif tahsil olunabilir. Bendeniz kanunu arzedi-
yorum. Karar verirseniz veriniz. Demek oluyor ki, 
bütçenin yanlız masraf kısmı değil, bir de vari

d a t kısmı var. Bu mutlaka kabulünüze iktiran 
etmek lâzımgelir ki, bu ay zarfında bütçe nihayet 
buluyor, ertesi gün vereceğimiz karar mucibince 
varidat tahsil olunabilsin. Zira biz bütçeyi kabul 
etmediğimiz surette efrattan birine şu parayı ve
receksin denildiği vakit bihakkın (vermem çün-
ki kanun yoktur) der. Maamafih Nafiz Beyin hak
lı olduğu kısımlarda vardır. Hepimiz biliyoruz. 
Bu muvakkat bütçenin verildiğini bilmiyorum. 
Bendeniz bulunmadım. 

MALİYE V. FERİD B. Eylül nihayetinde. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Eylülde 

verilmiş, encümen ne yapmış? arkadaşlar işte bir 
aydır içinde bulunuyorum, görüyorum ki meselâ 
koca bir bütçe ki Müdafaai Milliyenin bütçesi, 
bir arkadaşımız, Karesi Mebusu Vehbi Bey der-
uhde etmiş, günlerce Müdafaai Milliyeye devam 
etmiş ve bize ve bendenize söylemiştir ki; bu işin 
içinden çıkılmaz. Hesap alamıyor, müfredat ver
miyorlar. Kendi geldi, bizzat uğraştı. Encümen
deki bütün rüfeka üçer, ikişer bütçe kabul ettik, 
uğraştık bu dereceye kadar getirdik. Bugün en
cümende bütçe yoktur. Gerek varidat, gerek ma
sarif bütçeleri tabedilmek üzere matbaaya veril
miştir. Zannederim yarın tevzi" edecekler. Yani 
bütçeler encümenden çıkmıştır. 

SAĞDAN BİR MEBUS B. — Bugün muvak
kat bütçe kabul ediimiyecek olursa vergiyi, ağna
mı, aşarı 'Maliye tahsil edebilir mi? bu babtaki 
kanun ne yoldadır? 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Edemez. 
Ne için edtmediğini Maliye Vekili Bey izah eder
ler. Bütçede varidat kabul edilmedikçe, Maliye 
Vekili on para tahsil edemez. 

NAFİZ B. (Canik) — Varidat kemafissabık 
kavanmi mevcude mucibince cibayet edilir. Yal
nız masraf yapılmaz. Çünki masraf hakkında ka
nun yoktui'. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — İşte o da 
bir maddei kanuniye ile olmak lâzımgelir. Şimdi 
biz diyoruz ki ve Naf iz Bey biraderimizin dedik
leri gibi varidat ıç.m bir kanun yaparız. Tahsil 
olunur, bu kabil. Fakat masraf kısmını ne ya
palım? 

Buyuldular ki kânunusani nihayetine kadar 
çalışır, çıkarırız. Lâkin kânunusanide sarfiyat 
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yalnız maaş değildir. Farzedelim maaşatı tecil 
ettik, fakat muayyenat ve masarif atı saire ne ola
cak? \ a m muvakkat bütçeler çıkıncaya kadar ne 
yaparız efendiler? 

NAFÎZ B. (Canik) — Uç gün zarfında çı
kar. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Devamla) — Üç gün 
zarfında çıkarsa itiraf edelim ki kabahat bizim
dir. Zannederim ki bu -kürsüden on beş gün evvel 
ist.irb.ani etmiştim ve demiştim ki: muvakkat büt
çenin zamanı bitiyor. Hükümet bir muvakkat büt
çe ile yine karşımıza gelecek ve yine emri vâki 
olacaktır, iiiea ederiz, gece, gündüz çalışalım ve 
Müdataai. Milliye bütçesinden başlayalım demiş
tim ve heyeti aliyyeniz de kabul etti. Ertesi içti-
mada bu karardan döndük. Ne dedik? öbür haf
taya malsın. Ne için şimdiye kadar müzakere et
medik? Madafaai Milliyenin bütçesi pek ala ve
rilmişti. Vehbi Efendi Hazretleri de, aman baş
layalım diye pek çok uğraşmıştı, olmadı. Saniyen 
Nafiz beyefendi buyuruyorlar ki: üç günde çıkarı
rız. CÜTKaramayız Bev.tr! yani bukadar avans 
vermJde, bukadar emri vâkiler olmakla yalnız 
Müdafaa i Milliye bütçesi - ki Yahya Galib Bey 
encümenlerde tetkikata girişti, Heyeti Umumiyeye 
geldiği zaman müdafaa etmek için - fakat böyle 
buyurdukları gibi üç gün zarfında yalnız bir 
bütçeyi tetkik edemedi. Üç gün zarfında çıkmak 
imkAıir yoktur. Şu halde çok derin mesai! var. Bu 
muvakkaı bütçeyi ister kabul edersiniz, ister ka
bul etmezsiniz, onu luyeti aliyyeniz bilir. Fakat 
kabul olunmadığı takdirde tabii Maliye Vekili 
Bey diyecek ki; işte benim, vaktiyle söylediklerim, 
acı, acı istirhamlarım bunlardı. Pek iyi istersen' 
kabul ediniz, isterseniz etmeyiniz, kânunusaninin 
birinci gününden itibaren ben masraf kabul et
mem, diyecek, işte emri vâki budur. Bunun esba
bı, encümen baktı, bakamadı; matbaa bastı basa
madı mı? diyeceğiz. Arkadaşlarım hüküm sizindir. 
Nasıl isterseniz öyle kabul ediniz. 

NAFÎZ B. (Canik) — Müsaade buyurur mı
sınız? bir sual soracağım? Mazhar Beyefendi bu
yurdular ki; encümen tetkik ediyor, Tetkikatmda 
Müdafaai Milliye bütçesinde bir fayda temin edi
lirse getirelim. Heyeti Umumiyede encümenin 
tetkiki veçhile aynen kabul edelim. Hiç olmazsa 
Meclisten çıkmış olur. 

.MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bütçe
nin tetkikatı bitmiştir. Kamilen matbaada bası
lıyor, gelsin, burada uzatmaksızın kabul ederiz. 
Çünki hiç olmazsa emri vâki olmaz efendim. Sar
fiyat yapmak daha hayırlıdır. Efendim bütçemi
zin tetkiki encümenimizde hitanı bulmuştur. Maz
bata muharriri burada bulunmadığı için Yahya 
Galib Bey tetkikata mecbur oluyor. Sonra Vehbi 
Efendi Hazretlerinin buyurdukları diğer bir me
sele var. İhtar buyurdular. Teşekkür ederim 
kendilerine. Zannederim ki encümen geçenlerde 
bir takrir takdim etmişti. Bir iki ay için bazı 
tenzilât yaptık, az çok. Bendeniz yine burada rü-

fekayi nmhtemeye arzetm iştim zannederim, tak
rir takdim ettik ve dedik ki: bütçelerde encümen 
bir tasarruf yaptı. Eğer bütçelerin neticei 
müzakeratına intizar edersek kânunusanide ve 
belki de şubatta çıkar. Ovakit bu tasarruftan bir 
fayda Jaasıl olmayacaktır. Müsaade buyurursanız, 
reyi âlinize iktiran ederse Hükümete tebligat 
yapalım. Diyelim ki; encümenin şu tenzilât kâ
nunusaniden muteberdir. Fakat maalesef ogün 
karar vermişsiniz. Halbuki bendeniz ogün kürsü
den inerken efendiler yevmiye on bin lira kayb 
ediyoruz demiştim. îşte bugün de arzediyorüm ki 
öğünden bugüne kadar on bin lira yevmiye kayb 
ettik. 

HASAN BASRÎ B. (Karasi) — Mazhar Be
yefendi î Hükümetin muvakkat bütçe ile istediği 
meblâğ encümenin yaptığı tasarrufa muvafık 
mıdır, yoksa değil midir? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — arzede-
yim efendim: Hükümetin istediği on milyon lira 
değil, biz ondan sonra bir milyon sekiz yüz bin 
lira tenkis ettik. Hiç olmazsa o bizim yaptığımız 
tenkisatla karşılaşsın. Yani Hükümet on milyon 
lira istememiştir. On bir milyon sekiz yüz bin 
liradır. Başka bir sual var mı efendim? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Maliye 
Vekili Beyefendinin muvakkat bütçe teklifi ız-
tırarında bulunması tabii bir şeydir. Fakat en
cümen bu mesele üzerinde epice oynadı, biraz 
tenzilât yaptı. Yalnız bir mesele var ki kânunu
saniden kadro üzerinde muamele yapılmak mec
buriyetinde bulunuyor. Muvazene Encümeni bu
nun için evvelce, de bir teklif , dermeyan etmişti. 
Kânunusaniden itibaren encümen lüzum göster
miş, tenzilât dairesinde maaş verilsin. Eğer bunu 
kabul ederseniz haylice bir menfaat temin edilmiş 
bulunur. Bu kabul edilmezse şubat nihayetine 
kadar bütçenin tamamiyle çıkacağım bendeniz 
katiyen ümit etmiyordum. Yalnız şimdi makamı 
riyasete bir teklif arzedeceğim. Birinci teklifim: 
Ciheti askeriye maaş, zammı maaş, cephe zammı 
aldıktan sonra birde makam maaşı alıyor. Bunun 
tayyını teklif edeceğim. İkincisi de: bütçenin 
kadro üzerinde yapacağı büyük tenzilât dairesin
de maaş verilmesi hususu ki heyeti celilenize ev
velce teklif edilmiştir. Bunu kabul buyurursanız 
yine bütçe üzerinde büyük bir meblağ temin et
miş oluruz. 

'HASAN BASRÎ B. (Karasi) — Dün muva
zene "encümeninden istifa eden rüfekayi nıuh-
teremenin istifası mevzuubahis olduğu sırada 
bendeniz bütçe meselesinin bu celsede halli lâzım 
geleceğini iddia etmiştim. Fakat meselenin halle
dildiği ve bütçe müzakeresine cumartesi günün
den itibaren başlanacağı makamı riyasetten ifade 
buyuruldu. Bunun üzerine mesele bitmiş adde
dildi. Halbuki efendiler mesele bitmemiştir. Me
sele yalnız istifa meselesi değildir. Bütçenin mü
zakere olıınub olunmaması meselesi idi. Ogün 
bumeskûtün anh geçti. Fakat bugün karşımıza 
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çıktı. Nafiz Beyefendinin buyurdukları veçhile; I 
teşriî meclislerin en mühim .vazifesi bütçeyi tan
zim ve sarfiyatı kontrol etmektir. Fakat bir çok 
imkânsızlıklar karşısında maalesef biz bütçe tan
zimine muvaffak olamadığımız için kontrol ve tet

kik vazifesini de bittabii ifa edemedik. Mütemadi
yen vaktimizi geçirdik. Fakat maalesef bütçemizi 
çıkaramadık. Bir çok emri vâkileri tasdik ettik. 
Yine bütçeyi çıkarmağa muvaffak olamadık. Büt
çeler aylarca uyudu. Kabahat Encümende mi? 
Yoksa Encümenin istediği müfredatı vaktüza-
maniyle vermiyen devairde midir, ne dir? Maal
esef bütçeyi şimdiye kadar elimize almağa mu
vaffak olamadık ve bu yüzden de Mazhar Müfit 
Beyefendinin buyurdukları gibi bir çok fazla 
masrafları milletin sırtına yüklemiş olduk. Ge
çenlerde Doktor Suat Beyefendinin takrirleri 
üzerine cereyan eden müzakere esnasında Mazhar 
Müfit Beyefendi Encümen namına bütçelerin 
tetkikatı ikmal eylediğini ve ilk müzakere olmak 
üzere Müdaf aai Milliye bütçesinin Meclise tak
dim edileceğini beyan buyurmuşlardı. Meclis te 
bunu müstaceliyetle kabul etmişti. Halbuki biz 

.bu kararımızın hilâfına ikinci bir karar verelim. 
sükût ile mukabele ettik ve bütçe müzakeresine 
maalesef başlamadık. Yine Mazhar Müfit Beye
fendi buyurmuşlardı ki, bütçeler vaktü zamaniyle 
müzakere ve itmam edilmezse; iki ay sonra 
yine muvakkat .bütçe karşısında kalacağız. Fil
hakika muvakkat bütçe karşısında kaldık. Eğer 
bu iki aylık bütçeyi tetkika olsun muvaffak ol
sa idik bu iki ay zarfında yapılması ieabeden 
tasarrufata kısmen muvaffak olabilir ye senei 
âtiye için do bir esası hazırlamış olurduk. Halbu
ki bugün muvakkat bütçeyi müzakere etmekle 
1336 bütçesinin tetkiki hakkından bilfiil feragat 
etmiş oluruz. Yani 1336 bütçesi yoktur. Tetkik 
etsek te yoktur, etmesek te yoktur. Çünkü mu
vakkat bütçeyi kabul ediyoruz. Üç yüz otuz altı 
umumî bütçesini keenlemyekün addediyoruz. Ma
liye Vekili Beyefendi (İki aylık kısmı ka
bul ve tasdik etmezseniz tediyat ve tahsilata bitta

bii muvaffak olamıyaeağız, her şey duracaktır) bu
yurdular. Hakikaten mesarif kısmında bu söz doğ
ru olabilir zannederim. Varidatın cibayet kıs
mında pek doğru değildir; biz varidatın kemakân 
istifa edileceği hakkında umumî bir karar ile ve
yahut bir kanunla bu cibayet meselesini hallede
biliriz. 

Efendiler; eğer biz muvakkat bütçeyi bir kaç 
gün zarfında çıkaramıyacak isek, hayır on beş 
gün zarfında çıkaramıyacak isek, bari Encüme
nin yaptığı tasarrufatı kabul etmek suretiyle, 
hiç olmazsa Meclis namına daha az bir yekûnla 
kurtulmağa çalışalım. Umumî bütçeyi . tetkika 
muvaffak olamayışımız bizim için hakikaten mü-
ellim bir haldir. Fakat niçin buna muvaffak 
olamadık diye uzun uzadıya esbabını araştıra
cağımıza muvakkat bütçeyi, Encümence yapılan 
tasarruf at dairesinde olmak üzere, az bir yekûnla 
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kabule karar verelim veyahut umumî bütçeyi 
Meclisi Alice tetkik ve tasdik edilmiş gibi az bir 
müzakere ile derhal kabul etmek suretiyle şere
fimizi muhafaza edelim. Binaenaleyh bu iki şık
tan başka yapılacak şey yoktur. Her halde arzet-
tiğim gibi tasarruf dairesinde, Hükümete tahsi
sat vermek suretiyle olsun, vazifemizi kısmen 
ifa etmiş olalım. Bendeniz bunu teklif ediyorum. 

MALİYE V. FERİT B. (İstanbul) —Efen
dim, muvakkat bütçenin sebebi arz ve kabulü hak
kında. uzun uzadıya söz söylemeğe hacet görmi-
yorum. Nasıl olsa kabul edilecek. Yalnız bir nok
ta var ki, burada arkadaşlardan bazıları zühulen 
yanlış ifadatta bulundular, mesarif bütçesi için 
dedikleri gibi doğru olabilir. Fakat sarfiyatı 
icra edilemez. Cuma günü askere yemek verilemez. 
Bendeniz zannediyorum ki, bu hususta Hükümet 

. veyahut Encümen aklanmış zannederek kendile
rini aldatıyorlar. Çünkü efendiler! varidatın ci-
bayetine emir verilip verilmemesi meselesi her 
memlekette meşrutiyetin, mürakabei maliyenin 
esasıdır. Eğer bir millet, Hükümete, alelıtlak 
vazettiği kavanin dolayısiyle ilânihaye varidatın 
cibayetine müsaade ederse -mürakabei maliyeyi 
kendisi kaybeder. Binaenaleyh Hükümeti takyit 
etmek ve milletin mürakabei maliyeyi daima elin
de bulundu »'ması içindir ki, varidatın cibayetine 
her sene ayn ayrı müsaade etmek icabetler ve 
eğer umumî bütçe kabul edilmezse, muvazenei 
maliye olmazsa, muvakkat bütçelerde bu suretle 
tagayyür ve iki aylık için varidatın cibayetine mü
saade edilmiştir. Binaenaleyh mürakabei maliye 
nokta i nazarından bu yolda ifadatta bulunan ar
kadaşlarım. kendi bindikleri dalı baltalıyorlar. 

HASAN RASRİ B. (Karesi) - - F e r i t Beye
fendi bir şey soracağım muvakkat bütçelere ilk 
başlamazdan evvel varidat cibayet ettiniz mi? 

MALİYK V. FERİT B. — Arzedeyim efendim: 
Biliyorsunuz ki, bendeniz temmuz nihayetinde iş 
hasma geldim. 

VAHA'A GALİB B. (Kırşehir) —Mezuniyet 
verilmistii' İstanbul 'ca. 

MALİYE Y. FERİT B. —'Muvakkat bütçeler 
için Meclisi Mebusan zaten kabul etmiş. İki ay
lık muvakkat bütçe mayıs, haziran ve onu ta
kip eden aylar zarfında Heyeti Vekile karariyle 
bu iş yapılmıştır. Fakat müsaade buyurunuz. 
Simdi batıl makisün aleyh olamaz. Batıldır ve 
hattâ o noktai nazardandır "ki: derakap bir mu
vakkat bütçe ihzar edilmiş Heyeti aliyenize tak
dim edilmiş ve muvakkat bütçeyi müteakip te 
bir buçuk ay zarfında umumî bütçe heyeti aliye
nize takdim edilmiştir. Yani vazife ifa edilmiştir. 
Fakat o zamanda arzettiğim veçhile, bütçe tanzi
mine imkân vermiyen kargaşalıktan dolayı zanne
derim. Heyeti Hükümet, bu hususta tekâsül gös
termiş ise, müsadenizle arzediyim, Heyeti Celilc-
niz de o hataya iştirak etmiştir. 

HASAN BAS1Îİ B. (Karesi) — Müsaade bu
yurunuz Ferit Beyefendi. Zaruri bir muameleyi 
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Meclis^bir kanunla ikmal̂  etmekfsup^tijle hakkı 
mörakabesini istimal edebpir. Şimdi bir kanan
la ci^tyete bir-fea^ar verilse mesele bitmiş, olur. 
JfâjjptfV. FEİ İT JB.,— ^ ş a ^ ^ b u ^ ı j ^ z . 

B^yUrr^^imuz esası halettik. Bgasta %%amdğ-
rpjı iltüffinrz .yoktur. Teferruataf gelelim. Bu 
taŞcam eflfcîğîmiz muvakkat büİşe umumî bütçe1 

njp tascKfc edilmemesinden mjmbais "bir ̂ zarurettir. 
Hufeüjbetin bu hususta hjç bir tekâaülü yoktur. 
Şfnıdı tunun ikinci raaddesini.kabul- Duyurabilir
siniz* ve dersiniz ki «Varidatı Devlet kavinin mev-
zuasraıa ıçuvafık olmak jteere önümüzdeki £ alan 
falan aylamda cib^et edilecektir». Bunun üzerine 
cifcî yetVâerim^ Öğer'bunû »Içabûl etmezseniz Dev
letin idarei umuru-nun tedvirce imkâa yoktur. 
Yarın otuzu kânunuevvelin, öjjür gijn kânunu
sani' AİÎ&r'e ekmek ve yiyecek"'verilemez. 

ifÂSktt1 BAStfî & (Karesi) — Öâyır ka
bul etmiyelim demiyorum. 
^fflstâTĞ'V. ^ K ^ B . ' — O nalde birinci ikin-

' ci mâ^elferİe ve dî'ğer'teferruat, kilonun tatt>i-
kktn̂ fe ınmeaîtMîr, butilarm kabulü" zaruridir 
ve elzemdir,ve gayri'kabili içtinap" bîr zarurettir 
efendim. (Müzakere'kâfidir sesleri). 

HA-CI-BSKIR.BI (Kenya)'— Efeftffiler! 
bül̂ öfiirf'; tafet; ve 'tevzi edilip bugttiv veyahut yk-
rin*fim#V'ödiî^eği.ifadd'0Mntlyb4'. Midiye VeEÎ-
li f'Bestf'dê hattâ''afeikea?e ekmek veı*e»tfyeceğmr ifa
de ediyor. Şimdi bir müşkülât kaışıanda^û^niHJ-
yoruz., • On milyon 'lirayı bir iki aylık için kabul 
edeceğ^:; -Reddettiğimizde çarhımızı bozacağız 
ve bunu kabul etmek mecburiyetinde kalacağız. 
Bu yolda kabu?" etm^tehs^-"şimdilik kânunusa-
nîde"-efiemmi- mtmitaıne1 tafedimeır sasrfedÖmek 
ifa&v&İifi .mii^oH' 'liraya-< me2ö$%fit vetteöm; bu 
ytftöfefrli.- â^günde^fcatfayr s&rfetBhceye'kadar 
yann öbür gSm\ıhi«mî bütçe* tabi"ve tevzi ohı-
nuf-Jg^tirf - Oftfbeş güne kadar da bütçe çıkar. 
Katiyen fcstthîfeustan başka çaremiz-yofetur. Şim
di arze&griSİL; On milyon lirayı bir 'kabuT1 ettiği
miz halde Maliye Vekili Bey de yarın yine ge
lecek, Buna kafŞÖik1 olar^'ştf kanunları - fev-
kfâtâıe İshmasham'- kabttleJmeı?buiİ9rtmuz'HÜyecek. 
I^a$^I*t t r iM? baifaMn've-rebyöcek-midîrf'Vere-
ıM$*£!»efe>*iJ$if?' Onu^Tmllet'venneğe muktediri
m i ^ î <$eiiİm£dir# 

Bftı«^.jrhiç:.bilmedeH,rd€)#fıtdfe"'doğ3mya ka-
lml*#^î%adeıB^':^milyom^lİTdfyiı'kabtQ'edip-iSoıl-
îk^^Mm«Cııvaltr karcında • klalafeajk yînebir ta-
ferra^zamaifiP^oymftynmz< Bit,' d$i<Nis« milleti . 
kÖfcÖHdea-̂ söfimeiçHİeîöek îr. Bogrwsır" b<end&-

rUmesi ve ehemmin mühimme tercih edilmesi 
işte'- ,ştfit$m!$ veriyorum, 

S-J&J&'E*5. (Erzurum) — Müsaade buyuru
nuz, bir şey soracağım. Yirmi gün zarfında büt
çeyi tetkik ede^^ 'de tizlîiîf münakaşalarla va-
Mt^çir^^ö«tea*aanlıV ,yâîfed*|iz^ îfei ay sü
rerse ne olacak? t 

HIAG* BEKİR-Ef. (Konya) — Geceyi gündü

ze ;ka,tari >çal*$P»:- WteF$££ ak <?lamadı|*mıala o va
kit W49f^tk^Ws9İt^tc _ . . 

„ MA£ÎY$;VBH£j ^ ü t J > B î — Şimdi-e&ft-
djm,-S&ea l&kjg- Efendinin m&feaJâas^gayet ja-
m-ik- Jbdrl; mülaki ticariye olabiliri Fafeafc .Jpter 
ha,l# b ^ - p t ö i i â ^ malîye dtğüdrç. îfe tiîrlü 
u ş u i l k ^ l f^âebiİHf beyefendiler. Meselâ iki ay
lık-' kabul lmyîimryafcali£&ras M?-aylık yajaaü 
elinizdedir-ye ojm< yerdiğiûjz dakikada.onalta* 
masa tainadö^-tatbiki hareket zaruridir. Bin»-
eaateyhrinuvakkat Mtçe mejseleai zannederim T̂ J 
ke%? uaua mükakere edilecektir mesele-bile 

. I&AGÎB B. (Kütahya) — Efeftdhu bendeniz 
âşh^u^öDaî-v^daha-İLatî ^ir yoldan- gid*&İ*esi 
l^şftma^gt -riea-jdeee;ğiı»jıBÎr Jjjere ̂ bşndeni^ de 
Maîiye^el^l^Be^^giSı X33Q büfesini* il^ ay zaâ*-
fındû '̂ îkar̂ HiAyfeeağiHi'Ka kaniim ve imkâııir yok
tu^ ve ; t )^ i ^»»»eiderîm j^firihişsiyaljım^ft ka-
pjlra*3şawz-heiâîıiz ayni fikirde buiunaç^k^fHiz. 
Bina«Baİeyh Vİ386- bütçelini- %i ay. şzarfmdavfiî-
kai*aia^^ağnTiîza»aK«ran bü^e^i bir ay,zajrfm-
4â teâSk. ederek şeae nı^âyeûp.4e çia^digjm^ 
faraeljsek'b&e^ fşe'î0*nihay^n^e Maliye ve;iifi 
Öeyi^-'ve ^kmnie'tint is^eâîgî on' milyon İlbayı 
a^ans^o&rjai yermece bîzim icji(«aruret tyarÖır. 
Bütçe şjm'^e kadar' niçin gıkmftdi? K a b a r t 
k5,miadirf Bunları aramak da maât&sizdır. mi-

bir gümrük tarifeli Tîib yoktu. Tl! seıraTiiley.âzâi-
yor* Örad^st gv^y&L tarifesf teeIbe(îiKy4jr"du. 
0|mın üz^er^'tetkı^ât.japilryöi'dTÎr Yenide^'ye-
n^yej teşşkkîiî eden hplt Btukümetin' penesi zar
fında en^n^k^pa^İûkunietler " hâline germesi
nin- ijnkaaı y^ctûf'. 

.GeleMaa»-^^ bütçesinin, ia^nat ^tiği4 kad
rolara^ ^ife^okr^.içejfimnde T>efc fahig ^esa-
bat var^r. ^Muhtelif' iö€ttmriyetl«r, muhtelif 
kitabet^r. ^jı^&n -me#ıle£etin hirtiz olduğa* vüs-

. atef h*%fr«ldufelv teşkilâta ntearan-bu kadro pek 
fahişte'- BöHÎ|Wm-tfrnzü y%r|asattrttiun«:z#?u-
rett^kat^g/ va»^11*^ Ba» kodrafe? , nte^alek^in 
ta%a-jftmîilu'j^îi^e: t ş n s ^ ed^m^dikçe büt$e 
mfesete^*ielÖ£mü§kiilâtı bertaçai etmenin imkâ
nı- yşktar.. BinaeDa^yİt bendeniz d^açom ^ i 
şş lir$yfa%-*aa&Qbt.beyfemde, öiâörflady î̂inv. Möj-
la%» buîik^ayda §a büfeyi kabul edeJUm: Q%1-
kft -«m» ̂ rakî- olfipföStur:. Muvaşenei Maliyet En-
. cüm^niçt _-kabı*İ ettiği •itenzi^-r dö . Hükümce 
ı t e l f ^ e ^ ^ . J^efeatl1336 bütçesiı^rı tetk&irii 
ıt«Mr!€4elİBa("B«n^rb^p tarafa-"bıralpiljm^ Şimdi
den, fğiP''münfftjip'-gftrüî?seniz, .erbab? ih îsajSt̂ n 
tefeki^fc^ge^rettmHtteîîl^r .giteirtler,, ,J3İ# büt-
ıçM-itis^Ht^tme^le^bev^bef müşterek ve menı-
leket*^ ^afeasamüiüae göre biı- kadro yapsınlar. 
.1337 bütçesini o kadrolar müstevliden ptikümşt 
biz^ vefikk* tiâ flyîza^n^ârjjöyle i§||ğal edf-
riz1. Hiç;*djeğils* «ei^nin-bİrinei ve iMnei ayla
rındar 1337 büt^e*ini-ta!Qfam arzn ve tabımıza 
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muvafık bir surette çıkarabilirsek işte o za
mandır ki memleketi barı masariften kurtarmış 
oluruz. Yok şimdi de yine 1336 bütçesiyle işti
gal edelim dersek zaten emri vaki olmuştur. Bu
nunla iştigalimiz beyhudedir. Fakat ne olacak 
bilir misiniz *? Hem şu iki ayı kaybetmiş olaca
ğız. Hem de 1337 senesinde bütçe mesaili ile 
uğraşırken Hükümet de 1336 bütçesine tevfikan 
sarfiyatına devam edecek. Onun için hiç değil
se 1337 senesi için bir aylık diyebilirsiniz. Fakat 
bir aylık için burada encümen yanlız on milyon 
teklif ediyor. Bir aylık için alelhesap üç milyon 
verelim de Maliyeye bakalım ne sarf ederler 
denirse, Maliye de; bu olmaz, çünkü 
sarfiyat muayyen ve mukannendir ve her birinin 
mahalli sarfı muvakkat olmakla beraber, yine 
Heyeti Celilenizde derdesti müzakere olan büt
çenin fusul ve maddelerine tatbikan sarfedilir. 
Bu suretle sarf edilen bu parayı filân kısma 
verip falan kısma vermemekle bir hizmeti yürü
tüp diğer hizmeti durdurmanın imkânı olamaz. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Heyeti Ce
lilenize şunu arzetmek istiyorum ki: Biz mu- . 
vakkat bütçeyi alıyoruz. Fakat ara sıra dikkat 
buyuracak olursanız görürsünüz ki, falan ve
kâletin falan faslının filân maddesine iki bin li
ranın ilâvesini teklif ediyoruz. Bu ne demek 
efndiler? Aldıktan sonra da tutup alelace
le sarf etmiyoruz. Heyeti Celilenin tetkikatı vâ
ki oluncaya kadar Heyeti Celilenize takdim edi
len bir bütçe vardır, orada varidatın fusul ve 
maddeleri vardır. Binaenaleyh iki aylık mu
vakkat bütçenin hesabiyle de o fasıl ve madde
nin .geçmemesine muhasebat umumiye idaresi 
dikkat etti. Ondan sonra Heyeti Celilenizin en
cümeni bir tetkikat yaptı ve ondan bir miktar 
tenzil ettik ve tabeder etmez Muhasebatı umu-

. miye encümeninin erkanımı da kabul etti. Bi
naenaleyh Heyeti âliyeniz bu tarzda bir avans 
verdiği takdirde bile bu muhtelif fusul ve 
mevaddın encümenin kabul ettiği erkamı teca
vüz etmemesi mukarrerdir. Heyeti Celilenize 
şunu soyuyorum ki, Maliye uyumuyor. Vari-. 
data mukabil lâzımgelen masarif atın ne kadar 
az kabil ise o kadar yapılması için lâzımgelen 
murakebeyi yapıyor ve fazlası için de daima 
Heyeti Celilenizden müsaade istiyor. Yoksa fa
lan dairenin parasını filâna versem, istediğim 
gibi, salâhiyetim olduğu halde yapmış olsam, 
Heyeti Celilenizden tahsisatı munzammalar ve 

* fasıldan fasla nakli madde muamelâtını katiyen 
talep etmezdim. Yani münakale yine mümkün 
olduğu kadar az olabilmektedir. Fakat şunu 
arzedeyim ki, Heyeti âliyenize; alelhesap böy
le bir aylık para ile idare olamaz. Bir aylık 
verseniz beş milyon; iki aylık verseniz on mil
yon eder, bu bütçeyi iki ayda çıkaracağımızı ka
tiyen zannetmiyorum, şüpheliyim. înşaallah te
menni ederim ve bilhassa icra buyurmanızı tav
siye ederim* Tasarruf at yapabilmek için, bu esa-

sat dahilinde Heyeti âliyeniz inşaaÜah muvaf
fak olur. Bendenize de şimdi on milyon lira 
yeriyorsunuz, ne kadar müddet için? îki ay 
için, eğer bütçeyi on gün sonra verirseniz büt
çenin on günlük kısmı sarf edilmiştir. Geri ka
lan aksamında bütçemize tamamen riayet ve tes-
bit etmek mecburiyetindeyim. îş muvakkat 
bütçede değildir. Beyefendiler, muvakkat büt
çeyi nasıl verirseniz veriniz. Fakat asıl bütçe
nin erkamı üzerinde lâzımgelen müzakeratı yap
tıktan sonra benim elime katiyen bir rakam ve
rirsiniz. işte yapacağınız oradadır. Esaslı bir 
kadro, esaslı bir program yapmak suretiyle şim
diden başlıyalım. 1336 bütçesini de, 1337 büt
çesini çıkarıdktan sonra tetkik ederiz. 

EMÎN B. (Eskişehir) — 1336 bütçesi üzeri
ne tetkikat yapılırsa diğeri kendiliğinden hasıl o-
lur. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Müzakere 
kâfidir diye takrirler var, müzakereyi kâfi gö-. 
renler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
dü. Mevcut takrirler okunacak. 

Riyaseti Celileye 
ihtiyacı mübremeye binaen Maliye Vekâle

tinin talep ettiği on milyon avansm kabuliyle 2 
Kânunusani 1337 tarihinden bilitibar umumî 
bütçenin müzakereye vazına karar verilmesini 
teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Encümenin yaptığı tasarruf at dairesinde ic-

rayi sarfiyat edilmek üzere muvakkat bütçenin 
bir aylık olarak kabulünü ve istenilen tahsisatın 
ona göre nısfına tenzilini teklif ederiz. 

29.12.1336 
Karesi Karesi 

Abdülgafur H. Basri 
Riyaseti Celileye 

Ciheti maliyeye, sarfiyat hususunda salâhi-
hiyeti tamme itasından başka bir mahiyeti haiz 
bulunmayan iki aylik muvakkat bütçe nammdaki 
on milyon liralık avansın itasını ve derecei ehem
miyet ve müstaceliyetine nazaran sıra ile bütçe
lerin şimdi müzakeratma mübaşeret edilerek ge
ce, gündüz çalışılıp on gün zarfmda bütçenin 
Meclisten çıkarılmasını ve bu on gün için kema-
fisaabık sarfiyatı mukanneneye devam eylemesi 
hakkında Maliye Vekiline salâhiyet itasını teklif 
ederim. 

Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi âti mevaddı kanuniyenin Meclisi 

Âlinin tetkikine vazı mâruzdur. 
1. — Kânunusani iptidasından senei âtiye 
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mart iptidasına kadar varidatı Devlet kemakân 
kavanini mevzuasına tevfikan cibayet olunacak
tır. 

2. —• Masarif atı yevmiyenin temini için büt
çenin tasdikına kadar avans olarak iki milyno li
ra tahsis olunmuştur. 

Amasya Mersin Amasya 
Hamdi Okunmadı. Mehmet Ali 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümenince bazı devair 

bütçelerinde icra ve kabul olunan* teferruatın 
kânunusani iptidasından itibaren hilâfına sarfi
yat icra olunmiyarak kabul olunan mekadir dai
resinde ıcrayi sarfiyat edilmesi zınlmında Maliye 
Vekâletine havalesini teklif eylerim. 

Muş 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Ehemmi mühimme takdimen sarf edilmek üze

re kânunusaniye mahsus olarak üç milyon lira 
itasını ve şubata kadar bütçe tetkikatı ikmal edi
leceğinden ana göre tadil edilmesini teklif ede
rim. 

Konya Mebusu 
Hacı Bekir 

Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin takriri: 
Riyaseti Celileye 

Müdafaai Milliyece verilmekte olan makam 
maaşı ki - rütbe maaşı ve pahalılık zammı ve 
cephe zammından maada ola*rak verilmektedir -
Mezkûr maaşın berveçhizir kanun ile kânunusa
niden itibzaren kat'mm müstacelen müzakeresini 
teklif eylerim. 

29 Kânunuevvel 1336 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 
MADDE 1. — 1 Kânunusaniden itibaren 

Müdafaai Milliyece malûm makamata verilmek
te olan makam zammı namındaki maaş mülga
dır. 

MADDE 2. — îşbu kanunun icrayi ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

(Red sesleri). 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Nasır red

dedersiniz efendim? 
ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Fevzi Paşa 

Hazretleri geliyor. Şimdi yoldadırlar. 
RE t S — Ferid Beyefendi! bu takrirlerin han

gisini kabul ediyorsunuz. 
MALÎYE VEKLÎLÎ FERÎD B. — Müzake

resi icra edilsin. Bir kaç tane vardır, şayanı 
kabul. 

NAFÎZ B. (Canik) — Hayır efendim, hepsi 
konsun reye. 

VEHBÎ E l (Konya) — Encümenin takriri 
vardır. Asıl o okunsun efendim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Geçen
lerde bir takrir takdim ettik efendim. 

REÎS — Ragıp Beyin bir takriri vardır. 
MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Reis Bey! 

müsaade buyurur musunuz? Bunların içerisinde 
Heyeti Aliyenize arzettim, ki, bazıları şayanı ka
bul değildir. Meselâ Hacı Bekir Efendinin bu
yurdukları gibi, Çünkü Kânunuevvelde üç mil
yon lira verelim- diyor. Biliyor musunuz efen
diler bendeniz cephelere kaç milyon lira veriyo
rum? Her aym birinci veya ikinci günü üç mil
yon lira. Binaenaleyh, Onu verdiğimde başka 
hidemat duracak demektir. Bu meseleler başka. 
iki takrir vardır ki, bunlar zaten vaziyeti şey -
ediyorlar. Birisi diyor ki; iki aylık muvakkat 
bütçeyi kabul edelim ve Cumaertesi günü -de 
umumî müzakereye geçelim. Bendeniz kemali 
minnetle kabul ederim. Bütçeyi ne kadar çabuk 
müzakere ederseniz bendeniz de diğer devaire 
karşı lâzımgelen müdafaatı o kadar kuvvetle ya
parım. Ne kadar az sarfolunursa o kadar işime 
gelir. Binaenaleyh, cumartesi müzakereye baş
lamak üzere, Heyeti Aliyeniz kabul ederse, mu
vakkat bütçenin kabulü ile ruznamemize geçmek 
gayet muvafık olur. 

Diyorlar ki: Encümenin bugüne kadar yap
mış olduğu tetkikat neticesinde kabul ettiği er-
kam senelik bütçe olmak itibariyle tecavüz edil
memeğe gayret edilmiş ve bu suretle fasılları 
müzâkere etmeğe vakit olmadığından dolayı top-. 
dan kabul edilsin mânasındadır. Demin de Heye
ti Celilenize arzettim ki, Zaten t bunu yapmağa 
çalışıyoruz. Binaenaleyh, bugün rakamları te
cavüz etmiş erkam yok gibidir. Bazı cihetler 
var ki, vaktiyle havale verilmeksizin bazı mezuni
yetlerle sarf edilmiştir. O ilk dört ay zarfında 
vâki olan mezuniyetlerden dolayı daha bazı ra
kamlarda pek az fazla birkaç mesele çıkabiliyor. 
Bunun haricinde tetkikat yapıp o rakamları teca
vüz etmekten ihtiraz ile birkaç fasıl üzerinde 
ileride maruzatım, tadilât noktai nazarından ka
bul buyurulmak şartiyle, bendeniz bu teklifi ka
bul ediyorum. Bugün müzakere edilmek ve En
cümenin yaptığı tadilât tamamiyle kabul edilmek 
suretiyle bir karar verilecek olursa ki, bir milyon 
bu kadar yüz bin lira tenkihat kabul edilmiştir, 
Bunu kabul edecek olursanız bendeniz bunu da 

kabul ederim. Fakat bunlar haricindeki şeyleri 
kabul edemem. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Maliye Vekili Kabul 
ediyor. Bundan başka çare yoktur. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Bir iki fa
sıldan ibaret olmak üzere kabul ederim. 
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Riyaseti, Geüleye 

MADDE 1. — 1306 senesi bütçesi Muvazenei 
Majiye Encümeninin «tadilâtı veçtiile ve-münaka
şa edilmiyerekibiLkabul 1337 bütçesinin tetkikat 
ve tanşimjne,girişilmek üz#re .erbabı ihtisastan 
mütevekkil encümenjer llükünıştjn ŷ kâLê i muh-
telifelermce tevhidi mesai ederejs: eyvejâ kadrola
rın t ihtiyacı hakikiye ̂ pre,k^ır ye tahd$i vebanı 
müjeak'ip 1337 bütçelinin müsaderesine girişilme
sini arzedWim 

. JÇiftahya 

R$İS — ^fendim, Muvazenei Maliye encüme
ninin teklMi; tekrar okunacaktır: 

îy^̂ ısejti Çelileye 
$nçümenimizce jtetkjk ,$jjjlip.- tabedilmekte 

<gan i^tçelerıİaîh^yljea ;tenziî|t ve tasarruf jena 
ej|f}m|ş ise J e bütçenin ,^yet i -Umumiyede ıjfui-
zafeeja ı̂jını ^tamına değin #»bat gayrine jijmû 
olunacağından ve halbuki son iki ay için olsun 
yapılan tenzilâttan bir f aide hâsıl ^olabilmesi için 
bütçelerin ŞCeyeti umumiyece J^bulüne değin 
^püı^nimjzçe ,maa^(t J^dqn$a ya^ıl^n tejızi-
l$İw. h$?$mt& 4aJ*ik ye icrası $tt kadir {jti, tama
men tay ve lâğvedilen herhangi fbir dairenin 
teşkilâtına taallûk eden ihususatın ^bittabi ariz ve 
âmijs: müzakeresi lâzimeden bulunduğundan bu 
gibilerin bütçelerinin müzakeresine taliki ye .su 
strçetjle ,lıiç plmaz^a yfyz .binlerce liranın beyhude 
sarfma jnahal varilmemesi zımnında Vekâletlere 
tebliğ edilecek bir*karar ittihazı zaruri görülmüş 
olduj^ndan keyfiyet ^ncümen karariyle Heyeti 
Umumiyeye arzoluınır. 

Mş ¥• ¥• £âtip 
Mazhar Müfit Mehmet-Rasim Okunamadı 

Mm& %$£$> 
Jfce^işin |lijkâı$n,ı êmjşfp ejeej}* şe^ljle $acü.-

menler^n hfıli hâzırdaki | a ^ a t e jjgjje ,|ç|ser Jsj-
siden m$fekfeep bir koınisyçniıja 'MŞva^eheî Mali
ye' Encümeniyle bilmüzakere aralarında imkân 
gömdükleri^eM« g^emnşteKe^.encüroeîidn &ok- ? 

Vekaletine mezuniyet itası m^na^ip olacağççı^ıın 
pa^ertejine k^^ar i ş l iye y^kj^şif -aya^s ^ e - ; 
zuniyeitin tehir Duyurulmasını tekjif eylerim. ı 

'•'.."'•*' : " " * 29M2;f836 •• 
Eskişehir Mebusu n 
Mehmedümin I 

REİS —Şimdi Efendim ;bdr takrir vardır M 
Yahya Galib Beyindir. J 

> Y4HYA GALİP *B. (Kırşehir) — B r e n i z 
şifahî maruzatta bulunacağım. Müsaade buyu
rur muşunuz! ' " ' I 

HÜSREV B. (Trabzon) — Reis Beyefendi, 
bendenizce zannederim' bû teklifi' kanuninin de 
alelûsul Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır. 
Çünkü i bendenizin de buna ait'-Mr-tafeKrim var
dır. ıBeyeti umumiydi ^birlikte müzakere olu
nur. Hepsi birden hallolunsun.'Yani^bugün mü-
zakşjre^^e lüzum görml^wum. 

RBİS —-Efendim, takdirler zaten hep birden 
reye konacaktır. . 

Y£HYA GALİB B. (£ırşehir,) — Büt^e mü
zakeresi İçin verilmiştir. Kanun mâjii oİ'fiuğu 
için arzederijn. 

SAI5ÎH-E1 (Erzurum) — Tebliğ edilsin. Bu 
cihçt;hazırlanarak gelsin. 'Bence böyle *bir şeyi 
hemen reye koymak doğru bir §ey olmaz. 
YAHYA GALİB-B. (Kırşehir): — 'Bunun ha

zırlığı «filân ypk efendim. 
REİS — Şimdi takrirleri birer birer reye 

koyuyorum. 
(Salih .Efendinin tahriri ^e&tar .okundu). 

$$38 —- Nazarı itibara ^Imaji .itibariyle -re
yince .ar^diypruju. £ $ # ü ^üj^ye ;ait pljluğu 
iç|n tarifli e^ami 4]e q}a.cak$ır. Nazarı i&Dar^ 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı itibara 
alınma^. 

(l£a$şsi ,||e.busu Hasan Basri ve Abdülgafur 
Efendilerin takrirleri tekrar okundu.) 

(Kabul sesledi). 
MALÎYE VEKİLİ PERÎD *B. — Müsaade 

buyucunuz. Bir iki noktayı heyeti ,âliyanize ar-
zedeyim. ;Bir iki d asılda tecavüz vâki olmuş ola
bilir. Bunu Heyeti 'âliyenize Maliye Vekili ola
rak aksediyorum. Deyairi sairenin tegküâtı ibüs-
bütün tağyir edilmiştir, Binaenaleyh aceba o 
arkrdaşlarım bunu kabul edecekler imidir? IBu-
rada mevcut değildirler. Bilhassa Dahiliye Ve
kili Beyefendi h.unları derakap kabul edebilir 
mi ? K^njınuş^niçİjo derakap onu bozabilirler mi ? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu teş
kilât kadrosu Meclisçe musaddak mıdır.? 

DAMLrYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Efendim zannederim ki, Dahiliye 
Vekâleti bütçesinde pek çok tebeddülat yapıl
mış. Meselâ bir dairenin -hemen hemen ttgası 
cihetine .gidilmiştir. E^nniyeıti umumiye -.bilhas
sa küçültülmüştür. Buna Heyeti âliyeniz belfci 
razı olur, belki de olmaz. Her halde 19&J& uza-
dıya mâ?a^ere &$$?,$]£ ^âzınıedp. Buı>u fbilftiaü-
zakere encümenin tasvibi gibi feş^ bn.yp?Ujr-
sanız ,sqnr yenide,n tesk.il etmek ;n^e^bnriyetİB^e 
kalırız. Onun için j)u cijıeti .encümenin teklifi 
veçhile kabul etmemenizi rica ederim. 

MUVAZENE! MALÎYIJ En. j&EtSl MAZ-
HAR MÜFÎD B. gH^kâji) — Mencim encü
menin takririnde Dahiliye Vekili Beyefendinin 
beyan buyurdukları esâsata riayet edilmiştir. 
Takririmizde biz ne dedik ? Azim bir teşkilâtın 
lâğvi ve tayyı gibi ̂ hususata tabii encümen salâ-
hiyettar değildir. Biz böyle bir karar ile bir 
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t ^ f e J ^ I beaamayjg. iBeyJe isterde Heyeti umu-
miyenizin kararı lâzımdır, 10 $ribi mühim t«§ki-
l a^ |k^ş iKu i ı t ^^a^de -b j^@emn müzfikenesine 
tehir ettik. Bizim istediğimiz aatar-j4e#ildir. 
I^**ıietym:-Eınni^efti umumiye ıbüfcçesiriiben-
(km& itetkük-tfittnl. ^ s d i alan^ak üstemiyorjım. 
^mjjiyeâi^jpjuîijâ^e^.feiimu almadığını kpa-
tat(^lli^tcagmx. j^ünmaiHyetifâliyenlzvkabul et-
m$z. *Ö$ie i^E! # n ;lit«a ;&artf edilemez. 38endeni-
zw Mmmbm rMMolumm&z. JSra memlekette 
bir ÇP) teşkilâtı bir polis teşkilâtı var. Bunlar 
için dört milyon lira olamaz. J&ınımiein şimdi
den VmünaMşaya lüzum yriktur. Sırası geldiği 
vakit bütçenin münakaşasında arzederim. .Bina
enaleyh bizim takririmizde biz dedik ki ; böyle 
bir dairenin altı iiştüae getirir gibi, (Dahiliye 

. Sekili |B^ye|endjnin bu^uyduğo: :^ibi, öyle j^ler 
İşin:|imdiden :tenkişa,t .yapalım- denıiyonız. JEn-

cüaaen Sendiğini o kadar ,Ş;aiâhiyetW görmü
yor. Piz ya/İniz (maa#a#tan tenkilıat yaptık. 
]\feseiâ umumî ,bjjiçejçle rbir .dairenin ıiki yüz alt
mış iki bin Jira-tutan oçlun pahasında bile tenki-
sat yapmadık. 

.^4^N^BAŞ»I^. .4Kaffeş i ) —Reis Beyefen
di m ü ş a ^ e buyururdanız ftakröimi izah ede
yim. T>mhx j^aahar Mîgtâ B^e^endi is^enilefi, 
muvakkat bütçe tahsisatının, encümence ıvajnlan 
tetkikat ve t a sa r ru f t a muvafık olduğunu beyan 
buyurdular. Mademki bu para encümenin yap
tığı tetkikat ve tasarruf ata göre istenilmiştir, ö 
halde encümenin yaptığı tasarruflar mer 'i ve 
muteber olmak iicabeder. © k kânunusaniden iti
baren encümenin yaptığı derecede tasarruf at ic
rası için Heyeti Vekileye tebligat yaparız. Ya
hut bu tarzda ;kabul ettiğimize göre, Heyeti Ve
kile bu bu tasarruf ata göre hareket etmek mec-
bjiEİjyetînj^ kf^ır- $4gef Üpha Jazla tasarruf at 
icrası veyahut bu tasarruf atta ademi isabet me
selesi tahakkuk ederse bu, Meclisçe nazarı dik
kate alınır, fftibat zarfında umumî bütçeyi tet
kik ve kabul edeceğimize göre şubata ait olmak 
üzjere 'basmaca mezuniyet -verilir. Bu hususta 
zaten salâhiyettardır. Binaenaleyh bu takrir 
kabul ,$diKpşş, hem tasarrruf icrası mümkün ol-
m/uş olacak^ hem de gubat için Meclisi âliniz 
ayrıca zaman kazanmış olacaktır. 

PİÎÎS — iŞİKidi eJett^im t a t o ^ e ^ n i izah. 4ra-
ynr^nlar. Nazarı itibara almjp alınmıyacağını 
reye ^p^pağ^m, (Şaş^i te Abdülgafur Beyle
rin .tahrirleri [tekrar öknndu.. 

RElS — Nazarı itibara alanlar , l#fen el 
kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı efendim. 

HASAN iRA&Klt ©.' (Karesi) — Aksini reye 
koyunuz. 

REÎS — Ondan evvelkine de yapmadım. 
Şüphe olduğu zaman yaparım efendim. 

(Canik Mebusu Nafiz Beyin takriri tekrar 
okundu). 

REÎS — Nazarı itibara alanlar lütfen el kal
dırsın. 

MAKİYE vVEKÎLÎ Ş E H İ D E . — îBkiMjttm-
zarı itibara alıyor, o da sahibif-feâferip. 

NAFÎZ B. (Ganik)—;Ben vms$&mvi$a y i 
yorum. 

BEİS — Nazarı itibara alınmadı. 
(Amasya Mebusu 33amdi Beyin •Mferifi i tek

rar okundu). 
BBÎS—^Nazarı itibara alanla-f llâff «ftfei ba l 

dırsın. Nazarı dtifeara alınmadı efemdim. 
(Mu§ Mebusu Ahmed Efendinin takriri tek

rar okundu). 
R.EİS — Nazarı itibara alanlar lütfen el kal

dırsın. Nazarı itibara, alınmadı eîejjÖön. 
(Konya Mebusu . jHaeı 'Bçfcjr Wend|nin tak

riri tekrar okundu). * 
REİS — Nazari iltibas?» alanlar el kaldır

sın. Nazarı itibara alınmadı efendim. 
(]&üt§hya Mebusu <Ragıb Beyin ifcalşriçi ;tejs-. 

rar okundnv). 
RjöîS — Nazarı itibara alanlar »l^f«a,el kal

dırsın. 
MALÎCE VEEÎLÎ ;FERÖ) 3. — Kabul edi

lirse muvakkat .bütçeye ;lü$um ki i lmaz>e^#W. 
REÎS — Nazarı itibare alınmadı tefen^Şm. 
(Muvazenei Maliye «Encümeninin mazbatası 

tekrar okuldu) . 
REÎS — Eaçjimenin mazbatasını nazarı iti

bara alanlar lut^em el kaldırsın. Kabul edildi 
efendim. O halde muvakkat büî^ftjyj ok^yû^uz 
efendim. ' " . . " • ' 

MADDE 1. — 1336 senesi kâna^us^ni ipti
dasından şubat gayesine ka4ar hidematı unıu-
miyenin M^şma mahsus olmak ye şjneji >m£zkj^-
re muvazenei umumiyesine mahsup edilme^: ,fl.Zje-
re on milyon liranın avans olarak şarjına g a 
liye Vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

NAFIA VEJKÎLÎ ÖM5İR liÛfEFÎ B. -~ Efen
dim, Oelâl Beyefendi burada «olmadığı 4gin ve
kâleten bendeniz argediyörum. Î J ç y ü z bin lira
nın mııhtaeini züsraa tohumluk olmak 4*şase tah
sisine dair Meclisi âlinizde :bir kançn vardır.. İk
tisat Vekâletinindir, vheniiz >çıkmamjgt*r ve zan
nederim ki umumî .bütçenin müzak^eşine ;talık 
olundu. 

MAZHAR MÜfFto) ,B. (Hakkâri) — &qgw 
ruznameye dâhildir. 

ÖMER L Û T F Î B . (Amasya) — Ru2namfi$e 
dâhil olduğu için arzediyorum. 

RASlM. B. (.Sivas) — Tahsisatı Hiunzamma-
d ı r . • • •. 

ÖMER LtFTFt B. (Amasya) —Mirâaade.bu
yurunuz da arzedeyim. Ruanaaaaeıniaiedir, ya » -
ra gelmiyeeek veyahut ibuşndan şonjra olacak. İ^|er 
arzu buyurursanız şubat iptidasında alınacak to
humların mahallerinde ihzarı lâzımdır. Her yerde 
iyi tohumluk bulunmaz. Tabii başka yerlerden 
getirileceğinden para verildikten sonra sarfedilmi-
yerek mevkuf kalacak. Bifaida kalmasından ise 
şimdiden bu miktara zamimeten muvakkat büt-
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ceyi üç yüz bin lira olarak kabul buyurun, öteki 
kanunu geri alalım, ve vakit ve zamaniyle zür
raa tevzi olunsun ki, faydası okun. Korkuyorum 
ki,, müzakereyi tehir ederiz, sonra tohumu alma» 
ga ve tevzi etmeğe vakit bulamayız. Eğer bu üç 
yüz bin liranın kabulüne taraftar iseniz muvak
kat büaçenin buna zamimeten tasdikini teklif 
ediyorum, ve bir de takrir takdim ediyorum. 

Ömer Lütfi Beyin takriri okundu. 

5. — TEZKERELER 
1. — Muhtacini zürraa tevzi edilecek tohum 

için 300 bin lira tahsisine dair kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair İktisat Vekâleti tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Muhtacini zürraa tohumluk tevzii için üç yüz 

bin lira itası hakkındaki kanun çıkmadığından 
ve şubat 1336 iptidasında olsun tohumluğun ma
hallerinde ihzarı âzım olduğundan mezkûr kanun 
geriye alınmak şartiyle muvakkat bütçe kanunu
nun birinci maddesindeki (on milyon) yerine 
(on milyon üç yüz bin lira) cümlesinin vazını 
arz ve teklif ederim. 

29 Kânunuevvel 1336 
Amasya Mebusu 

Umuru İktisadiye V. Vekili 
Ömer Lütfi 

(Muvafık sesleri). 
REÎS — Şimdi Efendim müsaade buyurur 

musunuz? (Gürültüler). 
SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, efen

diler müsaade buyurun, şimdi kabul ettiğiniz bir 
kararla... 

CEMİL B. (Kütahya) — Tohumluk zamanı 
geçmiştir. 

SALİH Ef. (Devamla) — Bu on milyon lira
yı üzerimize aldık, sarf ettik. Biliyorsunuz ki 
Yenişehir, Kütahya ve vilâyatı şarkiyede bir çok 
ahali bugün size ellerini uzatmış, tohumluk isti
yorlar. Bu üç yüz bin lirayı vermemek bizim 
için (Verelim sesleri) pek muvafık bir hareket 
değildir. Ziraat zamanı geçiyor. (Geçdi sesleri) 
Geçmedi henüzş efendim. Biz bu sç yüz bin lirayı 
vereceğiz, fakat zamanı geçtikten sonra vereceğiz. 
Halk, bugün vereceğiz yarın vereceğiz diye bizi 
aldattılar diyecektir. Halk sizden başka bir şey 
bekliyor ve zürra sizden bir şey gözetiyor. Eğer 
bu üç yüz bin lirayı bunlara tahsis, edersenfiz 
çok muvafık olur. İstirham ederim, bunu kabul 
edelim. Çünkü on milyon lira kabul edildikten 
sonra niçin vermiyelim? 

REİS — O halde efendim madde şu.hale if

rağ olunuyor. Umumî bütçede dâhil değildir. 
tahsisatı munzammadır. 

RAiSÎM B, (Sivas) — Ayrrca Umumî bütçe
ye koymak lâzımdır» 

TtfNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ne tereddüt 
ediliyor? Bu maaş değil, Devlet millet o kadar 
kazanır. Tohumluk olacak. Kabul ettiğiniz bu on 
milyon lirayı köylü verecek fakat vereceğiniz 
üç yüz bin liradan hasıl olan şeyden verecektir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bunu o verecektir. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — neden 

versin? (Kabul kabul sesleri). 
REİS — Madde şu hale ifrağ edildi, 

(Okundu): 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz altı senesi kâ
nunusani iptidasından şubat gayesine kadar hi-
dematı umumiyenin ifasına mahsus olmak ve 
senei mezkûre Muvazenei Umumiyesinden mah
sup edilmek ve üç yüz bin lirası muhtacini zür
raa ait olmak üzere on milyon üç yüz bin liranın 
avans olarak sarfına Maliye Vekâletine mezuni
yet verilmiştir. 

R E İ S — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Onda mah

zur vardır, o halde o madde kaideten de muva
fık değildir. 

REİS —. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu ay zarfında varidatı 
Umumiyei Devlet kavanin ve nizamatı mahsusa-
sına tevfikan ahiz ve cibayet olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 4. — İşbu kanunun ieraesına Maliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur. 

RASİM B. (Sivas) — Bu kanunda Heyeti 
Vekile denmek lâzımdır. 

REİS — Maliye ve İktisat Vekilleri denmiş-
tir.Evet Heyeti Vekile demek icabeder. O su
retle tashih edilecektir. 

Efendim bugünkü ruznamemizde Hariciye Ve
kili Beyin izahatı vardı fakat kendileri göğüsle
rinden muztarip olduğu için izahatın cumartesi 
gününe talikini heyeti muhteremeden rica edi
yorlar (Muvafık sesleri). 

REİS — Tasnifi ârâ yapılıncaya kadar beş 
dakika celseyi tatil ediyorum. 



Î K t S ö t CELSE 
Açılma saati : 3,30 sonra 

REİS — Belâ Sani Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATİPLER : Feyyaz AK B. (Yozgad), Ragıb B. ( Kütahya ) 

REÎS — Efendim, ekseriyet husule geldi, 
celseyi açıyorum. Evrakı varide var efendim o-
kunacak. 

3 . — LAYİHALAR 
1.—- Tiflis ve Baku sefaret heyetleri maasat 

ve muhassamtı için Hariciye Vekâleti bütçesine 
tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası 

REÎS —. Tiflis ve Baku sefaret heyetleri 
maaşat ve muhassasatı hakkında bir lâyihai 
kanuniye vardır efendim, bunu Hariciye ve 
Bütçe Encümenlerine ve Muvazenei Maliyeye 
gönderelim. Muvafık değil mi efendim. (Muva
fık sadaları), 

4. — TEKLİFLER 
1. —- Erzurum mebusu Hüseyin Avni Beyin, 

askerî levazım idarelerinin lâğvi hakkında teklifi 
kanunisi (2/194) 

REİSt— Hüseyin Avni Beyin levazımatı as
keriyenin lağvi hakkında teklifi kanunisi var: 
Bunu Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin 
istiklâl mahkemelerinin lağvına dair teklifi kanu
nisi (2/193) 

REÎS -— Keza Erzurum Mebusu Hüseyin Av
ni Beyin'îstiklâl mahkemelerinin lağvına dair bir 
teklifi var. Bu da Lâyiha Encümenine gidiyor. 

2. — Şehit zâbitan ailelerine mafevk rütbe 
üzerinden maaş tahsisi hakkında kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye Encü
menleri mazbataları. 

REÎS — Şehiden vefat eden zâbitan aile
lerine maaş tahsisi hakkında lâyihai kanuniye 
var. \. .* 

2.11.1336 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şehit zâbitan ailelerine mafevk rütbeden 

maaş tahsisi hakkında Heyeti Vekilenin 
2 .11.1336 tarihindeki içtimaında tanzim kılı
nan lâyihai kanuniye sureti musaddakasiyle 

esbabı mucibe lâyihası rapten takdim kılınmak
la icabının icra ve neticesinin işar buyurulma-
smı rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal !^M 

Şehit zâbitan ailelerine tahsis olunacak maaş 
* hakkında lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Harpte ihrazı rütbei şehadet 
eden ümera ve zâbitan ailelerine bir derece ma
fevklerine göre maaş tahsis olunur. 

MADDE 2. — İşbu kanun 12 temmuz 1336 
tarihinden itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

2 Teşrinisani 1336 
B M . M. Reisi 
Mustafa Kemal 

M. M. V. 
Fevzi 

Dahiliye V. Na. 
Dr. Adnan 

Maliye V. Maarif V. 
Ferit Eskisehirde 

İktisat V. V. 
Mahmut Celâl 

Umuru Şer'iye V, 
Fehmi 

Adliye V. Na. 
Ahmet Muhtar 

Hariciye Y. V. 
Ahmet Muhtar 

Nafıa V.Na. 
Mehmut Gelâl 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hidematı vataniye uğrunda ihrazı rütbei şe-

hedat eden zâbitan ailelerine mafevk rütbeden 
maaş tahsisi hakkında Heyeti Vekilece tanzim 
olunan lâyihai kanuniye mündericatz esas iti
bariyle tensip edilmiş olup ancak lâyihai kanu-
niyenin 12 temmuz sene 1336 tarihinden itibaren 
meriyülicra olmasına mütedair bulunan ikinci 
maddenin 12 temmuz sene 1336 tarihinden iti
baren harpte ihrazı şehadet edecek zabıtana 
maaş tahsisi yolunda tadili muvafıkı mütalâa 
kılınmıştır. İşbu maksadm husulü de maddei 
mezkûrenin hazfiyle birinci maddeye «12 tem
muz sene 1336 tarihinden itibaren» cümlesinin 
ilâvesiyle mümkün olacağı anlaşılmış ve bu nok-
tai nazara binaen tertip olunan lâyihai kanuniye 
müsveddesi leffen takdim edilmiş olmakla keyfi-

- a s — 
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yetin Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

Mu. Ma. En. Reisi 
Çorum 
Ferid 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

26 Teşrinisani sene 1336 
M. M. Kâtip 

Çorum Mârçpir' 
Fuad Necib 

Âza' 
Maş, 

Ahmed' Hâindi 

Lâyihai kanuniye müsveddesi 

MADDE 1. — 12 temmuz sene 1336 tarihin-
d«en.. itibaren* ihrazı, rütbei şehadet eden ümera 
ve.jZaİbitan, ailelerine bir derece mafevklerine 
göre maaş tahsis olunur. 

MkDDB 2. — Ijbu* k a n t o târihi neşrinden 
itibaren meriyirli^rad'rır: 

MAİLDE 3., — îşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Müâafaai MüÜye Vekilleri memurdur. 

Mu. Ma. En. Es. M. M. Kâtip 
Ş0rui& Çorum Mârdiu 

'RaAİr F u a d ' Necib* 
Âza Âfea Âza 

Maraş Muş Gene 
Tahsin Ahmed Hamdi Ali "Vasıf 

Mt î l 'Muiâ fââ Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Hidemate vataniye uğrunda ihrazr rütbei şe

hadet ede^z ib i t an ailelerine maaş tahsisi »hak-
krndakiıHesreti Vekilenin lâyihai kanuniyesi ile 
MuVazenM.^Caliye -Encümeninin mazbata ve ka
r a n müfeatlâaıküındı. Hidematı vataniye uğrun
da ilbazi-irütfcei §ehadet edenjimera ve zabitan 
aUalefcine* bir derece mafevklerine göre maaş 
taksi*ve.bunun 12,temmuzrl336 tarihinden iti
bar olunma»**« muvafık görülmüş ise de fakat 
maaş^taksis muamelesinin ikmaline değin şühe
da aileleri duçarı sefalet olageldikleri emsaliyle 
sabit bulunduğundan, buna mahal kalmamak 
içitfbMncl mâft&eye'bti muamelenin bir ay zar-
f ıncteb'ikfekSli ve t-akgi takdirde ı tahsisi - olunacak 
maagapt.nısfı.avans, olarak itası hususu muva-

. ra"g^uİere,&bifinei madde olveçhile tanzim kı
lınmış ve ikinci,-.üç.üneü.maddeler aynen kabul 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim r olunur* 

M&B©$H.;-— lâ'tenmmz 1336 tarihinden iti-
tfîh^ih&bfer rütbei şehfeddt,4ede,n-ümerâ' Ve zâ'bi-
t a n - ailelerme* bîr derece- mafevklerini göre 
m%â^'-tahW"Oİunur.* î̂ btfc niuümele deVairi* müte-
aHitemca-'-niftâyet'bîr^ay zarfında1, ikmâl1 olu-
rift<^lır.-<AkkHakdirde aile duçarı zaruret ve se-
fâ1fet^volmâ'Ma;kî',iç;in,'-tahsis olunacak maaşın nîsfı 
avtfriiroHfrâ'k* verileeeklüir'. 

MADDE-2 .— îşbu (kanun ı tarihi neşrinden 
i^b*ret»* tmeasyülicradııv 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye, Maliye Vekilleri memurdur. 
M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 

Hacı Şükrü Mazhar Müfit Mezun 
. MALİYE V. FERİT B. (İstanbul) —Beis 

Heyefendf, söz verir misiniz? Bu meseleyi izah ede-
vim. 

REİS — Buyurun. 
MALİYE V . F B İ î ^ B ? - ^ Efendim, bu lâ

yihai kanuniye esasen Heyeti aliyenizoe tamamen 
kabul edilmiş ve tatbikatı için de emir verilmiş 
bir meseleye mütealliktir. Yalnız usıule muvafık 
ûlmıyarftk'- iMrit ! e$Mİği iigîfc • kanunu muvafık 
olarak?^tesbft- edlkiM* a'rz!ösîyle-!bü 'lâyihai k&ft^ 
niye tekrar Heyeti Celilenize takdim ol#K8li1.1 

Vaktiyle ordumuzun, müdafaa esnasında şe-
hid olan bazı ümei!a*vetzâfei'|anınM eytam ve era-
miline mafevk rütbe üzerinden maaş tahsisi Trab
zon Mebusu- H i s r W Bey tâfrMnıd&ö! Heyeti Celi-
lömise' tekliS oluttmuşy*Heyeti'\öeliîe*LÎzae-de âra^ 
ya müracaat edilmiş W tâyini esami ile vâki olan 
arada kabul buyurukııuş, fakat- malûmu* .devle
tiniz herhangi bir - karar tatbik edilebilmek için 
müsarrah bir mâddei kanuniyeye müstenit ok 
masa rlâzimgelir. Halbuki bunun .için» bir • madâeı 
kanuniye yapıTmâmış>vbır takrir verilmiş,, o tak
rir üzerine şey edilmiş 've Ceridei EeşBçayemize, 
Zabıt Ceridesine bu suretle geçmiş. Fakat kanu
nu meydanda yok. Binaenaleyh mühassasatı za
tiye buna ait olM'^mui^iielafet-kâtıuna tevfikan 
icra edebilmek için böyle bir maddei kanuniyenin 
kabulüne lüzum gösterdi ve Heyeti Âliyenize tak
dim edildi. Mesele bundan ibarettir. Yâni Müs
takil bir mesele değildir. Meseleyi mecrayi ka
nunisine vkeymaktaft ibarettir.» Bu*? suret* ve^ekil 

MAZHAR MÜFİT, B. (Hakkâri) — Müdö-
faai Milliye Encümeni namına söyliyeceğim efen-
dim'f Mâvazeneî'Maliyenin raievad 
ile • Müdâfâai MMlSyenînkmiri urasında biraz fark 
var. Efendim, bittecrübe sabit oldüğıl Veçhile 
şehiden vefat eden= bir adamm ailesine maaş tah
sisi için muamele bazan aylarca ^devanı eder. Şu
beye gider,- nüfusa ^ider r şuraya buraya gider. 
Maaş tahsisi edilinceye kadar o şehit ailesinin dü-

i çarı sefalet ola geMikleri -em^aiiylö sabit oldu
ğundan, M ü d a t e i Milliye Etacümeni bu1 sefalete 
meydan vermemek için maddede ufak' bir 
tadilât yaptı ve Heyeti Âliyenize arzediyör. Biz 
diyoruz ki, bir ay zarfında bu muamele intaç 
edilmetfdİT.- .Bfgö- bir5!ıhati&zâ1*ftndâ iıita^'edile-
mezse o' hklfte1' tahÜS' edf i icek^îa^n^hi t ' o l m t t a 
nısfı avans olarak verilsin ki, bu aile aylarda 
perişan bir halde kalmasın. Zannederim başka 
farkımız dâ yoktur. Heyeti âliyeniz bu madde
nin > hatigislhi'iaft^^ede^e^l^u^'ede^ 
dir.efendim; 

HASANBASBÎ^B^ ( K a r e s i ^ 12 temmuz 
tarihinden itibar edilmesindeki hiMrîet iledir 
efendim? 

84 



1 : 126 29.12.1336 O : 2 
MALÎYE V. FERlT B. — Efendim, arzet-

tîm demincek. JEeyeti Celileniz 12 temmuzda 
Tbu karan Vermiştir. 

ÖAŞAN BÂSfet B. (Karesi) — Evvelce şe
hid alanlara şümulü ypktur. 

jâÂLIYÜ V. FERİT B. — Efendim, Heyeti 
'CeliîehSin karârı o tarihte şey etmiş. 

ÎLÂSAfr BASRİ B. (Karesi) — Yunanlılarla 
başlayan "muharebe geçen senenin İ6 Mayısıdır. 
ÎDemefc ki o muharebelerde şehid olan bir takım 
zâbitan aileleri bû haktan mahrum kalacaktır. 
Bu doğru değildir. 

MAZHÂft MÜFİT B. (Hakkâri) — €evap 
vereyim. MüS&ade buyiiruhuz efendim.. Efendim, 
Heyeti alîyeniz jşehit ailelerine maaş tahsisi hak-
toüd&M kararı, Ferit Beyefendinin buyurdukları 
^ibv 12 temmuzda vermiş. O zaman dememiş ki 
şimdiye kadar vefat eden ailelere verösin. Yani 
mâkabiifte tekmil etmemiştir. Onun için bura-
<da pâ makabline teşmil edilememiştir. Entuhıen-
ler karârı âlinize ittiba zâruretmde olduğundan 
12 temmuz 'demiş. Fakat Heyeti alîyeniz; biz ö za
man öyle dedik amma mtekatolltıe de şâmil ola- . 
eaktir derseniz o bâ^ka bir tâdil teklifi ile de 
ya^îabüir. 

HASAN BABRÎ B. (Karesi) — Efendim. 
REİS — Söz alin da kürsüden söyleyin. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bendeniz bir 

şey Sürâ&âfîm. 
REÎS — Peki. 
HASAN BASRl B. (Karesi) —' Makabline 

şbmîl olacağı yolunda yapılırsa Müdafaa! Milliye 
kabul edecek mi? eriyecek mi? (Eder sadaları). 

. MAZHAR MÜFİT B, (Hakkâri) —Efendim, 
tadil yapılsın. Encümende görüşülür, isterse o ta-
dilnaBieyi geri alır. , 

RİDÎS -— Efendim, müsaade buyurun. Affı 
âlinizi istirham ederim. Demincek bütçe hakkında 
tasnif edilen aranın netieesini arzetmeden evvel 
evrakı varideye geçtim. Onun için onu soyliyece-
ğim. Efendim reye iştirak edenlerin adedi yüz 
altıdır. Ret taraftarı olanlar yirmi beş, kabul 
taraitan bulunanlar seksen birdir, ö halde mu
vakkat bütçe kabuj. edilmiştir. 

j^üseyin Avni Bey. 
IjÜSİYlN AVNİ B. (Erzurum) — Bendeniz 

de 12 temmuz tarihini ahlamak istiyordum. 
Dr. ABÎDİN B. (Lâzistan) — Muhterem ar

kadaşlar! vatan uğurunda fedai can eden ve 
ailesini bikes bırakan efrat da vardır. Efrada ne 
veriyoruz ki, zâbitane de şey edelim. Bendeniz 
ona taraf tarım ki, zabıtana zaten mukannen alan 
ve nızâmen muayyen bulunan şehid maaşı ne ise 
verelim, tamamen bütçe tasdik edildikten sonra 
paramız artarsa her halde bunu boş yere atmaya
cağız, bü gibi fevkalâde vatanperverlere fazla 
tahsisat vereceğiz. Bâzı arkadaşlar; meselâ pek 
j^ühterem Tbîr arkadaş 1Û, temmuzda şehid oluyor, , 
birisînih hamiyeti ğaîâyan ediyor. $u tarihten 
itibaren hepsine teşmil edilsin diyor. Halbuki 

Basri Bey kardeşimizin dediği gibi daha evvel 
şehid olanlar da var. Bu kadar efrat var. Rica ede
rim, ben zabit isem zabit olduğfum halde, şehit 
olduğum halde tabii bana Devlet bir maaş vere
cektir. Öâlbuki nefere otuz kuruş veriliyor. Ne
fer de şey edilmelidir. Ben askerlikte^ bulun
dum, askerlikte bir kaide vardır; fevkalâde ma
aş tahsisatı, fevkalâde büyük fedakârlık eden, 
istihkâmlara nûcum eden, tepeleri işgal eden ve , 
bayrağı, alâmeti Osmaniye olan Ipayrağı o tepeye 
dikenlere verjîir. Yani bu fevkalâde maaş (ve âsi 
rütbe fevkinde maaş bÖylelerine verilir. Yoksa 
alelade.bir zabit kaçarken, ya giderken, bilmem 
ne suretle şehit olmuş ise buna, alelade herkese 
mukannen 0lah maaş gibi verilir ve sayfa ka
patılır! • 

Bendeniz bu kanunun aleyhindeyiıh ve ilk tak
rir verildiği zaman burada bulunmuş olsaydım 
yine ay^ıı sözü söylerdim. (Bravo sabâları). 

İ i M p ) İ NAMIK B. (İzmit)— Bendeniz 
Abidin Bey biraderimizin fikrine maalesef işti
rak ^edemiyeceğim. Muharebede ihrazı rütbei 
şehadet eden ümera ve zabitan ailelerine bir de
rece mafevk rütbe üzerinden maaş tahsisi hakkın
daki ŞUT teklifi pek âdilâne ve insani görüyorum. 
Yalnız Heyeti Celilenizden bir şey istirham ede
ceğim: Malûmu âlinizdir ki, mücadelei vatan 
hususunda şehit olan bir çok ta memurini mülki
ye mevcuttur. (Efrada ne yapacağız? sâdâları). 
Ezcümle misal olarak arzediyorum. feozkır kay
makamı, usatın hücumunda memleketi müdafâa 
İÇÎh topladığı üç beş jandarma ile saatlerce mü
dafâa etÜktep. sonra âsiler tarafından idam 
edilmekle derisi yüzülmek suretiyle şehit edil-
mişîtir. Binâenaleyh, bendeniz buradaki (ümera 
ve zabıtan.) kelimesinden sonra, maddeye (ye me
murin ailelerine bir derece mafevk rütbe üzerin
den maaş tahsis olunur) suretinde (memurin) 
kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. 

ÂVNÎ fi. (Sâruhah) — 12 temmuz tarihinde 
ve bndân sonra şehit olanların r ailelerine maaş 
tahsisi îcabediyor da oıidâh evvelkilere neden ica-
betmiyorî? Buna hayret ediyorum. Şehadet için 
tarih mî vardirî Bunun Yunanlıların işgal tari
hine kadar teşmilini ye aynı zamanda bü uğurda 
memurini mülkiyeden de şehit olan arkadaşlara 
da tahsisini rica ederim. (Çok muvafık sadaları). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz bu mese
lenin uzıçn uzadıya müzakeresine lüzum görmü
yorum. Çünkü bir zabit tekaüt edilir veyahut 
Ölürse kendisinin m^aşmdah vaktiyle sandığa ter-
kettiği 'parasından bir para verilir. 

MALÎYE VEKlLl FERlD B. — O kadar 
değil, eh çoğunu Devlet verir. 

ŞALÎHEf. (Devamla)— Müsaade buyurun! 
kendi istihkakı olmak üzere verilir. Fakat kan 

, parası olmak üzere bir de millet uğrunda fedayi 
can ettiğinden dolayı elbette kendisinin ruhunu, 
bıraktığı evlât ve iyalini tatmin için bir derece 
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mafevk rütbesi üzerinden para verilmek icabe-
der. 

Askerlere gelince; askerlik bir hizmeti diniye
dir ve onun da bir haddi ve gayesi vardır. 
Yirmiden yirmi beşe kadar her neferi müslim 
bununla mükelleftir. Zabitan vazifeyi ifa etmek
le beraber uzun uzadıya hayatını satıyor ve ev-
lâdü ayalinden uzak bulunuyor. Memlekete hiz
met ediyor. Bunun için efrada da tatbik etmenin 
buna bir şümulü yoktur. Maamafih milletin is-
titaatı maliyesi olsa elbette onlara da fedakârlık 
yapar. Fakat maalesef yoktur. Binaenaleyh, 
bendeniz bunun kabulünü teklif ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Bu kürsüde söyle
nen sözler benim anlayışıma nazaran hiç birbirini 
tutmuyor. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Zati âlinize 
öyle geliyor. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Benim kendi an
layışım, aklım kısa olduğundan o kadar anlı
yorum. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Estağfurullah. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Maliye Vekili Bey 

bir kanunla geliyor. Meclise bir hararet ve ga-
layan veriyor. Bu parayı nereden vereceğiz? 
(Gürültüler). - ' . 

RE IS — Rica ederim kesmeyiniz. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendiler! feda

kârlık ararsanız bu millete en ziyade fedakârlık 
eden rençberlerdir. Rençberlerden daha ziyade 
fedakârlık eden yoktur. Rençber kendi kazancı
nı kendi yedikten sonra Hükümeti, Devleti, son
ra milleti besliyor. Zâbitan taksimi amal kaide
sine riayeten o silke dâhil oluyor, ailesinin ta
ayyüşünü o yolda temin ediyor, onun için çalı
şıyor, sonra şehit oluyor. 

RIFAT B. (Tokad) — O yolda ölüyor. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Evet Allah kabir

lerini pürnor etsin, sâylerini meşkûr etsin. Acı
rız ve yanarız, fakat Devletin bir kanun ve ni
zamı vardır. O kanun ve nizam dairesinde onun 
rütbesinden ailesine bir maaş veriliyor. Yalnız 
filân vakittenberi, yani temmuzdan bu yana şe
hit olanların ailesine mafevk rütbesi veriliyor. 
Bu mafevk rütbesini nereden çıkarıyorsunuz? 
Efendiler doksan üç senesinde şehit olanlar baş
ka bir milletten mi idi? Balkan muharebesinde 
şehit olanlar başka bir milletten mi idiler? Se
ferberlikte şehit olanlar başka milletden mi idi? 

MUSTAFA B. (Tokad) — O zamanki hayat 
başka idi. insan bir defa için üç kuruşla doyu
yordu. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Mustafa Efendi! 
bugün zam var. On beş liralık bir maaş elli lira 
tutuyor. Onun için rica ederim. Böyle müstes
na kanunlar tahsis edilerek bu milleti böyle gün 
begün bir barı sakil altına koymakta bir mâna 
-yok. Efendiler! Bugün bunu kabul ederseniz 
dört, sekiz şehit ailesini mesrur edeceğiz derken 

yarın buraya Maliye Vekili tavuklardan vergi 
almak için bir kanunla gelecek (Handeler). Bü
tün rençberlerin tavuklarından vergi almağa 
mecbur olacaksınız ve Maliye Nazırına da bu hu
susta bir şey diyemiyeceksiniz. Rica ederim. Bu 
zihniyetlerden vaz geçin. Evet şehit olanın rüt
besinden ailesine maaş veriliyor. Hükümetin ni
zamı var, kanunu vardır. Bu zaman itibariyle 
fevkalâde bir kanun ihtiyarına ne lüzum var? 
(Pek muvafık, pek doğru sadaları). Bu parayı 
nereden alacağız? Anlıyamadım. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Hükümetin teklif 
ettiği bu kanun tabii hepimizin hatırındadır ki, 
Meclisi Âlide Mahmud Bey merhumun şehadetiy-
le mevzuu bahis olan bir mesele de ve kendisinin 
ailesine mafevk maaşı bağlanması hakkında ce
reyan eden müzakerede Meclis benim bu teklifi
mi bilûmum şehit olan zâbitan ailelerine bir dere
ce mafek maaş verilmesi suretinde teşmil etmeği 
arzu etmiş ve böyle bir karar vermişti. Fakat 
bu karar bir kanun şeklinde olmadığından Hükü
met, tabii bir muamele yapamadı. Meclisin karar 
vermiş olduğu ve Heyeti Umumiyenin kabul et
tiği bu meseleyi kanun şeklinde bize gönderdi. 
Yani bu Meclisin; müdafaai vatan uğrunda, bil
hassa Büyük Millet Meclisi Hükümetinin teşek
külünden sonra, emsali tarihte görülmemiş şu va
ziyette, fedayi nefseden şehit arkadaşlarımızın 
ailesi varsa bir derece mafevk rütbesinden maaş 
vermek hususunda pek âli ve mübeccel bir ka
rar ittihazından ibarettir. Bugün gelen bu ka
nundur. Başka bir şey değildir. 

Arkadaşlarımız memurini mülkiye meselesini 
mevzuu bahis etti. Tabii bu gibi şühedayı da 
düşünmek lâzımdır. Fakat bu esasen orduya ait 
bir iştir. Bu bapta tek tük vekayide bu suretle 
şehit olan memurini mülkiyemiz de varsa bunlar 
hakkında varit olacak tekâlifi Hükümet nazarı 
dikkate alır, Meclis onlara da hidematı vatani
ye tertibinden ve sair suretle yardımda bulu
nur. Fakat biz düşünmemeliyiz, madam ki, bü
yük bir cidale atılmışız ve bu cidalde muvaffak 
olmaklığımız ancak muntazam ve kuvetli bir or
du ile fedakâr bir heyeti zabıtana mütevakkıftır. 
Buna başka türlü imkân yoktur ve işin içinden 
çıkıvermek, için Büyük Millet Meclisinin tarihi 
teşekkülünden itibaren şüheda ailelerine mafevk 
rütbe üzerinden maaş vermek lâzımgelir. Zaten 
biz bunu kabul ettik efendim. Yalnız tarih 
meselesinde fark var. Yani bu tarih Hükümetin 
dediği tarih mi olsun? Daha evvel mi olsun? Daha 
sonra mı olsun? Muhtelif nazariyeler vardır. Bu 
gibi şeyler tabiî makabline şâmil olamaz. En 
doğrusu, bu Hükümetin teşekkül tarihinden iti
baren olursa, göstereceğimiz bir cemileden ibaret 
olur. Tabii bu, bu âna mahsustur. Bir müca-
hedeî muvakkateye mahsustur. înşaallah mesele 
kariben hallolur, Naili istiklâl oluruz, Buna da 
hacet kalmaz. 
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YUSUF ÎZZET Pş. (Bolu) — Arkadaşlar 

esasen şehit zabitana bir rütbe mafevk üzerinden 
maaş tahsisine zaten Heyeti muhteremece karar 
verilmişti. Bu, bir şekli kanuniye ifrağ edilmek 
üzere Encümene havale edilmiştir. Binaenaleyh, 
bendenizce bunun kabul edilmesi veya edilmemesi 
mevzuubahis olamaz, kabul edilmiş bir-karar
dır. Bendenizce bu verilecek karar, acaba bu, 
on iki temmuzdan mı itibar edilmelidir, yoksa 
Müdaf aai Milliyenin tarihi küşadı olan ve tarihi 
millimizin en mukaddes mefahiriyle dolu bir 
âti olan o tarihten itibaren şehit düşen zabitana 
mı? Şüphesizdir ki Meclisi Âlinize düşecek 
olan şey, halli necibinize en muvafık olan şey. 
Müdafaamızın başladığı andan itibaren şehit 
düşen zabitana ait olmasıdır. Yalnız şunu is
titrat kabilinden arzedeceğim: Mademki mev
zuubahis oldu, bu gibi şehit düşen zabâtan ai
lesine maaş tahsisi, lazım mıdır, değil midir? 
Buna taallûk etmemek üzere ki bu kararı lâye-
tegayyer addediyorum. Bendeniz bu hususta 
noktai nazarımı arzedeceğim: 

Demin bir muhterem arkadaşım dedi ki, şe-. 
hit düşen zâbitan aceba kaçarak mı, geri gide
rek mi ş"ehit düşmüştür, yoksa cephede mi şehit 
düşmüştür? Belli değildir, asıl efrada verilmeli
dir. Bu ayrı bir teklif olabilir. Şüphesiz ki as
kerlik pek mühim bir vazifedir. Binaenaleyh 
esas mephas zâbitan hakkındadır. Bu kararı 
tebdil edecek bir mahiyette değildir. Şüphesiz 
ki şehit düşen bizim asker arkadaşlarımızdır. Bu 
gibilerin ailelerini düşünmek lâzımdır. Bu baş
ka bir teklif mahiyetindedir. Esas şeye taal
lûk edemez zannediyorum. Sonra şehit düşen 
zâbitan arkadaşlarınız mevzuubahis oldukların
da şüphesiz ki, o şehidi gözünüzün önüne 
alarak onu tazimiyle karşılarsınız. Zabit; es
kisi gibi, kilometrelerce, geride, serseri bir kur
şunla şehit olmamıştır. Hattâ bu Cihan Harbin
de bile en büyük karargâhlar ateş hatlarından 
pek geri de bulunmamışlardır, ateş hattma pek 
yakın bulunmuşlardır. Şehitler alesseviye bir 
mertebe olarak mübeccel tutulmak lâzımgelir. 
Bunlar hakkında «geri giderek mi şehit düş
müştür» sözünün sarf edilmemesini rica ederim. 
Fakat müdafaaimilliyeye gelince, bendeniz diye
ceğim ki, o müdafaai milliye esnasında şehit 
düşen zâbitanm ecri elbette on misli olmak lâ
zımgelir. Çünkü öteki muharebeye iştirak et
miş, ondan sonra bu devreye intikal etmiş, bu 

devrede de fedakârlıkta devam etmiştir. O anı 
hatırlıyalım. O anda öyle zabit arkadaşlar, ba
zı zabitler vardır ki bizzat bu mücahedei milli-
yeyi ve cihadı mukaddesi kendileri kuşat etmiş
lerdir. Binaenaleyh bu cihadı kuşat eden, bu 
cihadı idame eden zâbitandan şehit düşenler için 
tabii Meclisi Âlinizin en ulvî hisleriyle mütehas
sis olacağına şüphe etmiyorum, öyte zabâitler, 
öyle vaziyetler bilirim ki cephede asker arkadaş
ları azaldığı halde, kendi kendilerine şu sözleri 

! söylemişlerdir: Asker olduğu vakit biz zabitiz, 
biz kumandanız, asker olmadığı zamanda biz 
de askeriz. Bu vatanm müdafiiyiz diye o zâ
bitan omuzlarına tüfekleri alarak cepheyi, ateş 
hatlarını teşkil etmişlerdir ve günlerce nöbetçi 
gibi, günlerce sadık bir nefer gibi orada bekle
mişlerdir arkadaşlar. Binaenaleyh Meclisi Âli
nizden rica ederim; şehit düşenler hakkında ver
miş olduğunuz şu kararınızı tebdil etmeyiniz. 
Zaten bunların miktarı pek çok değildir. Mecli
si Âlinize düşen ulviyeti izhar ediniz. 

HEÎS — Yahya Galib Bey. 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehri) — Bendeniz 

bu mesele hakkında müteessiren kürsüye çıkı
yorum. Maliye Vekili Beyefendinin sık sık ver
gilere zamaim teklifinde bulunması ve bütçenin 
tevazün etmemesi Meclisi Âlinizde bir asabiyet 
tevlit etmiştir. Ufak bir şey talep edildiği za
man öteden beriden hemen «olmaz», «olamaz» 
sesleri yükseliyor. Şimdi teklif edilen cihet, ev
velce kabul ettiğiniz bir maddeyi kanun şekli
ne koymaktan ibarettir. Şehit olan zâbitan aile
sine bir derece mafevk suretiyle maaş tahsisi 
neden doksan üç harbinde düşünülmemiştir de
niyor. Bunu düşünmek bize ait değildir. Doksan 
üç harbinde bulunanlar düşünmeli idi. 

Bendeniz derim ki; vatan uğrunda düşman 
karşısına girip kavga ederek şehit olmak pek 
kolay bir şey değildir. Vatanı için fedayi can 
eden bir zatın ailesini düşünmemek hiç bir vakit 
bu milletin ulüvvü cenabma yakışmaz. Binaen
aleyh sekiz, on şehit ailesine vereceğiniz maaş bu 
millet üzerinde hiç bir vakit bir barı sakil tevlit 
etmez. 
. Efendiler! köylüleri zabitlere, zabitleri köy

lülere, birbirine karıştırmalıdır. Köylü de o 
zabittir, zabit de o köylüdendir. Bugün bağrını 
düşmanın kurşununa açmış olan o muhterem 
köylülerimiz, o zabit kardeşlerimize verilen ma
aştan dolayı müteessir olmaz. Bine bin veri
niz. Fakat rica ederim, sözümü şahsiyete taal
lûk ettirmeyiniz. Bu meclisi millide ışehit aile
sine tahsis edilecek maaş saatlerce müzakere 
edilmez. Kolaysa buyurun harp meydanına (Al
kışlar). 

MUSTAFA B, (Tokad) — Efendiler! şehit 
zâbitan arkadaşlarımızın ailelerine maaş tahsis 
olunuyor. Bu, müzakere olunacak mesele değil
dir. Düşünün, heyeti zabitana bir kere bakın, 
hiç birisi beytutet edecek haneye malik mi 1 Ser
seri gibi dolaşıyor. Çoluğu, çocuğu sefil, ken
disi sefil, oraya gönderiliyor, buraya gönderili
yor, emre inkiyat ediyor, ölüyor. Verecekleri 
de beş^yüz kuruş . . . Faraza mülâzimisani ise 
nısfı gitti, iki yüz elli kuruş, onu da vermiyoruz. 
Onu da Maliyeden alamıyor. Günlerce dolaşı
yor, günlerce aç ve bi ilâç dolaşıyor. Bu, vicda
nımıza yakışmaz. Hem de cüzi bir paradır. 
Bunu esirgemeğe hem lüzum yek. Doğrusu bu-
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dur. (Şravo sad^trı): Bakmız bir Ifere ~hppi; 
mizin zâMtandan/komşularımız yâr. Bir haneye 
malık mıİ.' varsa bile mustş^ıa, olarak yt^zde on, 
beHjfi beşj. o $.a babasından kalnıış. veyanut l?ir 
şey MşV Hepsi serseri gibi <|oja^yor.'Blr şeŷ i 
evyejâ k^bıp,. e^ıypruz. Sonra da,n^S;ûİ çdiypr 
TOZ. Bu- mnyan^ımadplet d^e|ü$ır doğrusu. 
(BrayP sedaları). Öugün cepheden geri l^ean 
yoktur, ?Spnia ikrı giden b'İü^pr, siperej şirir 
yor, Bilmem ne, ediyor, ölüyor. Sonra niaa§ 
tahsisine gelince, onu da esirgeriz, Şonravb.ir ta
kım memurlara harcrrah veriyoruz, onu hiç dü-
§üamÜ3rfiiP.uz, Bitlifl,'ten Yaıi'a kaldırıyoruz. 
Oradan qta Sivas'a getiriyoruz, üç ay zarfında 
yüzJeree, bisûeccea para veriyoruz^ buraya ge
lince imsak ediyoruz* Ben Yusuf İzzet Başa 
Hazretlerinin, fîicrme. iştirak ediyorum (Alkış
lar). 

MTOA. KÂZİM Eli ( Eonya ) — Efendim, 
hidematfc umumiyei beşerin en hayEBİısı, en gü
zidesi» en mübeeçeli hizmet itibariyle hizmeti as-
keriyedif * Bunda hiç şüphe yok. en küçük ne
ferinden en büyük rütbeli zâbifcana kadar- hep
sinin vazifesi, mühafazai vatan ve ilâyi kelime-
tüluBahtb. Şu esast nazarı itöbaca alaoak olurr 
sak, bu âli hüdematı. ifa eden zevatı kirama bil-
hagsa bwıjf|rjn şpıe|ı3?asına - ki ahkamj diniye 
maa^njn süîüsanını efradı ajlejşjpş, telkini em.-
re^pr - şüjhşda ınaa§ına bütiw< b#t cemiz jj tahsis, 
ei^elç: mukaj?iliud^; ma#di hizmpA if « -̂etmiş, ola-
mayız^ YMrdiğimjz; maaşatı, 1 ^ lıî meti? ifa eden, 
zevata İçiram, için hiç bir, zaman,; kâ-Kı ad&etiittpk 
•dogjru, olamaz.- Fakat hizmetin üJyj^etd, yaziler 
riin kutsiyetiyle beraber bir de istitaatı metliye 
meşeles^ adil ve,: müsavat meselesin^ nazarı 
itibara ataıak mecburiyetindeyiz, 

A^TflJ B. (Saruhan) — Sokmamızdan keser 
li% 

'NKJ8A ^%ÎM W» ( Devamla ) — Bugün 
bu: tarih, meselesi var. Bugün ijhtiram etmeli is
tediğimiz şüfcedayi. muhtereme, arasında. efrat 
şühe^s^ ilp, z,âbitaa şühedası arasında bir. tefrik; 
yapiLyor&zL. Bu tejrik t^raih, b j ^ murpceahtnî. 
Üç, yüz otuz sejaesindenberi harp mütemadiyen 
devam ediyor ve en ziyade şühedayı teşkil edpn> 
de, bu kanunun tarihinden evvel l̂ aıjbi umumide 
vefat, eden şühedamı??. Onları (Jiger kanuna^ 
bunlara diğer kanuna, tâbi kılmak, tercih bilâ 
mürepeaK ojuyor, doğru olamaz zanne^rim. 
Heyeii zâbitanın ailesi ne kadaı; muîıtprem. iser, 
en ağjr yükleri çekmiş bjleümle lıidenı#tı aske
riyeye, bilâ terejî^üt, keseşind^ki. beŞ kjiurujla 
giden nefarat da aynı derecede mukaddes yp̂  
muhteremdi?. (Çpk dpgpju sadalarr). Eğpr şjıfye-, 
da .maa^î tahsis, etnijek. istersek, az çok hepsine, 
maa^ iansjşetfmek, ve bütün efradri milisti ^ e % 
nun efen-ek lâzrmgplir. Bptün efrada, maa^^ah-
sisinei im^ân yoks,a; diğ êr- tarafına da tahsis 
etmpmek; lftzımgelirr İçi, bu, dâ  müsavatı, ihlâl et*-. 
mempktir (Doğru sadaları), Zabitan filhakika 

büyiik müşkülât çekiyor. Çekmek^ berber esa
sen mektebe giderken. ye silkip iske^iye 4âjyl 
olmak; üzere bulunduğu zaman, p&vİetçe ye 
milletçe bir ilânı harp. edildiği yakıt, eşpiışye 
gitmeği ve kay anini a^keriyeı^n istilzam. p£tiğir 
hidematı umumiyeyi kabulü kendisi "müta.ali.hit-
tir. Birj elzemi malayeljşem yoktur. Şvelki kenr. 
dişinin kabul ye taahhüt ve iltizaig., ê TO^ oldu
ğu taahhüdü kanuni, yazedildiğ,^ binap^ o 
hidemat kendisine teklif, edilir,/' Tş.)pii o. lıiz-: 
meti kabul edşcek. Bilâkis İ3U İ3.î m;e)te, mu^abi^ 
zabıtanın halihazı^daç n|mçtler4 d,p VJŞJÇ, ijaiiyazr < 
ları. da, var. Bunlarda.ıj bjKa^m, müş^fittirleı;. 
Onufda çok görtmi|.^prum. İ^şfya. lıjŞematL işe, 
böyle bir taajjLhî dû zpmvcfiyi, bi çam f̂ ol^ama^l^ 
beraber daha ağiir ye, (|ah^* az ınaa^Ja- gj-^mi| y,e 
belki bir. aüe,: u.ç, bejş̂  altı pv]$diûjı» ^Jy^ejû?f ;̂ 
vp geride pir çpk yetim, çocuklar l^akmış,li^. 
Bînaenal^y.h bunlara da, şüh^da.maaş. tşbsis,ini 
ıtasmim ştmek lâzım^e#r. İŞaina, If^tı^ımjüî; iça .̂ 
beder. Buna imkân ypjşşâ  ta^pşi bj^zjjşir; oja-
r a | zâbitana ye onu dş fe ^iWre ^ky i t ed«-
rel^ dalj^ fazla ihtı^şl ^âj^li^^, İî̂ ^Ti» xşStPa*a î 
zannederim. ]?şk; l^abjlt tp^vizi ojaflua .̂ Bund|t 
şüphesiz, efra,d; da n̂ pvçû ^ oJaj?ilır. Zâbiıtapa .efe 
m_ey.cu1» olabilir, ha.ttâ z^bi^an da, memnun, ola,-
bilir. Şu, kanun bir iki noktaHau do^ru dfiğil4|r. 

Sonra Yahya Galib Bey ve Yusuf îz^et Paşa 
dediler ki; bu mesele evvelce Meclisi âlinizin 
kararına: iktkan etmiştir, bu kanunun müza
keresini kabul etmemek olamaz. Heyeti âldye-
niz bir kaç defa bir kaç mesailde kararından 
rücu etmiştir. Bahusus bu, kanun vaktiyle mü
zakere edilmiş ve kabul edilmişse bugün mü
zakereye^ sevkına lüzum yoktu. Bu manidi. 
Madam ki, müzakereye seykedOiypr, hpyeti 
umumiyejsi hakkında tetkikat icra edildi, bû'ka
bul edilmiştir demek; abesle iştigal ediyoruz 
demektir. Bu kanunu teklifte r mâna yok. 
Sonra bütçemiz meselesi var. Bulunduğumuz* 
vaziyetin neticei hakakiyesini tesbit etmek ve 
amali meşruamıza nail olacağımızın tarihi biz
ce malûm değildir. Bu, harekâtı daha bir iki, 
beş sene, idame, etmek muhtempl, ila üg ayda 
bitmesi muhtemel. Bu,, para ilp olacaktır, Ordu 
günden güne tezayüt ve tevessü ediypr, Para. 
bulamazsak idampi mücahpdeye imkş^ kalmaz. 
Zamanından, evvel bol, bol pâfa sarfeeter ve pa
rayı tüketecek olursa^ yaptığımız, fetdalfâ;r-
lıklarm, ettiğimiz harekâtların tamamiyle bo
şa gitmesi ihtimali vardır. Onun için gayet 
muktesit davranmak^ mecburiyetindeyiz ve bu 
hususta fedakârlık beklemeliyiz.. Bütçenin ta-
hainmülu mevcut değildir. İ^ematikı Osmaııî-, 
yenin, bir kısmı ha^ag, kendi varıp^tı masrafı
nı temin, edemez, bir hâldedir. Eter bir taraf 
harpten zedelenmiş, en mamur zannettiğimiz 
yerdp canlı hü^ş!.kalmamıştır, peylet^ bir iki 
livaya, heman adedi beşi tecavüz etmeyen liva-
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laca inhisar, etmiş; O161U|TI halde, masraf alel-
masraf, levkajâ^e za^larin bütün binayi Hükü
meti y^maf|n(Ja^ korkarım. Bütçe itibariyle 
bu kanunu lçabul etmek doğru değil. Yine 
Yahya Gafi^ Beyefendinin bir mifcîafaası var
dır. 93 tarihinde bunları kabul etmemek o-
zamanki zevata aipfa ^f©r> Pek iyi 93 harbiyle 
bu. ha^H amsıgfy, |ş#$a ocuğundan ^ola^yı onu 
kabul e|iİ€wieİ4 Q, zamajn^ heyeti' Mrama ait
tir c|ty$lim, feakat İĵ agp İ3jj)j şejies^|den beri te
m a ^ e^yor^ Hajjbj umijmJL ye n̂ arbğ?. mebdei ile 
bugün arasındaki, farla nşre^enbuldu^? Bu mes
uliyeti ^m, ü^rine alacaktır? Binaenaleyh bu 
kanun ote^Şjtoduyu mucip olacağı gibi bütçe
nin de buna tahammülü yoktur. Hizmet gayet 
mukaddes olmakla baraber bunun reddini teklif 
ediyoırum. 

RE-İŜ — Bfçndtm; müzakerenin kifayetine 
dair takria? var. (j^is.a^alaıa^müzakeEeyi kâfi 
görenier-lütfen, elterini kaldırsın. (Kâfi sada-
ları) kâfi görüldü. Efendimi, maddelere geçil
mesini ka-buli buy»Eanlar l ^en ı ellerini kaldırsın 
(Kabul- sadaları). (Ret sadaları). 

HASA& BASRİ B. (Karesi) -—Bu kanunu 
reddetatek, şühedanu) ervahını incitmek de
mektir» 

REİS — Kabul- edilmiştir efendim. Şimdi; bi
rine! maddesi okunacak. Fakat burada iki 
mazbata va». Birisi Mu-vazenei Maliye Encüme
nini®, diğeri îlüdafaai Milliye, Ikıcâmenimn. 

MIJSTAFA & (tokad); —. Müdafaai MM-
yenin mazbatası daha muvafık. 

RİŞlŞv —- Ballım, şfenclim. Meclisi Ali 
onu. takdir bn^y^afl&k. l^eiıöım, Miuyazenei Ma-

„ liye. Encjgmşnînin...ı^bata&n], ka,buİ edenler 
lûH-̂ jt ederini ka]$j$?n/ 

]^^^^]^tpfeÇÇ);B, (Hakkâri) — Muvaze
neli J^şİijf i l^ijj^eni,, t̂ü,dafafl,i Milliyenin ta
dilini, 'lçsujul eöİer, 

C&MÎL B. (Mtahya).:— Beis Bey Usulen 
bunun., Kayanini MÇaİiye EnfÇÜmê une gitmesi 
lâzımdır, 

M B E Y Î N AVNl B. (Erzurum) — Heyeti 
umumiyesi hakkında bir takrir var. önce onu 
okuyunuz. 

RJ&ÎS —- Heyeti umumiyesi kabul edildi 
efendim. , 

MADDE 1. — 12 Temmuz 1336, tarihinden 
itibaren ihrazı rü^bei şehfdet eden. ümera ve 
zabıtan ailelerine, bir derece mafevklerine gö
re m âaş. ta^ş|ş olımur. İşbu^ muamele devairi 
müteanakasınca nujıayet bir ay zarfında ik
mal olunacaktır. Aksı takdirde aile dubarı za
ruret ve sefalet olmamak için tahsis olunacak 
maaşın nısft avans olarak verilecektir. 

REİS -—Şimdi efendim; burada tadil tek
lifleri yardjr. Bazıları bunu, mücahedei mil
liye tarihi olan 12 Temmuz 133fr tarihinden iti
bar etmek istiyor, diğeri; Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Hükümetinin teşekkülünden iti
baren , yani 23 Nişan İ336 dak itibar etmek 
istiyor. Banra bir de memurini mülkiyenin 
ithali meselesi var. Şimdi takrirler okunacak. 

* Riyaseti Celileye 
Şehit olan ümera ve zâbitan aile ve eyta

mına alelusul kanunen muayyen masas verilme
lidir. Bir derece mafevk maaşı tahsis ohınar,ak 
şehit olan her zattın ailesine maaş vermek su
retiyle ibzalinden ziyade bu gibi hi^matı fev
kalâde ve takcörkâri ifaşiyleihrazı rütbei şe-
hadet eden ümera ve zâbitan ailesine mensup, 
olduğu ordu heyetinin işar ve inhayi mahsusu 
üzerine fazla olarak-nakdşa dje bir mikdar mü
kâfat verilmelini ve biuıuniçin de bütçeye tah
sisatı lâzıme konulmasını vebijpemıîeyh fimjŞ.-
bait bu gi^i f a ^ miktarda yerilen maaşın ha|k 
dikanunii s^bıkınft ircaını teklif ve birinci yx$â* 
deniri bu şekilde tadilini teklif eylerim. 

29 Kânunuevvel 1336 
Yozgad .. 

Süleyman Sırrı 
MADDE 1. '— 1% Temmuz 1336 tarihinden 

itibaren, gayei millıyenin husulüne değin yu-
kubulacak mücatiede ve mücadelei vş^jjijreda 
şehit olan ve harpte hidematı fevkalâde ij&raz, 
ettiği mensup olduğu kıta kumandanlığınca 
takdir ve inha oludan ümera ve zâbitan ailesine 
Müdafaai Milliye vekâletince takdir olunacak 
mükâfatı nakdiye ita., ve bermucibi kanun ma
aşı lâfımı tajbşis; olunuş. 

(Bayezit Mebusu Dr. Refik Beyin ta]feriri);. 
Riyaseti ClBfeye 

Birinci maddeye (Ümera ve) den sonra (Zâ
bitan ve mensubini askeriye ailelerine) kaydının 
ilâvesini teklif ederim. 

Bayezit 
Dr. Refik 

REİS — Efendim; müsaade buyurun. Bu 
maddenin müzakeresinden sonra Reis Paşa Haz
retlerinin Garp cephesi hakkındaki vaziyete 
dair mühim bir izahata vardır. Onun için celse 
nihayetine kadar rüfekayikiramın dağılmamak
larını-istirham ederim. Hafi celse olacaktır. 

(Genç Mebusu Haydar Beyin takriri). 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Kanunu mezkûrun. 23 Ni
san 1336 tarihinden itibaren kabulünü, teklif 
ederim. 

29 Kânunuevvel 1336 
. Genç 
Dr. Haydar 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Millinin küşadı tarihinden itibaren 

şehit olan ümera ve zâbitan ailelerine bir derece 
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mafevk rütbe üzerinden maaş tahsisi Duyurulma
sını tadilen teklif ederim. 

29 Kânunuevvel 1336 
Adana Mebusu 

Zamir 
Riyaseti Celileye 

Efradı şüheda ailelerinin iaşelerine medar ol
mak üzere Meclisin devamı müddetince azaların 
tahsisat ve tazminatlarının yüzde onu tevkif olu
nur suretinde bir madde tanzimini teklif ederim. 

30 Kânunuevvel 1336 
Antalya Mebusu 
Halil İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Esas mesele vaktiyle şekli kanunisini aldığın

dan hu kadar müzakere zannederim muvafık de
ğildir. Çünkü mesele vaktiyle kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh müzakerenin kif ay esini teklif ey
lerim. 

29 . 12 .1336 
Siverek 

Mustafa Lûtfi 
Riyaseti Celileye 

Müdafaai Milliyenin ktişadı tarihi olan 16 
Mayıs 1335 tarihinin mebde olmasmı teklif 
ederim. 

Diyarbakır Mebusu 
Hacı Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Kanunun birinci maddesinin berveçhi âti ta

dilini teklif eylerim: -
Mütarekei umun>i$&ı sonra düşmanların va

tanı mukaddesemize vâki olan tecavüzatını mü
dafaa ve istiklâli vatan uğurunda ihrazı rütbei 
şehadet eden ümera ve zâbitan ailelerine ma-
f evklerindeki rütbe nispetinde maaş tahsis olunur. 

Antep Mebusu 
Abdurrahman 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin tarihi te

şekkülü olan 23 nisan 1336 senesinin şüheda ma-
aşatma mebde ittihaz olunmasını teklif eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Hüsrev 

Riyaseti Celileye 
Kanunun birinci maddesine (zâbitan) keli

mesinden sonra (memurin) kelimesinin de ilâve
sini teklif ederim. 

29 Kânunuevvel 1336 
İzmit Mebusu 

Hamdi 
Riyaseti Celileye 

Yunanlılara karşı yapılan müdafaanın meb
dei 16 Mayıs 1335 tir. O tarihten itibaren şehit 

olan ümera ve zâbitan ailelerinin de işbu kanun
dan müstefit olması lâzımdır. Binaenaleyh mad
denin bu suretle tadilini teklif ederiz. 

29 . 12 . 1336 
Karesi Karesi 

Abdülgaffur H. Basri 
Riyaseti Celileye 

Şühedaya maaş tahsisi tarihinin Hükümeti 
hazıramızın tarihi teşekkülü olan 12 Temmuz 
1336 tarihinden muteber . olmıyarak bu Hükü
meti, bu Meclisi doğuran 16 Mayıs 1335 tarihin
den itibar edilmesini teklif eylerim. 

Saruhan 
Avni 

REÎS — Şimdi efendim, o halde iki tarih 
var. Birisi 16 Mayıs 1335. Diğeri 23 Nisan 1336. 
Meclisi Âliniz hangisini kabul ediyor efendim? 
Evvelâ 16 Mayıs 1335 i reye koyuyorum. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Müsaade 
buyurun izahat vereyim, 

REİS — Reye koyuyorum efendim. 16 mayıs 
1335 tarihini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. (Kabul sadaları) 16 mayıs 1335 kabul olun
du efendim. Sonra bir de (ümera zâbitandan) 
sonra (memurin) kelimesinin ilâvesini istiyen 
bir takrir var. (memurini mülkiye) yi de ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. (Gürültüler) ka
bul edilmedi. Bir de (mensubin) kelimesinin 
ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsınlar. Kabul edilmedi efendim. O halde 
madde şu suretle oluyor efendim. 

MADDE 1. — 16 Mayıs 1335 tarihinden iti
baren ihrazi rütbei şehadet eden ümera ve zâbi
tan ailelerine bir derece mafavklerine göre ma
aş tahsis olunur. İşbu muamele devairi mü-
teallikasınca nihayet bir ay zarfında ikmal oluna
caktır. Aksi takdirde aile duçarı zaruret ve se
falet olmamak için tahsis olunacak maaşın nısfı 
avans olarak verilecektir. \ 

REİS —. Efendim, ikinci maddeye geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul sa
daları). • 

İkinci maddeye geçildi. 
MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 
HÜSREV B. (Trabzon) — (Tarihi neşrin

den muteberdir) desek olmaz mı? 
REÎS—Onun için bir teklif yapınız, gön

deriniz. Teklif suretinde kabul edelim. 
HASAN BASRİ B> (Karesi) — Birinci mad

dedeki tarihten itibar edilmelidir. 
AVNİ B. (Saruhan) — Reis Bey müstaceli

yetini teklif ediyorum. İlk teklifte müstaceliyet 
karan vardır efendim. 

REİS —Yoktur. 
AVNİ B. (Saruhan) — O halde şimdi teklif 

edeceğim. 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — Nizamna-

mei dâhilide malûmu âlileri ya bidayetinde ve
yahut esnayi müzakerede müstaceliyet kararı tek
lif edilir. Binaenaleyh müstaceliyet karart şim
di teklif edilebilir. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Müsta
celiyet için on beş imzalı takrir olmalı. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim: 
İşbu kanun 16 Mayıs 1335 tarihinden mu

teberdir. 
Antep 

Abdurrahman 
REİS — Bu suretle tadil kabul ediliyor mu? 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın Kabul 
edildi. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdurlar. 

REİS — Şimdi efendim kanunun heyeti umu-
miyesini tâyini esami ile reye koyacağız. Me-
vaddı Maliyeye aittir. Ondan evvel müstaceliyet 
teklifi var. Müstaceliyeti kabul edenler el kal
dırsın. (kabul sadaları) Kabul edilmiştir. Şimdi 
heyeti umumiyesd hakkında bir teklif var. Ma
lûmu âliniz maddeleri ayn ayrı kabul suretinde 

Kasım B. Muş, Mustafa B. Karahisanşarki, 
Necib B. Ertuğrul, Rifat B. Tokad, Mustafa 
Fehmi Ef. Bursa, Sadık B. Kırşehir, Esad Ef. 
Aydın, Mustafa Kemal Paşa Ankara, Hakkı Pa-
•şa Niğde, Ahmed Ef. Yozgad, Fevzi Paşa Kozan, 
Emir Paşa Sivas, Şeyh Fevzi Ef, Erzincan, 
Ahmed Ferid B. İstanbul, Avni B. Sâruhan, Ab-
dülgani B. Muş, Rasim B. Cebelibereket, Salâ-
haddin B. Üsküdar, Mustafa Hilmi Ef. Niğde, 
Naim Ef. İçel, Diyab Ağa Dersim, Asım B. Er
zurum, Hamdi B. İzmît, Abdullah Ef. Bolu, 
Zekâi B. Adana, Ata B. Niğde, Musa Kâzım 
Ef. Konya, Ömer Lûtfi B. Amasya, Hüseyin 
Hüsnü EJ, İsparta, Sabit B. Kayseri, Hasan 
Fehmi B. Gümüşane, Neşet B. Üsküdar, Nuri B. 
Bolu, Mazhar Müfid B. Hakkâri, Rüstem B. 
Oltu, Fikri B. Genç, Muhtar B. Mersin, Abdül-
halim Çelebi Ef. Konya, Ziya B. Kângırı, Refik 
B. Konya, Doktor Fuad B. Bolu, Ruşen B. Gü-

değil. 
Büyük Mület Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zâbitan arasında mütefavit şüheda maaşı

nın tahsisi adaletsizliği mucip olacağından mad
denin reddi ile ahkâmı umumiye dairesinde mua
mele ifasını teklif eylerim. 

29 .12 .1336 
Karahisan Sahib 

Mehmet Şükrü 
REİS — Bu, heyeti umumiyesi hakkındadır. 

Tâyini esami ile rey vereceksiniz. Reyinizi istimal 
ediniz. 

Efendim, netieei ârayi arzediyorum. Kırmızı 
bir reyin ismi çizilmiştir. Kim olduğu tanın
madığı için keenlemyekün telâkki ediliyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Arkasında isim yok mu? 

REİS — Silinmiştir. Reye iştirak edenlerin 
adedi (93), kabul edenler (49) reddedenler (54) 
dür ve kanun reddedilmiştir. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Demek ki, kabul etmiyenler ekseriyet imiş. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Adalet yük
sektir, herhalde merhametten. 

REİS — Efendim, celsei hafiye var. 
5,45 geçe celseye hitam verildi. 

' ^ I I 

müşane, Mustafa Lûtfi B. Siverek, Hüseyin 
Hüsnü B. Bitlis, Memed Emin B. Ergani, Ahmed 
Muhtar B. İstanbul, Ali Haydar B. Genç, Der
viş B. Mardin, Bahri B. Yozgad, Halil İbrahim 
B. İzmit, Hüseyin Avni B. Kozan, Doktor Refik 
B. Bayezid, Yahya Galib B. Kırşehir, Salih Ef. 
Erzurum, Riza B. Yozgad, Süleyman Sırrı B. 
Yozgad, Ömer Mümtaz B. Ankara, Mehmud Said 
B. Muş, Rasim B. Sivas, Celâlettin Aarif B. Er
zurum, Tufan B. Hakkâri, Nüzhet B. Ergani, Şa-
kir B. Ankara, Feyyaz Âli B. Yozgad, İsmail B. 
Erzurum, Mustafa Vasfi B. Tokad, Ali Ulvi B. 
Burdur, Ali Vasıf B. Genç, Celâl B. Genç, Mesud 
B. Karahisanşarki, Mustafa Sabri Ef. Siird, Tu-
nalı Hilmi B. Bolu, Cemil B. Kütahya, Hüsrev 
B. Trabzon, Kâzım Hüsnü B. Konya, Muhiddin 
Baha B. Bursa, Yusuf İzzet Paşa Bolu, Zamir 
B. Adana, Atıf Ef. Ankara, Memduh B. Karahi
sanşarki, Ahmed Sadettin B. Menteşe. 

Muvakkat bütçe rey pusulaları 

Kabul edenler 
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Reddedenler 

Cî : 2 

Kâzâm B. Karasi, Ali Riza Ef. Batum, Yu
nus NadiB. izmir, Mehmed Rağih^B. Amasya, 
:Mahm«d Bsad B. İzmir, Tahsin B. Aydın, Ömer 
Vehbi Ef. Konya, Ziya Hurşit B. Lâzistan, Ab-
durrahmân Lâmi Ef. Ayintab, Hacı Şükrü B. 
Diyarbekir, Tahir Ef. Gangın, Hacı Mustafa Ef. 

Müsteftlrif birdir. 

Ankara, Nâzım B, Tokâd,. Mehmeâ Hûlûşi Ef. 
Yozgad, Salâhâtdın B. Mersin, Atıf B. Kay
seri, Yusuf 2aya İÖ. itersin, Sırrı B. İzmit, Na
fiz B. Canik, Hasan Basri B. Kafesi, Hâmdi 
B. Amasya, Ahmed titâmâı B. Ertüğrûl, Ali B. 
Amasya, Hüseyin Avni B. Erzurum. 

»m<i 

Şehit zabıtan ailelerine mafevk rütbe maaş tahsisine dair kanun lâyihasına kabul reyi verenler 

man Lâmi Ef. (Arıteb), Derviş B. (Mardin), Yah
ya Galip B. (Kırşehir), AvntB. (Saruhan), 
Salih Ef. (Erzurum), Esat Ef. (Aydın), Opera
tör Emin B. (Bursa), Hasan Basni B. (Karesi), 
Fevzi Pş. (Kozan), Ahmet Muhtar B. (İstanbul), 
Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Dr. Fuad B. (Bo
lü), Mustafâ Vâsfi B. (Tokâd), Zamir B. (Ada
na), Zekâi B. (Adana), Oelâlettin Arif B. (Er
zurum) , Hamdullah Suphi B. (Aiıtalya), Şeyh 
Fevzi Ef. (Erzincan), Râsim B. ^Cebelibereket), 
Mustafa ÎCemal I^ş. (Ankara), İsmail B. (Erzu
rum), Mahmut Sait B. (Muş) Sadık B. (Kırşe
hir), Tufan B. (Hakkâri), Kâzım B. (Karesi), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Rifat B. (Tokad). 

m ft. • !('Cefrelibereket), Ömer Lutfi B. 
(Amasya), Ahmet Ferit B. (istanbul), Dr. Refik 
İÖ. <(Bâyafcit), Mazhar Müfit B. (&akkâfi)v Hüs-
rev B. (Trabzon), ŞaMr B. (Ankara), Rıza B. 
(Kırşehir), Mustafâ Kemal B. (Ertuğrul), Hasan 
Fetohi B. j^ûmüşane), Asım B. (Erzurum), 
Satâhâttih B. ^Üsküdar)), Muhtar B. (Mersin), 
^ e v M fe. (Kütehyâ), Diyâp Ağa (Dersim), 
Abdülgafur E l (Karesi), Mustafa Sabrı Ef. 
(Siird), S â m â Nam& B.. (limit), Nuri B. (Bo
lü), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Memduh B. 
(Karahisarı Şarkî), Hüseyin Avni B. (Kozan), 
Ali Haydar B. (Genç), Yusuf İzzet Paşa (Bolu), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa), Dr. Adnan B. (İstanbul), Abdürrah-

Reddedenler 

Yasin B. (Oltu), Nüzhet B. (Ergani), Meh
met Ef. (Adana), Ziya B. (Sivas), Mustafa B. 
•{Dîy'arbakH') Mehmet Ragıp B. (Amasya), Ka-
srmB. (Muş), Rüştü B. (Ergani), Rıza B. (Yoz-
fâd)v ffaci Yeli Ef. (Eskişehir), Ali Vasıf B. 
(titenç)j Kâzım Hüsnü B. (Konya), Rüstem B. 
<Öltu), Sait B. (Kengırı), Ömer Vehbi1 Ef. (Kon-
(Konya), Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Ali Ulvi 
B. (feurdur), Şerif B. (Sinob), Hacı Bekir Ef. 
X&onytâ), Mehmet Ef. (Adana), Emir Pş. (Si-
W>, teİİi B. (Mersin), Nafiz B. (Oanik), 
Rü|etı B. O&ümuşane), Ahmed B. (Yozgad), Meh
met !$rMn %. (Ergani), Hacı Mustafa E l (An
kara), Musa Kâzım Ef. (Konya), Zıya B. (Ken-

Müstenkif birdir. 

gırı), Behçet B. (Kengırı), Yusuf Ziya B. (Mer
sin), Ali Rıza Ef. (Batum),. Mehmet Şükrü B. 
(Karahisan Sahip), Sabit B. (Kayseri), Ahmet 
Hamdi B. (Muş), Hüsnü B. (Bitlis), Tahir Ef. 
(Kengırı), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Bahri 
B. (Yozgad), Mustafa Hilmj.Ef.. (Niğde), Halü 
İbrahim B. (İzmit), Vehbi Ef. (Konya), Hamdi 
B. (Amasya), Ali B. (Amasya), Dr. Suad B. 
(Kastamonu), Atıf Ef. (Ankara), Mesut B. (Ka
rahisan ŞarM), Hüseyin Avni B. (Erzurum), 
Rızâ B. (Muş), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Ragıp 
B. (Kütahya), Cemil B. (Kütahya), Mehmet Hu
lusi Ef. (YoMgâd), Mustafa B. (Kârahisârı Şar
kî). 
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Üçüncü oels6 haficlîr. 


