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B Î R Î N C t CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTÎP : Ziya Hurşit Bey (Lââstan) 

REÎS — Celse küşadedildi. Zaptı sabık hulâ
sası okunacak. (Ziya Hurşit Bey tarafından 

zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. 

Refik Şevket Beyle rüfekasmın Büyük Mil
let Meclisinin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan 
tarihinin millî bayram günü ittihaz edilmesine 
dair teklifi kanunisinin müstaceliyetle müzake
resi kabul edilerek birinci madde tashihaıı ikin
ci maddesi aynen ve mütaakıbeıı heyeti umumi.-

yesi ekseriyeti azîme ile kabul olunduktan son
ra işbu kanun mucibince îdi millî olduğundan 
Pazartesi günü aynı saatte içtima edilmek üze
re celse tatil edildi. 

25 . IV . 1337 
Birinci Reisvekili Kâtip 

Hasan Fehmi Ziya Hurşit 
REÎS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 

var mı? (Hayır sadaları) Zaptı sabık aynen ka
bul edildi. 

2. — AZAYI KİRAMIN MUAMELÂTI 

i. — 31 alta'dan avdet etmiş olan Edirne me
busları Faik ve Şeref beylerin Meclise takdimi 

REİS — İngilizlerin İstanbul Meclisi Mebu-
sanından cebren kaldırıp Malta'ya götürerek 
şimdiye kadar mevkuf tuttukları rüfekâyı nıuh-
teremeden Edirne Mebusu Faik ve Şeref beyler 
bugün Ankara'ya gelerek Meclisi Âlinize dâhil 
oldular. (Safa geldiler, sadaları) Bu arkadaşları
mızı Meclisi Âlinize takdim ediyorum. (Alkışlar) 
(Kürsüde görmek isteriz, sadaları), (Şeref ve 
Faik beyler alkışlar arasında kürsüyü hitabete 
geldiler) 

ŞEREF B. (Edirne) — Muhterem arkadaş
lar; hakkın zulme karşı ilân ettiği muharebei ha
miyetten Büyük Milletimiz muzaffer çıkacaktır. 
Biz vakta ki, milletimizin intihabiyle; belki aya
ğının çarık ipinde vekar aradığımız bu büyük 
millete bir hizmet ederiz ümidiyle İstanbul'da 
içtima ettiğimiz vakit orada bulunan ve şimdi ya
nınızda mevcudolan arkadaşlar daima bütün sa
mimiyeti ruhiyle Devleti yaşatmak ve milleti 

yükseltmek ve artık bütün | cihana karşı bir vah
det göstermekten başka hiçbir emel beslemedi ve 
hattâ celsei ulâda şimdi Malta'da bulunan ve İn
şallah yakında aramızda görmemizi pek arzu etti
ğimiz arkadaşlarımızdan Kara Vasıf Bey bütün 
samimiyeti ruhiyle ilk söz ve ilk defa olmak üze
re Hakana karşı milletin merbutiyetini ispat için 
bir teklifi meşruda bulunmuş ve bütün Meclis 
onu hararetle, samimiyetle alkışlıyarak kabul et
mişti ve Meclisi Âlinizden intihabedilen bir heyet 
Meclisin samimî ve hâr hürmetini padişaha arz 
etmek için saraya kadar gitmişti. Biz Meclisi Me-
busan da, bağrı yanık milletin, yıkılan yurtların, 
ırzı yırtılmak istenen Fatma'nın bütün namusu
nu müdafaa için koca bir milleti temsil eden bir 
heyeti aliye orada elele vererek yek cihet, yek-
lisan, hukuku milleti müdafaa ederken hiçbir şe
ye mensubolmıyan, bütün vicdanları garez deni
len uyuz illetine müptelâ beş on sefilin rehber ol-
niasiyle biçare milletin artık beş harb senesinde 
dişinden tırnağından artırarak namusu Devleti, 
Albayrağın şanlı hilâlini muhafaza için Çanak-
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kale'yi yaratan bu muazzam milleti hiçe sayan beş, 
on sefil; tâ milletin namusgâhı olan Meclise taar
ruzla oradaki arkadaşları cebir ve ikrah ile alarak 
ingilizlerin cebrü kahrına teslim ettiler. (Kahrol
sunlar! sadaları) 

Bilirsiniz ki, İngiliz'in zırhlısı ile Çanakka
le'den geçerken bütün ruhumuz, bütün varlığı
mız sizde, bu millette idi. Biz hiçbir dakika yeis 
denilen ve Türk kamusunun kabul etmediği, Mu
halin rıed dininin katiyen yanma uğratmadığı bir 
lâfzı kabul etmiyerek Malta'ya açılırken iman 
ediyorduk ki, bu yurtlar yükselecek, bu millet 
tabiî olan hukukunu bütün cihanın gaasıp mil
letlerine karşı müdafaa edecektir. Azim ve ima-
nımzdır ki, efendiler, bu milleti kurtardı, iliç 
şüphe etmeyiniz ki, Meclisi Âliniz Ankara'da iç
tima ettikten sonra orada Sarı ve Karataş kovuk
larında inliyen arkadaşlarınızın, emin olunuz, bir 
îdi sürür geçiriyor gibi imanları, azimleri, gu
rurlan sizinle idi, kalbleri sizinle idi ve hiçbir 
mania önünde tereddüt göstermemeniz sayesinde 
görüyoruz ve anlıyoruz ve bütün Garp âlemi de 
anladı ki bugün bir Türk Milleti vardır ve ebe-
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diyen yaşıyacaktır. (Alkışlar) Tarihi cihan ta
rihiyle başlıyan büyük ırkın, dünyaya efendi 
olarak yaratıldığı için, hiçbir zaman boynuna 
zinciri esaret takılmıyacaktır. (İnşallah sadala-
ıı) 

Şu halde son söz olarak söyliyorum ki, bu
günkü vaziyeti yaratan, bugün bu milleti kur
taran Muhammedin dini, Türk'ün o Al Sanca
ğını zafer rüzgârları arasında dalgalandıran o 
şanlı ordunun bu kuvveti, size ve millete ve 
milleti temsil eden Heyeti Aliyenize ittikâ edi
yor. Daima, daima hiçbir mania önünde eğil-
miyen, zaferden zafere koşan ve namusu dev
let ve milleti müdafaadan çekinmiyen bir Türk 
neferi gibi daima efendiler ileri.. (Alkışlar) 

FAİK B. (Edirne) — Muhterem efendiler; 
arkadaşım Şeref Bey tekmil samimî ruhundan 
kopan hissiyatı tamamiyle size arz ettiği cihet
le ben daha fazla bir şey söylemiyeceğim. Yal
nız hakkımızda gösterdiğiniz asarı teveccühe 
teşekkür ederim ve affmızı rica ederim. (Al
kışlar) 

6. — MUHTELİF EVRAK 

/. Yunanlıların Garbi - Trakya'da yaptık
ları mezalimin protestosuna dair Garbi - T.rakya 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinin tezkeresi. 

REİS — • Yunanlıların Trakya'da yaptıkla
rı zulüm ve vahşeti protesto ettiklerine dair 
Garbi - Trakya Müdafaai Hukuk Cemiyeti Mu
rahhası Tevfik Beyden alman protestonun bir 
sureti musaddakasım okuyacağız : 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Arzı âcizanemdir. 
Yunan hükümetinin şu son zamanlarda 

Trakya'da ehli islâma reva görmekte olduğu 
zulüm ve iğtisaf düveli ihtilâfiye nezdinde pro
testo edilmiş olmakla protestonun bir sureti 
musaddakasım manzum devletleri buyurulmak 
üzere leffen takdim ve biz Garbi - Trakyalıla
rın da hukukumuzun müdafaa ve siyaneti neye 
mütevakkıf ise bu bapta bezli inayet ve lütuf 
ve atıfet buyurulmasmı istirhama içtisar eyle
rim. Olbapta emir ve irade efendim hazretleri -

nindir. 10 Nisan 1337 
Murahhas 

Iskeçeli 
Doktor Tevfik 

Protesto sureti 
Hükümeti Yunaniye, son zamanlarda biasıl 

ve esas vesileler icat ve bunlara istinadederek 
Trakya'daki müslümaııları ııefi ve teğrip, hapis 
ve tevkif ve zulüm ve işkenceye mâruz bırak
maktadır. Gayrikabili kabul ve müsamaha olan 
bu vaziyete, bugün müslümaııları da tahtı silâha 
almak ve cebren cepheye sevk eylemek gibi bir 
muamele daha inzimam eylemiştir. 

(Sevr) Muahedesi tasdika iktiran etmediği 
cihetle resmen ve hukukan Hükümeti Yunaııi-
yeye tâbi olmıyan Trakya ahalisinin sureti ma
razada silâh altına alınmasına ve memleketimiz
de medeniyet ve insaniyet namına Hükümeti 
Yunaniyenm tatbik ettiği cebir ve zulüm siya
setine karşı kemali şiddetle protestoya müsaraat 
ederiz. Bundan başka Trakya .^ibi mühim bir 
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eyaletin Yunanistan'ın hunîn hâkimiyetinden l 
tabiisini de ayrıea talebeyleriz. Hukuk ve mev
cudiyeti duçarı tehlike olan bir kavmin iddiayı 
hakkını mutazammm işbu protestonamesinin hü
kümeti metbualarma arz ve iblâğını zatı asîlâne-
lerinin hissiyatı insaniyetkâranelerinden bekledi-

1. — Aydın Mebusu Esat Efendinin Garbi -
Trakya'daki Yunan mezalimine karşı teşebbü-
satı maniada bulunulmasına dair takriri. 

REÎS — Efendim, yine Yunanlıların işgali 
altındaki arazide yaptıkları zulüm ve şenaate 
dair Aydın Mebusu Esat Efendi biraderimizin 
bir takriri vardır o da okunsun. 

Kiyaseti Celileye 
(Sarayköy'den Balatçık'a kadar sahada Yıı-

naniler ahalii îslâmiyeyi bilaistisna şehidetmekte 
oldukları dairei intihabiyemden aldığım telgraf 
larla kesbi katiyet ediyor. Kezalik Trakya Via 
daha tahammülfersa mezalim icra ettiği anla
şılıyor. Günler geçtikçe binlerce masum rical ve 
nisvan kesiliyor. Mahvoluyor. Varsa âlemi me
deniyete hitabedelim. Müslümanların merhametli 
kanatleri altında yaşıyan bilûmum insanları 
görsünler, bir de Yunan işgali altındaki müslü-
manlığa baksınlar, mezbahada kalaiı mazlum 
ümmetin, masum milletin muhafazayı hayatı için 
acilen tedabiri lâzimenin icrası zımnında takri-

1. — Bolu jMebusu Doktor Fuat Beyin, aha
liden iane namiyle cebren hayvanat toplıyan 
Haymana kaymakamı hakkında sual takriri ve 
Dahiliye Vakili namına Muhtar Beyin tahrirî | 
cevabt i 

j 
REÎS — Haymana'da iane toplayan kayma- i 

kam hakkındaki Bolu Mebusu Fuat Beyin sual ] 
takririne Dahiliye Vekâletinden gelmiş tezke- i 
rei cevabiye. j 

Riyaseti Celiliye 
İnönü muzafferiyeti münasebetiyle ahalinin | 

orduya altmış at hediye ettiğine dair Hayma- i 
na kaymakamlığının telgrafı Mecliste okun- j 
duğu zaman bunların hediye olmayıp tazyik | 
ile toplanılmış olması ihtimali dermeyan ve I 
bu meselenin Dahiliye Vekâleti huzuriyje mü- ! 
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ğimizi arz ve bu vesile ile en amik minnettarlı
ğımızın kabulünü rica eyleriz. 

Garbi - Trakya Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti Murahhası 

Tevfik 

rimin Hariciye Vekâleti Celilesine havalesini 
teklif eylerim. 

22 Nisan 1337 
Aydın Mebusu 

Esat 

REÎS —• Tensip buyurursanız gerek pıo-
testoname suretini ve gerek takriri Hariciye 
Vekâletine tevdi edelim. (Muvafık sadalan) 

2. — Büyük Millet Meclisinin ikinci senei 
devriyesinin tebrikine dair Koçarlı Belediye 
Reisinin telgrafı 

REİS — Koçarlı'dan gelmiş bir telgraf var
dır : 

Ankara'da Büyük Millet Meclisimizin bu
günkü ikinci senei devriyesini tebrik ile kes
bi şeref eylerim. 

Koçarlı Belediye Reisi 
Tevfik 

REÎS — Tensip buyurursanız buna da Ma
kamı Riyaset münasip bir cevap yazar. 

zakere edilmesi takarrür etmişti. Mevsuk istih
baratıma nazaran keyfiyet hakikaten rüfe-
kayı muhteremeden bir kısmının iddiası veç
hile ahaliye vergi tarzında tevzi edilmiş ve 
buna teşebbüs eden kaymakam oradan gitmiş 
ise de elyevm vekâlette bulunan zatın at top
lamaya devam ve ahaliyi tazyik eylemekte ol
duğu anlaşıldığından meselenin bir an evvel 
Dahiliye Vekâletinden sual edilmesini teklif 
eylerim. 17 Mart 1337 

Bolu 
Doktor Fuat 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Haymana'da iane suretiyle cem edilen hay

vanat hakkında Bolu Mebusu Fuat Bey tara
fından verilen sual takririnin leffiyle varidoian 

4. — TAKRİRLER 

5. — SUALLER CEVAPLAR 

— 79 — 
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20 Mart 1337 tarihli 113 - 60 No. lı tezkerei | 
sâmiyei Riyaset penahileri cevabıdır. | 

Birinci inönü muzafferiyeti üzerine Kayma
kamlıktan alman telgrafnamede orduya bir 
hizmet olmak üzere Haymana kazasmca eşraf 
ve muteberan tarafından hayvan ihdası ka
rarlaştırıldığı bildirilmesi ve bundan da iane 
celbine teşebbüs eyliyeceği anlaşılması üzeri
ne derhal Ankara vilâyetine işarı keyfiyet edil
miş ve nizamnameye ve yapılan tebligata 
mugayir olarak iane cemine teşebbüs edenlerin 
tahtı mesuliyete alınması tebliğ kılınmıştır. Vilâ- | 

1, — Antalya Mebusu Basih Efendinin, (Ka-
racahisar - înönü) namiyle ve madalya ihdası 
hakkındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/266) 

REİS — înönü namiyle bir madalya ihdası -

2. — Ergani Mebusu Hakkı Beyle rüfekası-
nın, Ankara'da bir men'i ihtikâr komisyonu teş
kiline dair takriri 

REİS — Ergani Mebusu Hakkı Beyle rüfe-
kasımn men'i ihtikâr komisyonu teşkili hakkın
daki takririni okutuyorum : 

Riyaseti Celileye 
Avrupa'dan celbedilen eşyada olduğu gibi 

mahsulâtı mahalliyede de şiddetli ihtikâr hüküm-
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yetten cevaben alman tezkereye nazaran kasaba
dan Hacı Hasan Efendi ve bunu mütaakıp Be
lediye Reisi Ali Efendi tarafından orduya birer 
esp ihda edildiği ve bu iki hayvandan başka esp 
ve nakit alınmadığı anlaşılmıştır. Efendim. 

19 Nisan 1337 

Dahiliye Vekili namına 
Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 

REİS — Sahibi takrir söz istemiyor. Suale 
cevabı kâfi görüyor. 

na dair Rasih Efendinin takririnin şayanı müza
kere olmadığına dair Lâyiha Encümeni mazba
tası.. (Muvafık, sadalar) Okunmasını arzu edi
yor musunuz! (Hayır, hayır, sadaları) Lâyiha 
Encümeninin mazbatasını kabul edenler el kal
dırsın. Teklif şayanı müzakere görülmemiştir. 

(Ret sadaları) 

REİS — Efendim, Heyeti Vekileye havale 
edilmesini reyinize arz ediyorum. Heyeti Ve'ki-
leye haavl esini kalbul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. (Ret sadaları) Efendim, lütfen indiriniz %. 
ellerinizi. 

Heyeti Vekileye 'havale edilmemesini kabul 
edenler el kaldırsın. Şayanı müzakere görülme
di. 

7. — MAZBATALAR 

3. — TE 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin kâtibi 
âdillerin Temettü Vergisiyle mükellef tutulma-
maları hakkında teklifi kanuni (2/292) 

REİS — Kâtibi adillik memuriyetinin Te
mettü Vergisinden affına dair Kütahya Mebusu 
Cemil Beyin teklifi kanunisini Lâyiha Encüme
nine havale ediyoruz. 

2. — Ergani Mebusu Hakkı Beyle arkadaş
larının mebuslukla memurluğun içtima etmesine 
dair teklifi kanunisi (2/294) 

REİS — Ergani Mebusu Hakkı Beyle rüfe-
kasımn mebuslukla memuriyetin içtima etmesine 
dair teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine hava
le ediyoruz. 

fermadır. Belediye, bu bedihi olan ihtikârın 
ref'ine her nasılsa çare bulmuyor ve bulamıyor. 
Vilâyetçe de bu, halkı bizar eden, eshabı ihtiyacı 
kemiren muhtekirler hakkında bir takibat icra 
olunmamaktadır. Mukaddema İstanbul'da oldu
ğu gibi burada da bir men'i ihtikâr komisyonu 
veya heyeti teşkiline lüzumu kati olduğundan bu 
hususun bir an evvel mevkii müzakereye vaz'ıyle 
ieabatınm teşriî için Heyeti Vekileye ravale bu-
yurulmasını arz ve teklif eyleriz. 

21 Nisan 1337 

Çorum Siird Biga 
Sıddik Mustafa Hamdı 

Ergani Konya 
Hakkı Abdülhalim Çelebi 

— 80 — 
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2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 

Beyin, Koyunevi ahalisinden alman zahire hak
kında sual takriri ve Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi Paşanın tahrirî cevabı, i 

REİS — Abdülkadir Kemali Beyin Seyhan 
Grupu tarafından müsadere edilen zahire hak- ] 
kında Müdafaai Milliye Vekâletinden sualine i 
gel«n cevap : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Kozan Sancağı dâhilinde Koyunevi kariyesi 

ahalisinden bâzı zevattan aldığım bir telgrafta 
Gümrük rüsumunu tediye eden ahaliden bâzı j 
kimselerin Adana taraflarına satmak üzere gö
türdükleri 17 bin küsur kilo zahirenin Sinanpa-
şa namını taşıyan bir yüzbaşı tarafından verilen 
emir ile müsadere edildiğini öğrendim; Meclisi 
Âlice askerî kumandanlara Millet Meclisinin it
tihaz ettiği mukarrerat ve neşreylediği kanunu 
ihlâl eylemek hakkı Ibahşolunmamış ise şiddetle 
tecziyesi iktiza eder ve bu gibi tecavüzlere ne 
gibi muamele icra edildiğinin Müdafaai Milliye 
Vekâletinden sualini teklif ederim. 

9/Nisan/1337 
Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
On ikinci Kolordu mıntakası dâhilinde Sey

han Grupu tarafından Koyunevi ahalisinden on 
üç 'köylünün müsadere edilen 17 bin 436 kilo 
'buğdayın derhal eshafbma iadesi ve badema bu 
gibi ahvale tekra'r meydan verilmemesi esb ahi
nin temini için mezkûr Kolordu Kumandanlığı
na yazıldığı mâruzdur, efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, bu slıal takririni vermekle Müda
faai Milliye Vekâletini istizaha çekmek veyahut 
tahtie etmek istemiyorum. Yalnız bu meselei 
mühimmenin bu vesile ile hallini temenni ediyo
rum. Cephelerde kumandanlar tarafından veril
miş birer emir vardır, efendim. Bu emre tevfi
kan gerek memaliki meşjguleden dâhile ve ge
rek dâhilden memaliki meşguleye ithalât ve ih
racat sureti katiyede menedilmiştir. Halbuki 
Meclisi Âli tarafından neşredilen İhracat 
Kanununa nazaran memaliki meşguleye ihra
cat yapmak caizdir ve kabildir. Bunun telifi | 
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lâzımgeliyor. Şimdi buradan Müdafaai Milliye 
Vekâleti, bir daha böyle yolsuzluk yapılma
sın, diye emir verebilir. Fakat oradaki salâhi-

ı yettar vaziyette bulunan kumandanların yapa-
i cağı şey bu emri dinlemeyip müsadereye devam 

etmekten ibarettir. Binaenaleyh bunun esaslı 
I bir surette hallini rica ediyorum. Hattâ biz İs

tiklâl Mahkemesinde bulunduğumuz zaman bu 
| hususta lâzımgelen tebligatı yaptığımız halde 
j bizim tebligatımız hilâfında mahkemeye bir

çok insanlar sevk etmişlerdir. Tecziyelerini ta-
| lebetmişlerdir. İhracatın memnu olmadığı hak

kında karar ittihaz ettiğimiz halde yine ku
mandanlar zahirelerini müsadere etmişlerdir. 
Binaenaleyh ya İhracat Kanunu vardır, ya yok
tur. Varsa Meclisi Âlinin neşrettiği bu kanu
nun tamamiyle tatbiki lâzımdır. Yok eğer mer
iyetten ilgası hakkında bir karar ittihaz edildi 
ise ondan malûmatım yok. Yalnız bu cevap 
kâfi değildir. Meselenin esaslı bir surette halli 
lâzımdır. 

RE.ÎS — Abdülkadir Kemali Beyin sual tak
ririne Müdafaai Milliye Vekâleti tahrirî olarak 
cevap verdi, cevabı kâfi görmüyorlarsa istizah 
takriri verirler. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Maksadım istizah yapmak, Vekili devirmek 
değildir. Mesele Meclis meselesi olması itiba
riyle hallini rica ediyorum. Kumandanlar, ka
rarı, kanunu dinlemiyorlar. Maksadım bunun 
önüne geçmektir. 

2. — Karesi Mebusu İbrahim Beyin intihap 
mazbatasına dair Birinci Şube mazbatası 

REİS — Karesi Mebusu İbrahim Beyin meb
usluğunun kabulüne dair Birinci Şube mazba
tası var. 

Riyaseti Celileye 
Şubemize havale buyurulan, Karesi Mebusu 

Yörükzade İbrahim Beyin mazbatasiyle mer
butu istidanamesi tetkik olundu. 30 Mayıs 
1336 tarihli mazbata ile yüz altmış bir rey ih
raz ederek Büyük Millet Meclisi âzalığma in-
tihabolunan mumaileyh İbrahim Beyin 11 Teş
rinievvel 1336 tarihinde Karesi Bidayet Mah
kemesi Müstantıklığmca hakkında gayrimuvak-
kat tevkif müzekkeresi sudur eylediği, ibraz 
eylediği 147 evrak numaralı tevkif müzekke
resi müfadmdan anlaşılmış ve tarihi mazbata-

- w -
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dan tarihi tevkife değin güzeran eden dört ay 
müddet zarfında Meclisi Âliye iltihak edeme
mesi de 29 Haziran 1336 tarihinde Yunanlılara 
karşı kuvvet ihzar ve tertibiyle meşgul oldu
ğu sırada muhalif çete tarafından bitderdest 
Yunanlılara teslim edilmesinden neşet eyle
diği vakıa mutabakatı aslolan hilafı gayrisa-
bit müdafaası ve mevkuf bulunduğu halde fi
rar misillû tehlikeâver tesebbüsatta bulunarak 
ihrazı muvaffakiyetle firaren Ankara'ya gel
meleri gibi iktihamı emri asîr olan harekâtı va-
tanperveranesi delaletiyle nümayan olmuş ve şu
bemiz âzasından Karesi Mebusu Basri ve Hacim 
Muhittin beylerin şehadeti lahikaları da delâiii 
marazayı takviye eylemiş ve mumaileyhin evsafı 
mebusiyetini muhil hal ve hareketi gayrime v-
cııt ve nisabı müzakere kanununun müstafi ad
dolunmaya esas ittihaz eylediği iki ay gaybubet, 
bilâmazeret vâki gaybubetinden ibaret bulunmuş 
olduğundan şubemizce mebusluğunun kabulüne 
ittifakla karar verilerek tetkik ve tasdiki Heye
ti Umumiyeye arz olunmak üzere Makamı Celili 
Riyasete takdim kılındı. 

Birinci Şube Reisi 
Mersin 

Selâhattin 

REİS — Efendim, söz istiyen zevat var, mü
zakere açalım mı (Hayır sesleri) Birinci Şube
nin mazbatası mucibince İbrahim Beyin mebus
luğunu kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ek
seriyeti azîme ile kabul edildi. 

2. —. Hıyaneti vatarıiyeden idama mahkûm 
Kemahlı Mehmetoğlu Mustafa ile kürek cezasına 
mahkûm arkadaşları hakkındaki evrakın gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hıyaneti vataniye eürmünden dolayı maznu

nun aleyhim 'olan eşhastan Koçgirili Alişir Efen
di ile rüfekâsı haklarında icra kılman muhake
me neticesinde, bunlardan Alişir ile kırk iki ne
fer refikinin Hiyaneti Vataniye Kanununun 
ikinci maddesine tevfikan idamlarına ve fer'an 
zimethal oldukları salbit olan Kemah'ın Terkilıı'h 
kariyesinden ağadede ve heyeti ihtiyariyeden 
muhtar Sefer ve âza Mehmet ve Şemsi kariyesi 
mezraasmdan Kulununoğlu ismail ve Alişir'in 
akrabasından Bekçi Memi ve Opniş kariyesin-
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den muhtar Şahin ve Hodi kariyesinden ibra
him ağanın kanunu mezkûrun ikinci maddesi 
delaletiyle kanunu cezanın kırk beşinci maddesi 
mucibince onar sene müddetle küreğe konulma
larına ve Hodi kariyesi Muhtarı Mehmet ile yir
mi iki nefer refikinin de beraetlerine dair olan 
Kemah Bidayet Mahkemesinin 6 Kânunusani 
1337 tarihli ve bir numaralı ilâmiyle evrakı mü-
teferriası encümene havale olunmakla yâlnız 
idama mahkûm Keşan'dan Zara'nm Koçgiri ka
riyesinden Seyit Ali oğullarından Mehmetoğlu 
Mustafa ile kürek cezasına mahkûm eşhastan 
Terkiluh kariyesinden Muhtar Sefer ve âza Meh
met haklarındaki hükmün vicahen ita olunduğu 
anlaşılmakla bunlara ait aksamı tetkik ve mü
talâa olundu. 

Mevcut azadan üçü, idama mahkûm Musta
fa hakkında mevcut delâil hükme kâfi görüle
mediğinden hükmü mezkûrun ref'i ve diğer üçü 
de delâiii mevcude merkum Mustafa Alişir ve 
rüfekâsının hiyaneti vataniye cürümlerinde fer'
an zimethal bulunduğu hakkında kanaatbahş 
esbabı sübutiyeden madut olduğu cihetle mer
kumun Hiyaneti Vataniye Kanununun ikinci 
maddesi delaletiyle kırk beşinci maddesi mu
cibince on sene küreğe vaz'ı lâzım geleceği rey ve 
kanaatini izhar eylemelerine ve şu suretle tesa-
vii ârâ husule gelmesine binaen reisin bulun
duğu tarafın tercihiyle merkum hakkındaki 
hükmün ref'i ve onar sene kürek sezasına malh-
kûm Muhtar Sefer ve âza Mehmet'in isnadolu-
naıı cürümde fer'an zimethal oldukları hak
kında delili kanuni bulunmadığından tasdiki 
mümkün olmıyan bunlar hakkında ki fıkrai 
'hükmüyenin de ittifakı âra ile keza ref'i ve her 
üçünün de sebebi ahare mebni mevkuf olma
dıkları takdirde hemen ihlâyı sebillerinin telg
rafla mahalline tebliği tensi'bolunarak tasdi
ki Heyeti Umumiyeye teklif olunur 

Reis 
Erzurum 

delâlettin Arif 

Kâtip 
Kengırı 

Muhalifim 
Neşet 

11 Nisan 1337 

Mazbata Muharriri 
Sinob 

Muhalifim : 
Mehmet Şevket 

Âza 
Kırşehir 

Müfit 

82 
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Âza Âza 

Sinob Niğde 
Muhalifim Mustafa Hilmi 

Hakkı Hami 

REİS — Söz istiyen yok. Binaenaleyh re
yinize arz ediyorum. (İzahat versin Adliye En
cümeni sadaları) 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, 
bu mesele, Dersim'de isyan eden Alişir ile kırk 
iki nefer rüfekasma ve sonra bu bapta fer'an zimet-
hal olan dokuz nefer eşhasa aittir. Alişir Efen
di ile kırk bir nefer rüfekası hakkındaki hüküm 
gıyaben verildiği için Hiyaneti Vataniye Kanu
nu ahkâmına tevfikan bu bapta Encümeni Adli
ye ve Meclisi Âliniz şüphesis tetkikata tâbi de
ğildir. Yalnız bunların içerisinden idama mah-
kûm bulunan Mustafa namında birisi var. Mus
tafa hakkındaki hükmün tetkikinde encümen iki
ye ayrılmıştır. Bir kısmı mesele sabit değildir; 
hükmün ref'i lâzımgelir. Diğer kısmı de mese
le sabittir; Fakat Iher halde bu Mustafa bu iş
te fer'an zimethaldir demişlerdir. Muhtar Se
fer ve âza Mehmet hakkındaki hüküm de itti
fakla ref'edilmiştir. Tesavii âra vukua geldiğin
den ,şüphesis reisin tarafı tercih olunmak ve bi
naenaleyh refi kararı burada müreccah addedil
mek lâzımgelir. Bendeniz şimdi burada şahsi 
kanaatimi arz etmek isterim. (Şahsi kanaat ol
maz sedaları) akaliyet namına söyliyeceğim. 
Vakıa hüküm encümence ekseriyetle ref'edil
miştir. Fakat bendeniz şimdi akalliyeti müda
faa edeceğim. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Reis Bey, Encü
men nâmına şimdi muhalefetlerini söylemek ca
iz değildir. Encümen kararı şu veçhile vermiş
tir. Akalliyette kaldıkları için giderler sözü 
diğer arkadaşlara terk ederler. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Ekalliyet de, ek
seriyet de her ikisi encümen nammadır, efendim... 
Fakat bendeniz ekalliyet namına söylüyorum. 

Şimdi efendim, mahkeme esbabı sübutiye ola
rak Mustafa'nın akabi vakadaki ifadesiyle mah
kemedeki ifadesini nazarı dikkate almıştır. Mus
tafa'nın akabi vakadaki ifadesi kendileri asıl 
Koçgirli olup Kemah'ın Hufuz kariyesinde mes
kûn olduklarını ve kendilerine Alişir Efendi ile 
ve Terkilulı kariyeli Ağadede gönderdiklerini ve 
Şemsi'nin ekrada teslim olup olmıyacağmı sor-
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mak için geldiklerini ve Şemsi'de mukim Çerkez 
İbrahim Çavuş ile Sadi Ti Mehmet'i dahi Alişir 
Efendnin nezdine gönderip oradan gelecek emir 
üzerine hareket edeceklerini ve Alişir Efendi 
Terkiluh'ta olup maksadı Kürdistan namiyle bir 
Hükümet teşkil etmek olduğu ve maiyetinde yüz 
elli kadar Topuz uşağından ve Şam uşağından ek-
rat olup bunların reisleri de Mahmut Ağa oğlu 
İbrahinvAğa ve Seyyidinecan olduğu mealinden 
ibarettir. 

Mahkemedeki ifadesi : Tütün satmak üzere 
Koçgiri'ye giderken Babu ve Terkiluh kariyele-
ri arasında Alişir yüz elli nefer müsellâh effra-
diyle rasgelip tütünleri alarak Şemsi kariyesinde 
akrabasından Memi'yi görüp imam ve muhtarı 
alarak ve Terkiluh'ta kendilerini görmesini ten-
bih ettiğini, kendileri de Şemsi'ye giderken bir 
değirmene gidip orada ihtiyar Aziz ile iki kadın 
Memi'yi Aziz vasıtasiyle celbettiklerinde Memi 
ile İbrahim ve Mevlüt namında üç adam gelip 
Alişir'in Memi'yi çağırdığını söylediklerini ve 
Şemsi'ye giderken Kizirce namında birisi rasge
lip götürüp Kebip namında birisine misafir ver
diğini ve Memi ile İbrahim'in gittiğini orada işit
tiğini ve orada müfreze gelerek tuttuğunu... Me
alinden ibarettir. 

Bu efendim, esasen Erzincan'da tahtı tevki
fe alınmış ve muhakemesi icra edilmek üzere 
kendisi celb edilmiştir. Mahkemeden diğer mah
kemeye sevk olunurken yolda diğer refikleriy-
le beraber kaçmış ve sonra da tutulmuştur. Es
babı sübutiyeden birisi de budur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bir 
defa esas meseleyi söyleyiniz, cürüm nedir? Bu
nu anlıyalım. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Arz edeceğim, 
efendim... 

Sonra bu adam o köyde cürmümeşhut halin
de yakalanmıştır. Sonra jandarmalardan birisi de 
kendisi hakkında şahadet ediyor. (Cürüm nedir, 
sadaları) Cürüm, efendiler, Dersim'de isyan çı
karmışlar ve sonra Büyük Millet Meclisinin meş
ruiyetine karşı isyanda bulunmuşlardır. Bu ta-
mamiyle sabit olmuştur, efendim. Sonra birçok 
şekavette bulunmuşlardır. Evler, köyler yakmış
lardır. (Dersim değil, Zara, Koç gibi, sadaları) 
Şimdi' efendim delâil ve esbabı sübutiye bunlar
dan ibaretir. Ekalliyet; bu esbabı sübutiyeyi itai 
hüküm için kâfi addetmiştir. Fakat bu adam 
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hakkında, icra kılınan tahkikata nazaran idamı 
müstelzim olacak derecede fiilen isyanda bulun
mamıştır. Biz burada yalnız Mustafa'yı nazarı 
dikkate alacağız, kırk iki nefer rüfekâsı bura
da mevzuubahis değildir, tabiî 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Koçgiri 
hâdisesini bütün teferruatiyle ihtiva eden bir ev
rak var mı? 

ŞEVKET B. (Devamla) — Hepsi mevcut 
efendim. Biz Mustafa hakkındaki evrakı tetkik 
ettik... Şimdi efendim ekalliyet bunların, Musta
fa ile Alişir ve rufekâsmm isyan meselesinde her 
an zimethal olduklarına tamamiyle kail olmuş
lardır. Bidayet mahkemesinden verilen işbu hük
mün bu suretle ref'i ile yalnız zimethaliyetin
den dolayı kendisinin on sene kürek cezasiyle 
mahkûmiyeti lâzımgeleceği kanaatini izhar etmiş
lerdir, Arkadaşlardan bir kısmı meselenin derecei 
sübutta olmadığını söylediler'. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Onu biz izah ede
ceğiz. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Bendeniz arz ede
yim de siz yine söylersiniz. 

EEÎS — Madem muhalifsiniz, kendi noktai 
nazarınızı söylersiniz. Encümen namına başkası 
söyler. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Ekalliyet bu fi
kirde bulunmuştur. Ve bu suretle mesele sabit
tir. 

BİR MEBUS — Esbabı sübutiye nedir? 
ŞEVKET B. (Devamla) -— Arz ettim, efendim. 

Bir kere kendisinin firari, akabi vakada firari ve 
sonra cürmü meşhut halinde yakalanması... işte 
esbabı sübutiye bunlardır. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Bende
niz usulü müzakere hakkında söyliyeceğim : 

Efendim Nizamnamei Dahilîde encümenlerde 
tesavii âra vukuunda Reisin tarafı tercih olunur, 
diye bir kayıt yoktur. Encümenlerin müzakere
sine dair nizamnamenin 15 nci maddesi sarihtir. 
Orada diyor ki : (Kararlar mevcut azanın ekseri
yetiyle ittihaz olunur.) (tesavii âra vukuunda 
Reis tarafı tercih edilir.) diye bir kayıt yoktur. 
Zannederim ki, Adliye Encümeni ya altı ya
hut sekiz âza ile içtima etti ve tesavii âra vukua 
geldi. Halbuki encümenler on beş kişiden mü-
retteptir, tesavisi âra vukua gelmişse karar yok
tur. Binaenaleyh Adliye Encümeninin diğer 
azayı cemederek yeniden müzakere etmesi lâzım-
gelir. Beyhude müzakere açmıyalım. | 
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REİS — Şekli müzakereye ait kısmını biti

relim de ondan sonra karara dair müzakere aça
lım. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, her en
cümen mevcut bulunan şubelerden intihabedi-
len azanın adedine nazaran on beş kişiden iba
rettir. On beş kişiden mürekkep olması itibariye 
le encümenlerde müzakere ancak beş kişinin vü-
cudiyle olabilir. Yani beş kişi meveudolduğu va
kit müzakereye başlanabilir ve karar ittihaz edi
lir. Bu; Nizamnamemiz iktizasından olduğu gi
bi altı kişi ile müzakereyi icra etmediniz diye de 
elimizde bir memnuiyet yoktur. Encümen şim 
diye kadar gecen seneden beri Heyeti Celileni-
ze bu suretle altı kişi ile ve reisin dahi meveud-
olarak vermiş olduğu vo Heyeti Âliyenizin de 
kabul ettiği birçok mukarrerat vardır. (Bir 
tane yoktur, sadaları) Pekâlâ şimdi biz encü
meni adliyede burada altı kişi içtima etmiş ve 
bu suretle lâzımgelen kararımızı vermişiz. Ve 
hattâ bundan evvel bu suretle vermiş olduğu
muz kararlar vardır ki, bu senenin içerisinde
dir. Binaenaleyh usulü müzakere hakkındaki, 
Mazhar Müfit Beyin söylemiş olduğu söze kar
şı vereceğim cevap budur. 

MAZHAR MÜFİT-B. (Hakkâri) - Reis 
Beyefendi. 

REİS — Şekil meselesini halledelim de on 
dan sonra söylersiniz. 

Efendini Meclisi Âlinin Heyeti Umumiyesi-
nin müzakeratmda, tesavii âra vukuunda Riya
setin bulunduğu tarafın tercihi Nizamname ik
tizasındandır ve sarihtir. Encümenler de buna 
kıyasen olabilir. Mamafih Meclisi Âlinin tarzı 
telâkkisine aittir. Fakat Mesele bir idam me
selesi olduğuna ve encümenin de azalarından 
henüz bu müzakereye iştirak etmemiş sekiz âza
sı bulunduğuna göre tensip buyurursanız bu 
meseleyi yeniden müzakere etmek üzere bir da
ha encümene verelim. (Muvafık, sadaları) Mev
cut âzasiyle tetkik etsin ve kararını yeniden 
versin. Evrakın Adliye Encümenine iadesini ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

3. — Konya Mebusu Arif Beyin Maliye 'Ve
kâletinde ihdas edilmiş olan memuriyetlere dair 
Maliye Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Konya Mebusu Arif Beyin Maliye 
Vekâletinde bilâlüzum ihdas edilmiş olan me-
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muriyetlere dair sual takriri var, Maliye Vekâ
letine tebliğ ederiz. Cevabiyle beraber okuruz. 

3. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Köy hocası ve Sebilülreşad mecmualarının köy 
Tere kadar meccanen dağıtılmasına dair teklifi 
kanunisi (2/298) 

REİS — Besim Atalay Beyin Köy Hocası 
mecmuası ve Sebilülreşad mecmualarının köy 
ve nahiyelere meccanen tevziine dair teklifi 
kanunisini lâyiha encümenine gönderiyoruz. 

3. — Vazifei vataniye ile cepheye izam edil
miş olan Gazianteb Mebusu Kılıç, Ali ve Sa/rki 
Karahisar Mebusu Memduh beylerle Gazianieb 
Mebusu Abdürrahman Lâmi efendi ve Ergani 
Mebusu Rüştü Beyin bu vazifede devamlarına 
lüzum kalmadığına dair tebligat. 

REİS -•— Gazianteb'in düşman tarafından 
işgal edildiği sırada Meclisi Âliniz, Anteb Me
busu Kılıç Ali Beyle üç refikine - Abdürrah
man Lâmi Efendi, Rüştü Bey ve Memduh Be
ye - vazifei hizmeti vataniye olmak üzere bilâ-
müddet mezuniyet vererek Anteb'e göndermiş 
ti. Ahiren Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müda-
faai Milliye ve Maliye Vekaletleriyle Meclisi 
Âli Riyaseti arasında cereyan eden muhabere 
ve Kılıç, Ali Beyin oradan gönderdikleri rapor 
veçhile bu zevatın şimdilik Meclisi Âliye ilti
hakları lâzımgeldi. Kılıç Ali Bey ile Memduh 
Bey arkadaşımız 17/Ni'san/1337 tarihinde Mec
lisi Âliye geldiler. Abdürrahman Lâmi Efendi 
ile Rüştü Bey henüz avdet etmemişlerdir. Mecli
si Âlinin kararı sabıkı bu zevata hizmeti vata
niye kaydiyle mezuniyet verdiğine göre malû-
muâliniz kendilerine hilâmüddet tam tahsisat 
verilmek lâzımgelirdi. Fakat şimdi diğer zevat 
avdet ettiğine ve esasen millî bir teşkilât için 
orada lüzum olmadığı Erkânı Haribiyei Umumi-
yenin tezkeresinden de anlaşıldığına göre bu 
iki zat hakkındaki mezuniyetinizin Nısahı mü
zakere Kanununun tâyin ettiği üç ay müddete 
mi kalbi lâzımigelir, yoksa kararı sabık veçhile 
kalsınlar mı? Bu hususta tâyini muamele buyu
runuz, 

ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlarımız bize 
izahat versinler. 

BESÜM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim, 
Erkânı Harhiyei Umumiyenin tezkeresinden an
laşıldığına göre orada kalmalarına lüzum kal-
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mıyor. Kılıç Ali Bey buraya teşrif ettiler. Ab
dürrahman Lâmi Efendinin orada kalması zan
nedersem muvafık değildir. Orada kalsın, evin
de barkında otursun, parasını, maaşını tama
men alsın; bu olamaz. Zaten Abdürrahman Lâ
mi Efendi Aritepli değil Kilis'lidir. Derhal onun 
oradan çağırılması bendenizce muvafıktır. 

REİS — Efendim, şimdi mesele, mezuniyet 
meselesini alelûmum mezuniyetler misüllû ad ve 
telâkki edip etmemek.. (Hayır olamaz sadaları) 

BİR MEBUS Bey — Bunlar mezuniyet isti
yor mu Reis Bey? 

REİS — Hayır, efendim. 
BİR MEBUS Bey — Reis Bey, madem ki, va

zifeleri hitam bulmuştur, avdetleri lâzımdır. 
HACI AHMET HAMDİ Ef. (Muş) — Bun

lar çağrılacak olursa talepleri vukuunda tekrar 
mezuniyet verilmek icabeder. Şimdi o mezuni
yet kanuni veçhile... (Hayır hayır sadaları) 

HAKKI IIAıMl B. (Sinob) — Efendim, hu 
Abdürrahman Lâmi Efendi arkadaşımız bura
dan giderken 'bittahi hir hizmeti vataniye ifası
nı deruhde ederek gitti ve Meclisi Âliniz de ken
disine büyük hir mezuniyet vermiştir. Binaen
aleyh kendisine tebligat ifa edip de tabiî o teb
ligata ıttıla peyda ederek hareket etmediği tak
dirde o tarihten itiharen gayrimezun addedilir 
veyahut mezuniyetinin temdidini talebeder, Mec
lis temdideder. Ahiren kabul ettiğimiz bir ka
nun mucibince o müddete ait kısım için nısıf 
tahsisat alır ve bunun haricinde bir şey yapıla
maz. (Her ikisi için 'de böyle sadaları) 

REİS — Meclisi Âliden evvelâ hizmeti vata
niye esası üzerine mezuniyet verildiği için Mec
lisi Âlinin hu nokta hakkında kararını almak 
lâzımgeliyor. Bu zevatın bundan sonra kalacak
ları müddet için kendileri taliboldukları tak
dirde mezuniyetlerine dair Meclisi Âli ayrıca 
karar ittihaz eder. Şimdi kendilerine davet tez
keresi yazılmasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kalbul edilmiştir. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Reis Bey, Erkânı Harbiyei Umumiyenin tez
keresi burada okundu mu idi? Zatıâlinize bi:1 

şey Soruyorum; Erkânı Harbiye bu zatın hizme
ti vataniyesine hitam Verildiğini buraya bildir
miş ; evvelce Meclisi Âlinin karariyle giden bir 
heyetin avdeti hakkında yazılan tezkereden 
Meclisi Âlinin haberi var mıdır, yok mudur? 
Onu anlamak istiyorum. 
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kanun vardır. Birinci numarayı teşkil ediyor. 
Mevkii maaşatma ait Müdafaai Milliye ve 

Muvazenei Maliye encümenlerinden geçmiş bir 
On dakika teneffüsten sonra müzakeresine has
lıyahm. 

*>•<* 

I K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 3 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTÎP : Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Celse küşadedildi. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Seferberlik ve cephe zammı Kanunu

nun tefsirine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi ile Müdafaai Millîye Vekaleti Müste
şarlığı maaşına makam maaşatma ve Müdafaai 
Milliye Müsteşarlığı ve Erkâniharbiyei Umumi
ye Riyaseti ve saire makamı işgal eden zevatın 
makam maaşlarına dair kanun lâyihaları ve Mü
dafaai Millîye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları (1) 

REÎS — Cephe ve seferberlik zammı hak
kındaki Kanunu müzakere edeceğiz. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Efendim, or
du maaşatmi; seferberlik ve cephe zamlarını ve 
kezalik makamatı muhtelifeyi işgal eden zevata 
verilecek maaşatı tahdideden kanun müsveddesi 
bugün huzuru âlinizdedir. Bu kanun; 1337 se
nesi bütçesi için de esas olmak üzere mukaddema 
Heyeti Aliyeniz tarafından tâyin edilen kadro 
encümenlerinin yaptıkları tetkikata göre terti-
bolunmuştu. 1337 Müdafaai Milliye bütçesi He
yeti Aliyeniz tarafından kabul edilerek çık
tığı için, bu bütçeye nazaran ashabı meratibin 
maaşatmi vermek lâzımgeliyor. Fakat dairei 
aidesi; bu kanun ellerinde mevcudolmadığı için 
tediyat yapmakta müşkül bir vaziyette kalıyor. 
Yani bugün mevkii müzakereye vaz'edilen bu 
bütçede kabul buyurduğunuz usulü muayyene ve 
mevaddı muhtelifede nıevcudolan mebaliğin su
reti tediyesine ait ve sureti tediyesini tertip, tan-

(1) 2 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

zim ve temin eder bir kanundur.. Binaenaleyh, 
Heyeti Aliyenizce müstaceliyetle kabulünü teklif 
ve rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bütçesi 
çıkmış değil mi efendim? 

SALÂHATTÎN B. (Devamla) — Bütçesi çık
mıştır, efendim. Yalnız; bu tarzda tediye olun
ması lâzımdır ve kanun çıkmadıkça tediye ulu
namıyor.. Nisan aylığı da gelmiştir... Muvazenei 
Maliye Encümeniyle hemfikir olarak tertibetti-
ğimiz bu kanunda, bâzı ufak tefek kanunun me
vaddı muhtelifesine aidolmak üzere tadilât arz 
edeceğim. Pusul ve mevaddı gelince arz ederim. 
Şimdi esas olan nokta : Kanunun heyeti umumi-
yesinin müstacelen kabulünü teklif ve rica ede
rim. 

REİS —- Efendim, Müdafaai Milliye Encü
meni namına Salâhattin Bey müstacelen müza
keresini teklif ediyor... 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Reis Bey, belki müstaceliyetin aleyhinde söz 
söyliyeceğiz... 

REÎS — Efendim müstaceliyetin aleyhinde 
söz söyliyecekseniz söz vereyim. 

ABDÜKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Evet efendim... 

FUAD B. (Çorum) — Müdafaai Milliye Ve
kâletinden burada kimse yoktur. 

(Var var sesleri). 
R E Î S — Memuru mahsusu vardır efendim. 
Müstaceliyetini kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsınlar. Müstaceliyeti kabul edilmiştir. 
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ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Malûmu âlileri olduğu veçhile, bu Müdafaai 
Milliye bütçesini bilâ müzakere kabul etmiştik. 
Çok temenni ederim ki: Bizim Müdafaai Milli
ye bütçesini kabul ederken kalplerimizdeki ihti
sasla alâkadar bir kadro ile de karşımıza çık
sınlar. Fakat bu kanun heyeti umumiyesi itiba
riyle bizim o ruhumuza münafi bir şekilde çık
mıştır. Esasen ordu teşkilâtının sırasiyle rüt
beleri, kavaninde muayyen ve mevcuttur ve bu 
mevcuduna yeni yeni bâzı şeyler ilâve ediliyor. 
Halbuki Müdafaai Milliye bütçesindeki parayı 
kabul etmek, bunları da kabul •etmek mânasına 
değildir. Belki Müdafaai Milliye teşkilâtının, 
memleketin müdafaasını temin hususunda kuv
vetli bir teşkilâta malik olması içindir. Halbuki 
bu yeni teklifte öyle şeyler görüyorum ki; me
selâ: Müstakil şube müdiranı ve müsteşar mu
avinliği, seyyar ordu kumandanlığı, müsteşarlık. 

Ordu kumandanlığını ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetini ve Müdafaai Milliye Ve
kâletini birleştiren üç zata, bir nam altında üç 
tane koca koca makam ihdesediliyor.. Ordu ku
mandanlığı... Esasen ordu kumandanlığa namiy-
le bir makam bulunmadığı ve yalnız kolordu 
teşkilâtı bulunduğu halde bu vesile ile birde 
ordu kumandanlığı meydana çıkıyor. Sonra tek
lifin bâzı mevaddıaıda ve meselâ : «Ancak muha-
rebatta hattı harbe veya ihtiyata dâhil olan
lara, keza o günlere mahsus olmak üzere cephe 
zammı verilir» gibi şeyler deniyor. 

Bursa cephesinde veyahut Uşak taraflarında 
harbeden kuvvetin ihtiyatı; Sivas'taki kuvvette 
telâkki edebileceğine nazaran memlekette bulu
nan bütün kuvvetlere cephe zammı vermemek 
esası kabul edilecek.. Binaenaleyh, bizim Müda
faai Milliye bütçesine vermiş olduğumuz para
dan yegâne gayemiz; memleketimizin müdafaası 
hususunda lâzım olduğu kadar kurşun atmak, 
lâzımolduğu kadar gülle atmak lüzumu kadar 
bomba atmak... Ve fakat hiçbir zaman yeni yeni 
teşkilât yapmak değil... Ben, kanunun reddini 
teklif ediyorum ve esasen mevcut olan kavanin 
ile müeyyet bulunan sınıflar ve rütbeler üze
rine yeniden sınıflar ilâve etmek; ihtilâl hükü
metlerinin gayesine de muhaliftir, mugayirdir. 
İhtilâl hükümetlerinde paşalık yoktur; ancak ga
yeye doğru gidilir. Bu gayeye muhalif olan bu 
kanunun reddini teklif ederim. (Doğru, muva
fık şadaları). 
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SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Efendim, 

Abdülkadir Kemali Bey biraderimizin tetkik 
buyurdukları nukati; iki üç şeyle hulâsa ve ic
mal etmek istiyorum: Bu kanunun Meslisin ke
mali şevkle kabul ettiği bütçeye muvafık olma
dığını buyurdular. Bendeniz heyeti aliyelerine 
arz ettim ki: Bu kanun 1337 senesi için;.. 1336 
senesi Kânunlarında veya Şubat'mda heyeti 
aliyenin bütçede âzami tasarruf at icrası ve en 
ufak tasarrufun memleketin, ordunun ve mil
letin, müdafaai vatan uğrundaki faaliyetine 
hadim olabilecek şekilde gönderilerek bir büt
çe tanzimi gayesini takibederek yapılmış ve faz
la makamat ve memurin ihdas olunmamıştır. 
Bir makamat vardır ve bunların hukuku da 
mektumdur. Evvel emirde efendim, Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyaseti ve Müdafaai Milli
ye Vekâleti makamlarının, ordu kumandanlığı 
salâhiyetine ve hukukuna malik olduğu mese
lesi öteden beri bizde kabul edilmiş bir esas 
ve bir asıldır. Ve bu makamat zaten bizim ta
rafımızdan muhdes değildir. Meclisi Âli daha 
ilk zamanlarda Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yaseti ve Müdafaai Milliye Vekâleti makamla
rını ayrı birer makam olarak tanımıştır. Müs
teşarlara gelince : Devairi sairei Devlette oldu
ğu gibi; bu kadar muazzamatı umur içerisinde 
yuvarlanan Müdafaai Millîyenin de; işlerini 
görmek üzere dairesinde bir vekili ve bir müs
teşarı bulunmak lâzımdır. 

Müdafaai Milliye meselesi efendiler, bir 
memleket müdafaası meselesidir. Vaktiyle teş
kilâtı askeriyemiz kolordu teşkilâtı esası üze
rine mürettepti ve bu esas 1326 da kabul edil
mişti. Bilâlıara harbe başlandığında birkaç kol
ordu bir cepheye geldi ve bunların idaresi için 
de ordu kumandanlıkları ihdas edildi; ordu ku
mandanlıkları zaten muhdes değildi; kolordular 
müstakillen vazifelerini ifa ederlerdi. Binaen
aleyh vakti hazarda orduların ihtiyacat ve sa-
iresi için teftiş vazifesiyle mükellef tutulan ku
mandanlar seferde bilfiil kumandayı eline alır 
ve istimal ederdi. Aynı esas dairesinde, memle
ketimiz yeni deruhde ettiği vazaifi harbiyeyi 
idare için ordulara ve kolordulara maliktir ve 
bittabi bunları idare edecek makamata da lü
zum vardır. 

Bendeniz bu noktada ya anlıyamadığımı ve
yahut beyefendinin beyanatının bendenize ta
alluk etmtdiöini zannediyorum, 
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BAHRİ B. (Yozgad) — Beyefendi, Müda

faai Milliye Encümeni namına mı bunu müda
faa ediyorsunuz ? 

SALÂHATTİN B. (Devamla) — Evet efen
dim.. 

BAHRİ B. (Yozgad; — Bu Müdafaai Millî
ye Encümeninden geçmemiştir. 

SABAHATTİN B. (Devamla) — Bunu tan 
zinı eden Müdafaai Millîye Kadro Encümenidir. 
Müdafaai Millîyenin kadrosunu tanzime memur 
encümendir. Binaenaleyh biz yaptık ve aynı esa-
sat üzerine Muvazenei Maliye Encümeni de bu 
şekle karar verdi. 

Efendiler; arkadaşlarımızdan bâzılarının, 
bâzı hukukun muhafaza olunamadığı zaımı bel
ki hatırlarına gelir. Fakat bilâkis muhafaza 
edilmiştir. Ye Müdafaai Millîye Vekili Paşa 
Hazretleri ile de bu husus görüşülmüştür. 

Meseleye gelince; bunda muhtacı tavzih olan 
nukat vardır. Ye onü arz edeceğimi evvelce söy
lemiştim. Binaenaleyh merak buyurmayınız, 
mevaddm müzakeresinde ayrıca izahat veririm. 
Bittabi menafii askeriyemizdir. Eğer Heyeti 
Aliyeniz daha başka nukatı nazarı kabul buyu-
i'ursa ona da bir diyeceğimiz yoktur. Biz Mü
dafaai Milliye Vekâletini ve Erkânı Harbiyci 
Umumiye Riyasetini vekâlet olmak üzere kabul 
etmişken, Müsteşarın dahi salâhiyetini tesbit 
eden, tâyin eden seyyar ordu kumandanlığı 
şeklinde... 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Seyyar ordu kumandanlığının. Erkânı Har-
biyei Umumiye Riyasetiyle Müdafaai Milliye 
Vekâletine verilmesindeki hikmet nedir? Yeniden 
bir teşkilât ve rütbe değil mi? 

SABAHATTİN B. (Devamla) — Hayır efen
dim! Rica ederim cetvelin zaten hazfını, madde
nin müzakeresinde rica edeceğim. Makama ti muh
telif ei askeriye buraya misal olmak üzere göste
rilmiştir. 

Hakikaten gerek sıhhiye ve gerek levazıma 
yani idareye aidolan birçok meratip vardır ki, 
burada gösterilmemiştir. Şu halde burada onların 
hukukları da zail olmuş gibi hatıra bir şej- ge
lecek ve bu hatıra gelmemek için bendeniz üçün
cü maddenin tetkik edip, tasdik ettiğiniz kadro 
cetvellerine göre tanzimini rica edeceğim ve o 
maddeye de geldiğimizde izahat vereceğim. 

Hattı harbe ve ihtiyata aidolarak söyledikleri 

— sa 
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noktaya da cevap arz edeyim: Beyefendinin ııok-
tai nazarı bir noktadan vâriddir. Burada gös
teriliyor ki: Cephede bulunan kıtaat alelhusus 
düşmanla temas ettiği için cephe zammına müs
tahaktır. Bâzı nev'i kıtaat vardır ki, cephenin 
ihtiyatı olarak bulunurlar. Bunlar da müstahak
tır diyoruz. Ve bundaki ııoktai nazarımızda o 
kıtaatın ansızın muharebeye girebilecekleri veya
hut her hangi bir tarafa doğru yani muharebe 
mevzii muharebe meydanı dahilindeki ihtiyat
lardır. Zâtı âliniz bunu eğer ta geride on gün
lük yerde bulunan kıtaata ela teşmil etmek ister
seniz bendeniz bunu gayrivârittir, derim. Bu
rada Heyeti Umumiyenin mütalâasında bu iza
hata müsteniden olacaksa ki, bu esas muteberdir 
ve bunun böyle olacağına Heyeti Aliyeleri ka
naat buyurmalıdırlar. bunu bilhassa rica ederim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—- (jok para gidiyor efendini. 

SABAHATTİN B. (Devamla) — Hayır efen
dim, bu para gayet azdır. Are her madde hakkın
da zâtı âlinize izahat verebilirim. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, heyeti unıu-
miyesi hakkında müzakere kâfidir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bendeniz kadrolar 
hakkında bir şey söylemiyeceğim. Yalnız Heyeti 
Aliyenizden şunu istirham edeceğim ki: Biz Mü
dafaai Milliye bütçesini kabul ettiğimiz zaman 
bir hisle mütehassis bulunuyorduk. Biz orduya 
lisanı halle diyorduk ki : Bizden isteyiniz, biz 
her şeyi vereceğiz; siz de bize yalnız zafer geti
riniz. Böyle idi. Binaenaleyh şimdi bu teşkilât 
onun bir eezasıdır. Şu karşımıza çıkan Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbatası o teşkilâtın 
içinde bir esastır. Fakat bu Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetince tadil edilmiştir. Onların 
arzusu daha ziyade onların düşüncesi şekline 
ifrağ edilmiştir. Zannedersem Selâhattin Beye
fendi hazretleri de onu imâ etmek istiyorlar. Bi
naenaleyh ordunun dimağı bulunan Erkânı Har
biyei Umumiye Riyasetinin yaptığı teklif daire
sinde Müdafaai Millîye bütçesini kabul ettiğimiz 
gibi bunun da bilâmünakaşa kabul edilmesini 
bendeniz teklif edeceğim. Çünkü ordunun dima
ğı mütefekkiri olan Erkânı Harbiye'nin vereceği 
kararın şüphesiz ki, ordu üzerinde tesiri vardır. 
Binaenaleyh o esasta, velev cüzi olsun, Meclisi 
Âlinin inhiraf ederek vereceği karar ve bu alla 
kadar gördüğümüz kahramanlar haleti ruhiyesi 
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üzerinde - bendeniz bilmiyorum, fakat zannedi
yorum ki - belki bir tesir yapar. Bunu Heyeti 
Aliyenizden rica ederim, bu esas dairesinde mü
zakereye devanı edelim ve bu teklif dairesinde 
müstacelen kabul edelim. Ve biz onlardan yal
nız zafer istiyelim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bilâmünakaşa kabul edilemez. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim; ben
deniz de Müdafaa! Millîye Encümenindenim. Bu 
kanun Müdafaai Millîye Encümeninden geçme
miştir. Kanun Selâhattin Beyefendinin buyur
duğu veçhile 1337 senesinde âzami tasarruf icrası 
için bâzı kadro encümenleri teşkil edilmiş bu 
kadro encümenleri Muvazenei Maliye Encümeni 
ile teşrik ve tevhidi mesai etmişler ve bu kanun 
meydana gelmiştir. Bendenizce bir defa bu ka
nunun Meclisin Heyeti Umumiyesine gelmesi içm 
geçirmesi lâzımgelen safahati tamam değildir. 
Bu kanunun bir defa da Müdafaai Millîye En
cümeninden geçmesi kanaatindeyim. 

Sonra eğer Heyeti Umumiye karar verir de 
Müdafaai Milliye Encümeninin mazbatasiyle 
buraya gelmesine lüzum yoktur, bugün müzake
re ederiz derse bendeniz yapılacak tadilâtın ne 
olduğunu Heyeti Umumiyenin müzakeresinden 
evvel anlamak isterim. Çünkü Selâhattin Beye
fendi, bunun üzerinde bâzı noktalarda tadilât 
yapılacaktır, diyor. Ve bendeniz tabiî Müdafaai 
Milliye Encümeninde bulunmak itibariyle bâzı 
duygularım vardır. Acaba bu itibarla tadilât ne 
dereceye kadar muvafıktır veyahut değildir? 
Bunu anlamak isterim. Eğer bu tadilât muvafık 
değilse o vakit bunun Müdafaai Millîye Encü
meninde dûrüdiraz tetkiki icabedecektir. 

Sonra kadro yapıldığı zaman için Selâhattin 
Beyefendi dediler ki : Üçüncü maddedeki Mü
dafaai Milliye için gösterilen şu derecatın haz-
fedilmesini talebedeceğim. Halbuki bendeniz değil 
bunun tayyi, ne kadar derecat var ise hepsi
nin girmesi taraftarıyım. Eğer bunun müsta
celiyetinde başka bir sebep varsa ve sonradan 
bu ilâve edilecekse bendeniz taraftar değilim. 
Eğer ilâvesi lâzımgeliyor ve buna Heyeti Umu
miye de karar veriyorsa rica ederim bu kanun 
encümene gitsin ve orada bütün derecat tesbit 
edilsin. 

Şimdi, teklifim budur. Bugün müzakeresi 
Heyeti Muhteremece kabul edilecekse, yapı
lacağını Salâhattin Beyefendinin söyliyeceği ta-
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dilât ne ise onun lıututu umumiyesini bir kere 
görelim.. Çünkü müzakere edeceğimiz bu değil
dir. Tasavvur edilen muaddel şekildir. Bunu 
anlıyalım. Ondan sonra söyliyeceğim sözler 
vardır. Sözümün mahfuz olmasını rica ederim, 

SALÂHATTİN B. (Manisa) — Efendim, de
vam muhtelife bütçeleri Muvazenei Maliye En
cümenine gelir ve orada tetkik edilir. Devairi 
muhtelifenin bütçeleri encümenlerce tanzim 
olunmuyor zannediyorum. Bu sebeple Müda
faai Milliye Encümeninin bütçe nokta! naza
rından olan vaziyetini bendeniz pek bilemiyo
rum. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bütçe değil, 
Salâhattin Bey, kanundur. 

SALÂHATTİN B. (Devanda) — Evet efeıı-
| dim .bu kânun Muvazenei Maliye Encümeni-
j mizce yapılmıştır. Bu kanuna esas olan lâyiha, 

yani devairi askeriye kadroları, büyük bir ki
tap şeklinde bir lâyiha ile Riyaseti Âlinize tak 
dini olunmuştur. Bittabi Meclisi Âli bununla 
meşgul olamıyacağı için encümene verdi. En
cümen kadroları, bilâmünakaşa diyebileceğim 

I ve arkadaşlara fartı itimat göstererek kabul 
buyurdular. Bu nıeyanda Müdafaai Milliyenin 
ve maaşatı askeriyenin sureti tevzii hakkında
ki kanunu, arz edeceğim esbabı umumiye üze
rine kabul ettiler. Heyet! Aliyenize o bütçenin 
mütemmimi olmak üzere geliyor. 

Kadrolara gelince : Meratibi askeriyenin 
veyahut makamatı muhtelifei askeriyenin esas
ları gayet büyük bir kitap halindedir ve el-
yevm tabedilmektedir ve Meclisi Âlinize de tak
dim olunacaktır. Binaenaleyh o; tekmil maka
matı askeriyenin esasını ve hukukunu ve me-
ratibini ihtiva etmektedir. Ve bunu üçüncü 
maddeye, arzu buyurdukları gibi bir cetvel ha
linde ilâve etmek lâzııngelecektir. Binaenaleyh 
itimat buyurulmasmı rica ederim. Dairei aide-
siyle müştereken yapılarak tabedilmekte bulu
nan bu kitapla matlubolan mesele halledile
bilir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu maaşatm ne gibi 
maksada istinadettiği hakkındaki umumi nok-
tai nazarı öğrenmek istiyorlar. Bunu arz ede
ceğim : Orduda makam maaşatı namiyle bir 
maaş meselesi burada Heyeti Aliyenize arz 
edilmektedir. Berrî ve bahrî bilûmum makama
tı askeriyede ve bu makamatı işgal eden zevat 

I - çünkü ordumuz çok genç ve teşkilâtımız git-
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tikçe icabı hal ile tevessü edeceği için - ordu- t 
muzda, makamatı muhtelifeye muktazi rütbe
deki zevatı bulunduramıyoruz. Daha genç ve 
daha madun rütbede bulunan zâbitanı o ma
kamatı muhtelifei askeriyede istihdam ediyo
ruz. Halbuki bu makamatm ieabat ve haysi
yetini vikaye ve muhafaza edebilmek için bu 
parayı kendisine vermek lâzımdır. Devletin 
diğer devairi umumiyesinde de bu hak var- i 
dır. Meselâ bir mahalle tâyin olunan bir hâkini I 
veyahut bir mutasarrıf veya kaymakam o ma
kamın maaşım alır. Ciheti askeriyede bunun 
baliğ olabileceği yekûn nazarı itibara alına
rak bu asıl değil başka bir asıl kabul edil
miştir. Ezcümle orduda; makamatı mülkiye- i 
de ve sairede olduğu gibi mevcut olan şekil- i 
den maada bir de rütbe meselesi vardır. Ve 
rütbe meselesi bir asıldır. Ve bu aslın ehem
miyeti büyüktür. Yani yalnız ehliyet kâfi de
ğildir; kıdem de lâzımdır, tecrübe de lâzım
dır. Ve bu meseleden dolayıdır k i ; mevcut 
olan meratibi ilga etmeyi şimdilik düşünme
yi muvafık bulmadık. Her hangi bir mevkii 
işgal eden zatın kendi bulunduğu rütbenin 
maaşiyle işgal ettiği mevkiin âzami maaşı ara
sındaki farkın nısfını kendine bir mükâfatı 
ehliyet olarak vermeyi bir esas ittihaz ettik. 
Malûmu ihsanınız evvelce kabul edilen Cephe 
Zammı Kanununda muayyen meratibe ka
dar olan zâbitan tam maaş alıyordu. Halbuki 
birçok zâbitan, ümera ve Erkânı Askeriye, bu
lundukları makamın icabettirdiği maaşatı ala
mıyordu. Yani bir itidalsizlik vardı, 13ı ı suretle 
biz herkese bulunduğu rütbenin nısıf maa
şını almak değil, bulunduğu vazifenin maa- -
siyle kendi rütbesi maaşı arasındaki farkın 
maatahsisat nısfını vermeyi asıl addettik. Bu 
suretle bir zabit bulunduğu vazifede liyakat 
gösterirse maaşı da o nispetten bir parça ar
tabilecektir. Eğer bunu yapmazsak ve bu
lunduğu mevkiin maaşını verir isek o zat terfii ] 
rütbe etse de maaşından bir fark hâsıl olmı- I 
yacaktır. Şu noktai nazardan öteden beri za 
ten Mudafai Milliye Encümeninin dahi geçen 
sene düşündüğü ve orduda tatbikini istediği 
esasta bu tevafuk ediyor ve bunu kabul et
tik ve bütçede de mühimce bir tasarruftur. 
Sonra umuma şâmildir. Binaenaleyh bunu bir 
madde olarak arz ediyoruz. j 

Burada bir mesftle t«varüd»diyorv Acaba, 
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rütebi askeriyenin hangi makamata muadil 
olduğu keyfiyetidir. Bu burada bugün huzu
runuza takdim edilen cetvelde muharrerdir. 
Fakat tamam değildir. Bir kitap kadar cet
vel yazmak lâzımdır. Onun için bundan sar
fınazar edilmesini ve eneümenimizce dairesiy
le bilmüzakere takarrür eden ve tasdik edil
miş olan matbu cetveller üzerinden kabulü
nün tahtı karara alınmasını rica ederim. 
Bunda her şey yazılıdır. Meselâ bir kolordu
nun veya bir fırka sertabibinin, Erkânı Har-
biyedeki şube idare memurunun salâhiyeti 
kanuniyesi ne ise tesbit edilmiştir. Binaen
aleyh bulunduğu makamın en büyük rütbe
siyle kendi maaşı arasındaki farkı alabilecek
tir. Ve bu teklif bütçemizle mütevazin bir teklifi 
iptidaiden ibarettir. Fakat Heyeti Aliyeniz da
ha geniş davranırsa herkese bulunduğu rütbe
nin maaşım vereceğim, derse o da başkadır. 

BÎR MEBUS B. — Hükümetin bu hususta 
bir teklifi var mı ? 

SALÂHATTÎN B. (Devamla) — Bu teklif 
Hükümetle anlaşılarak yapılmıştır. Yani bundan 
birkaç gün evvel Müdafaai Millîye Vekili ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisvekili Paşa Haz
retleri hususi olarak bize yazdığı bir tezkerede 
bu mevat hakkında tamamen mutabık oldukla
rını söylüyorlardı. Daha evvel de Muvazenei 
Maliye Encümeninde, Paşa Hazretleri de davet 
olunmuştu, bu mevat okundu, huzurlariyle mü
zakere edildi ve tasdiklerine iktiran etti. 

İkinci mesele seferberlik zammı, üçüncüsü 
cephe zammıdır. Seferberlik zammı için burada 
bir esas hazırlanmıştır. O da cephede bulunan 
seyyar orduyu takviye etmek esasa gözetilmiş-
tir. Bütün zâbitammızm bütün efradımızın, bü
tün kuvvetimizin seyyar orduya gitmesi, seyyar 
orduda hizmet edenlerin ettikleri hizmetin ge
rilerden daha ziyade mazharı tebcil olduğunu 
göstermek için Heyeti Aliyenize bunların maa
şa tında bir fark bulunması lüzumunu teklif et
tik. İhtimal ki, umumuna seyyanen verdirilmek 
arzusu vardır. Bendeniz bu hususta bir şey söy-
liyemem. Yalnız seyyar orduda bulunan zâbita-
nın ev ve barklarının ayrı olduğunu ve evlerin
den, barklarından ayrı yaşadıklarını ve her gün 
ihtiyacatı askeriyeye göre dağlarda, bayırlarda 
çalıştıklarını ve binaenaleyh bu heyeti zâbitanın, 
seyyar orduya müntesip zâbitanın, sabit maka-
matta bulunan arkadaşlarından hayat noktai 

- 90 -



1 : 25 25.4 
nazarından, tehlike ve kabiliyet noktai nazarın
dan -daha başka türlü şeye mâruz olduğunu He
yeti Aliyenize arz etmek isterim. Bunda seyyar 
orduya mensubolan bilûmum müessesat, maka-
mat veyahut teşkilât her ne ise - ki bunu Er
kânı Harbiyei Umumiye tâyin edecektir - onla
ra bunun aynen verilmesini ve kanunu mahsus 
mucibince hariçte kalan teşkilâttakilere de nısıf 
olarak itasını arz ve teklif ediyoruz. 

Bunun tâyini de tabiî Erkâna Harbiyei Umu-
miyeye ait bir meseledir. Yalnız biz bir esas 
koyuyoruz k i : Seyyar olanlar tam seferberlik 
zammını alırlar. Bu bir kısım zâbitanm daha 
ziyade cepheye gitmesini tergip ve teşvik eden 
bir noktadır. İhtimal ki, değildir. Heyeti Ali-
yeniz umumuna itasını tensibederse benim için 
de maatteşekkürat kabul. 

RASİM B. (Cebelibereket) — Levazımatı 
Umumiyei Askeriye Riyaseti hakkında hiçbir 
kayıt göremiyorum. 

SALÂHATTİN B. (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız arz edeyim. Bilûmum devairi as
keriye rüesasmı; bir fırka kumandanı salâhiye
tine malik olmak üzere kaydettik ve bunları 
uzun uzadiye görüştük. Fakat burada uzun uza-
diye tafsiline lüzum görmüyorum. Cetveller ba
sılmak üzeredir ve Heyeti Âliyeye gelecektir. 
Umum rüesa bu vaziyettedir. Harbiye Nezare
tinde kadimden beri böyledir. Efendim cetvelde 
sehiv vardır. İstediğiniz kadar izahat veririm. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Biz 
seferberlik ve cephe zammı maaşları için geçen 
sene bir kanun yapmıştık. Şimdi iki kanun ara
sında ne fark var? Bunu Muvazenei Maliye En
cümeni mazbata muharriri izah etsin. Bundan 
ne istifademiz vardır? Bize bir kanaat gelsin; 
ondan sonra müzakere edelim. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Tam verilme
siyle, nısıf verilmesi arasındaki fark 700 000 li
radır. Daha fazla tafsilât isterseniz vereyim. Se
ferberlik zammının nısıf olarak itasiyle hâsıl ola
cak fark 500 bin liradır. Cephe zammının bizim 
arz ve teklif ettiğimiz şekilde olup olmaması 
arasındaki fark 5 milyon lira raddesindedir. Arz 
edebiliyor muyum efendim? Yani hizmet başın
da bulunan arkadaşlarımızın hukuku katiyen 
rahnedar olmaz. Yalnız seyyar ordunun haricin
de bulunan menzil, mektepler ve saire.. Efrat ve 
zabıtandan muayyen bir miktarda tenkisat ic-
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rasiyle Hazinenin istifade ettiği miktar beş mil
yon liradır ve makam maaşiyle 800 bin lira edi
yor. Yani bütçeden 6 300 000 lira tenkis ediliyor. 
Yani bu enfa bir gayedir. Bu altı milyonu ister
seniz bilâhara cephede bulunan arkadaşların 
maaşına zemaim yapın, isterseniz Müdafaai Mil
lîye hidematma dair daha büyük mikyasta teş
kilât yapınız. 

öyle zannediyorum ki, elinize büyük bir pa
ra geçmiş oluyor. Yani müdafaai millîye, mü
dafaai vataniyeye ait hususatta bir yerden beş 
para kesilmesini arzu etmem. Ve yalnız bir şey 
arzu ederim ki, memleketin cebinden ve kesesin
den çıkan para en nafi yerlere gitsin. Binaen
aleyh bu maddei kanuniye mucibince Heyeti Aİir 
yenize gelen bütçe 44 milyon liradır. Eğer eski 
şekli üzere yapılsaydı 57 milyon lira ederdi. Bu 
13 milyon lirayı istediğiniz yere sarf edebilirsi
niz. Bu tasarrufattır. 

Cephe zammı için müsaade buyurulursa arz 
edeyim : Cephe zammı ancak düşmanla temasta 
bulunan kıtaata ve teması zamanlarına mahsus 
olarak verilmiştir. Ve bunda alaya kadar kıtaat 
dâhil, alaydan yukarı kıtaat dâhil değildir. Mü
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri de aynı fi
kirdedirler. Ve encümenimize yazdıkları kâğıt
ta da (Cephe zammı ancak alaya kadar kıtaata 
verilmelidir) diyor. Bu pek doğrudur. 

Karargâhlar ve kumanda heyetleri ve kıtada 
bilfiil harbe yaklaşan kıtaata kumanda edenler 
de bundan müstefit olurlar, 

Gelelim zâbitanı askeriyenin maaşat mesele
sine: Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri
nin vâki olan işaratmda gerek cephe zammı ve 
gerekse seferî zam olarak verilen 25 liralık zam, 
bir zammı maaş mahiyetindedir. Bugün zâbitanı 
askeriyenin aldıkları maaşın heyeti umumiyesin-
de bir tebdilât icrasını teklif ediyorlardı. Kendi
leriyle görüştük, bu mesele bütçe meselesi değil
dir ve ayrı bir meseledir. Yani zabitlerimizin 
seferî ve hazerî, diye aldıkları parayı bilâhara 
biz tevhidederek esas maaşlarını yükselteceğiz. 
Bu, tekaüdiyelerini tezyide medar olacaktır ve 
bugün Heyeti Aliyenizde bunun muhakeme olu
nacak bir ciheti yoktur. Onu hazırlayıp ayrıca 
takdim edeceğiz, (Müzakere kâfi, sesleri) 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, tevdi edi
len lâyihayi kanuniye 4 esası ihtiva ediyor. Bi
risi makam maaşı, ikincisi rütbei askerîye, üçün-
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cüsü cephe zammı, dördüncüsü seferî zammıdır. 
Malûmuâliniz bu dört esas, bu kanundan evvel 
ayrıca kavanine merbuttur. Onlardan ikisi, cep
he zammı ile seferî zammı; geçen sene Meclisi 
Âlinin kabul ettiği mevaddı kanuniye ile tâyin 
edilmiştir. O maddei kanuniye meydanda iken 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 1337 bütçesiyle 
kadrosunun tanzimi için Meclisi Âliden encü
meni mahsus teşkil edilmiş ve o encümen kava-
nini mevcuda ahkâmını tağyir edecek bir surette 
bütçe tanzim etmiştir. Biz, yorganımıza göre aya
ğımızı uzatmak mecburiyetindeyiz. Bütçe Encü
meninin, Kadro Encümeninin, tanzim ettiği bu 
bütçeyi Heyeti Umumiyede ekseriyetle kabul et
tik. Binaenaleyh, kavanini sabıka ile, kanun ma
hiyetinde -bulunan 1337 senesi Müdafaai Milliye 
bütçesi arasında bir tearuz hâsıl olmuştur. Bu 
tearuzu defetmek için kavanini mevcudenin 
tadili lâzımdır. îşte şu lâyihai kanuniye ile o 
maddelerin tadili teklif «olunuyor. Binaenaleyh, 
heyeti umumiyesi itibariyle, bendenize naza
ran bu lâyihai kanuniye şayanı müzakeredir. 
Yalnız maddeleri arasında kanaatime muhalif 

» bâzı cihetler var ki, onu maddelerin müzakere
sinde arz edeceğim. 

MUVAZENEI MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATASI MUHARRİRİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, bendeniz teşkilâtı askerîye mesele
sini izah etmiyeceğim. Bu meselede zaten Müda
faai Milliye Kadro Encümeniyle Muvazenei Ma
liye Encümeni teşriki mesai ederek çalışmışlar
dır. Ona ait izahatı Selâhattin Bey arkadaşımız 
vermiştir. Yalnız şunu arz edeceğim Heyeti Ce-
lilenize ki : 

Bu kanun, Muvazenei Maliye Encümenine 
re'sen gelmiş ve Muvazenei Maliye Encümeninde 
re'sen yapılmış bir şey değildir. Hatırı âliniz-
dedir ki, Seferberlik ve cephe zammı hakkındaki 
Kanunun bir maddesindeki tereddüdün tefsiri 
için teklif vardı. Kanunun ibaresindeki ipham
dan bilistifade cephe gerilerine, sabit hidemata 
bakılmaksızın umum zâbitan ve efradı askeriyeye 
seyyanen muamele yapılıyor, seferberlik ve cep
he zammı veriliyordu. Müdafaai Milliye Vekâleti 
bunu, tefsir etmek üzere Heyeti Celilenize verdi. 
O tefsirin müzakeresi esnasında arz etmiştir ki, 
tefsir şeklinde bunu çıkaracak olursak ümeraya 
ve zâbitan ve efradı askeriyeye verilen maaşatın 
istirdadı lâzımgelir. Halbuki mâsabakı istirdat 
zamanı değildir. Tensip buyurulursa bunun ta-
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sarrufunu temin edecek şekilde encümeniniz bir 
maddei muaddilei kanuniye halinde bir şey ha
zırlasın ve Heyeti Celilenize arz etsin; teklifinde 
bulunmuştum. Muvazenei Maliye Encümeni bu 
lâyihayı re 'sen ne düşünmüş ve ne de yapmıştır. 
Heyeti Celilenizin teklifi üzerine cephe ve sefer
berlik zammı hakkındaki tekâlifini arz etmiş ve 
hakikaten beş altı milyon lira tasarruf edilecek 
dereceye koymuştur. Dördüncü ve beşinci mad
delerin mütalâasiyle gerek seferberlik ve gerek 
cephe zamaiminin ne dereceye kadar tasarruf 
edilmiş olduğunu müzakeresi esnasında izah bu
yuracaklar. 

Üçüncü esas makam maaşatıdır. Bu makam 
maaşatı hakkında da Muvazenei Maliye Encüme
ninde bir teklif vardır. Bâzı makamatı askeriye
nin, şube rüesasınm ve sairenin makamatı as
keriyeden addedildiğine dair bir tekliftir. En
cümeniniz o meseleyi tetkik ederek makam maaşı 
hakkındaki maddeyi şu suretle tertibetmiştir. 
Makam maaşı hakkında da ayrıca bir maddei ka
nuniye vardır; 1330 tarihli zannediyorum. O 
kanun mucibince: Ordu kumandanları, kolordu 
kumandanları, müstahkem mevki kumandanlık
ları rütbe maaşından maada bulundukları mev
kiin icabı olarak bir de makam maaşı alırlar. 
Bir de onun sureti itası hakkında bir kanun var
dır. Her iki teklifi birleştirerek, makam maaşatı 
meselesini Heyeti Umumiyeye getirmeden evvel, 
bir defa tetkik etmiş ve bu şekle irca etmiştik. 
Heyeti umumiyesi itibariyle tabiî her meselede 
olduğu gibi Muvazenei Maliye Encümeninin nok-
tai nazarı tasarruftur. Ve binaenaleyh teşkilâtı 
askeriyeyi ihlâl etmiyecek ve ordunun, zâbitanın 
şevk ve gayretini haleldar etmiyecek şekilde ta-
sarrufat yapıldığına kaaniim. Bütçede 6,5 mil
yon liralık bir tasarruf vardır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
bey kifayet hakkında takririm var. Reye koyun. 

REİS — Kifayet takririni reye koyacağım. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mesele 

gayet ehemmiyetlidir. Leh ve aleyhinde biraz 
daha söyliyelim. Binaenalayh müzakerenin kifa
yeti hakkındaki takririn tehirini rica ederim. 

REİS — Efendim, dört takrir var. Heyeti 
Celile arzu ederse müzâkereye devam edilir. 
Heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi kâfî 
görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kâfi gö
rülmedi. 
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Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim; bu I 

kanunun tazammun ettiği teklif zannederim ki, 
üç noktadan ibarettir. Birisi makam maaşatı, 
diğeri seferberlik zammı, üçüncüsü de cephe 
zanımıdır. Makam maaşını kabul etmek zaten 
şimdiye kadar mer'i olan usul icabatıdır. Bizim 
için bu kanunu kabul etmek esasen bir tasarruf-
kârlıktır. 

Meselâ: Bir tabur kumandanlığı vazifesini 
ifa eden zat o vazifeyi ifa ettiğinden dolayı o 
makama ait olan maaştan müstefidolnıaktadır. 
Kendisi bilfarz yüzbaşı rütbesinde ise hem yüz
başı maaşı ve hem de makam maaşı alıyor. Hal
buki bu kanunun bir maddesinde tesbit edildi
ği veçhile, kendisi yüzbaşı maaşını alacak ve 
kendi maaşı ile o makamın maaşı arasındaki 
farkın nısfını da alacaktır. Alelumum cephe 
zammı yapılmıyarak kıtaatta, orduda rağbeti 
istilzam edecek surette geride olanlara nısıf ve 
seferberlik için tâyin olunan kıtaatı nizamiyeye 
tam bir zam teklif olunuyor. Bendeniz heyeti 
umumiyesinin müstacelen müzakeresini ve mad
delere geçilmesini teklif ediyorum, bu tasarruf-
kâr bir şeydir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen
dim; mâlumuâliniz biz 25 Teşrinievvel 1336 
tarihinde cephe ve seferberlik zammı diye bir 
Kanun yaptık, bu kanunun esbabı mucibesini 
lütfen tahattur buyurursanız biz orada dedik 
ki: Alelumum zâbitan ve ordu mensubini ki, 
maaşları pek dûndur, halbuki, hizmetleri fevka
lâdedir, cephelerde top, gülle, kurşun karşısın-
dadırlar, bu dün maaşla bunları bırakmak caiz 
değildir. Külfet nimete, nimet külfete göredir, 
kaidesine tabaan biz bir zam yaptık ve pekâlâ 
bu kanım tatbik ediliyordu. Yine vaktiyle de 
arz ettiğim veçhile, yalnız kanımda bir yerde 
bir zühul vâki olmuştur, o da cephe gerisi ve 
cephe karargâhlaıı maddesindedir ve o mesele 
burada mevzımbahsolurken denildi ki: Hükü
met bunun tefsirini talebetmiş|ti ve Hasan Bey 
biraderimiz tefsir edilemez buyuruyorlardı. 

Şimdi veriniz encümene, bakalım bir madde 
yapalım dedi. Verelim pekâlâ! Şimdi acaba bi
zim Teşrinievvel 25 de kabul ettiğimiz kanun-
ki ordu zâbitanımızm maişetini temin ve bu 
galayı esardan kendilerini kurtarmak esasına 
matuf idi - o kanun ihtiyacı temin ediyor mu 
idi? Mukayese ederseniz bu, ordunun aleyhinde 
bir kanundur. Çünkü; bu kanun büyük rütbe- I 
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liler için iyi bir kanun, fakat küçük rütbeliler 
için asıl muharebede canını feda edecekler için 
fena bir kanundur. (Bravo, sesleri) Bakınız 
efendiler, misalle bunu ispat edeceğim. Devairi 
Harbiye şube rüesası; meselâ; levazım reisi bin
başı olacak. Halbuki bu makam fırka kuman
danlığına muadil olduğundan liva maaşı veri 
lecektir. Bir binbaşı kendi maaşiyle arasında
ki farkın nısfını alacak, sonra cepheye giden 
bir mülâzım levazım veyahut bir yüzbaşı zaval
lı orada ateş karşısında bomba, gülle, kurşun 
karşısında canını feda edecek, ne alıyor efen
diler bu? Yalnız bir cephe zammı alıyor. Son
ra şayet bunun ehliyeti varsa kendisi yüzbaşı, 
fakat bir tabura kumandan olursa ne olacak? 
Binbaşı maaşı ile yüzbaşı maaşı arasındaki far
kın nısfını alacak, nasıl olur bu? Bu hiçbir za
man için küçük zâbitanııı lehinde bir kanun 
değildir. 

Saniyen deniliyor ki : Efendiler devairi har
biye şube rüesası; alay kumandanlığı salâhiye
tini haizdir. Alay kumandanlığına bakıyoruz. 
Alay kumandanı kaymakamdır deniyor. Onun
cu maddeye bakıyoruz, devairi harbiye şube 
rüesası fırka kumandanlığı salâhiyetini haizdir. 
Fırka kumandanlığı salâhiyetine bakıyoruz. Liva-
lık. Acaba devairi dairei harbiye şuabatı rüesa-
smdan hangisi livalık, hangisi kaymakamlık
tır? Fakat Selâhattin Beyefendi biraderimiz 
dediler ki, bunda yanlışlıklar var. Tashih edi
lecek, pekiyi o geldiği zaman görürüz. 

Bir de bahriye meselesi var, rica ederim, içi
mizde kaç tane bahriyeli var, Allah aşkına ne 
çabuk bir bahriyeli kesildik. Rica ederim. Me
selâ merakibi sağire kumandanlığı, merakibi 
sağire nedir, torpido mudur, tahdelbahir mi
dir, küçük vapur mudur, kruvazör müdür, ne
dir? 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Onu dai
rei aidesi bilir. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Devamla) — Ben de 
biliyorum ki, dairei aidesinin bileceği bir şey
dir. Fakat kanunu körükörüne kabulde mazu
rum. Beyefendi benim de bilmekliğim lâzımge-
lir. 

Efendim, sonra altında daha bir şey var. 
Bahriye dairesi şube rüesası... 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim, Heyeti 
Celüeniz arzu buyurursanız paşaya haber vere
lim gelsin, izahat versin. 
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MAZHAR MÜFÎT B. (Devamla) — Bahriye 

dairesi şube rüesası var. Rica ederim arkadaş
lar! Bahriyede ne gibi şubeler biliyorsunuz? 
Bendenizi ikaz buyurunuz, rica ederim. 

Sonra efendim, sefain süvarileri kaymakam 
mıdır? Rica ederim, Şükrü Bey siz bahriye za
bitisiniz, nedir 1? 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Sıra gelsin de 
söyliyeceğim. Zatıâliniz de meseleyi bilmiyor
sunuz beyefendi. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Devamla) — Soru
yorum, ikaz buyurun, rica ederim. 

Sonra sefain süvarileri bilmiyoruz (ki, acaba 
kaymakam mıdır? miralay mıdır? Ve zannede
rim ki, 'bahirde kaymakamlık demezler, korvet 
kaptanlığı derler, ve bu tâbiratı fenniye, tâbi
ratı askeriyedir. Biz (bunları bilmiyoruz. Sonra 
müfrezei bahriye kumandanlığı. Acaba asıl bah
riyede müfrezei bahriye kumandanlığının asıl 
rütbesi nedir? Bunları bilmiyoruz. Bu izahatın 
'hiçbirisi yok, zannederim bu (bir ihtisas mesele
sidir. Ordu meselesidir. Tabiî yapanların hüsnü
niyetine kailim. 

Arkadaşlar, Şükrü Beyin demin söylediği 
fikri kabul ediyorum. Behemehal Müdafaai Mil
liye Encümenine (gitmeli, eğer Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi paşa hazretleri, encümen namı
na bunu ka'bul ettiklerini buyururlarsa diyece
ğim yoktur. Bu Muvazenei Maliyeye gelmiş bir 
'kanun, tetkik edilmiş, fakat Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi paşa hazretleri encümen namı
na kabul ediyor mu bilmiyorum. 

MÜDAFAA! MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ 
YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Encümen na
mına kabul ediyoruz efendim, zaten vâki olan 
teklifat geçen sene Müdafaai Milliye Encüme
nine Müdafaai Milliye Vekâletinden yazılan 
bütçe ile beraber gitmiştir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Şu hal
de mesele halledilmiştir, efendim. 

Yalnız bir şey istirham edeceğim. Efendim; 
bu devair şubesinden hangisi alay kumandanı, 
hangisi fırka kumandanı olacak? Bunu bendeniz 
bilmiyorum tenvir buyursunlar, sonra pa,şa haz
retleri buradadırlar. İzahat verirler, maddelere 
geçeriz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinolb) — (Bendeniz ka
nunun heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere
nin bu derece uzamasına pek de mâna veremi
yorum. 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Niçin? 
HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Çünkü Mec

lisi Âliniz bütün devairin kadrolarını tetkik ve 
tesbit ile mümkün mertebe sinini sabıkaya na
zaran tenkis ederek bütçe Meclise gelmezden 
evvel kadro encümenlerinin vereceği teşkilât 
esas ittihaz edilmek suretiyle asgari bir mas
rafla tasarruf yapmak için encümenler teşekkül 
etmiş ve bu teşekkül etmiş olan encümenler me-
y anın dan 'birisi olan Askerî Encümen de bir 
kadro tertibetmiş ve 'bundan sonra Muvazenei 
Maliyeye gitmiştir. Muvazenei Maliye de bu 
kadro mucibince bütçesini tanzim ve Meclisi 
Âliye sevk ediyordu. Eğer bunun hakkında mü
zakere, münakaşa yapmak lâzmıgelseydi, bütçe 
geldiği zaman münakaşasını yapar, o vakit 
esaslı bir karar ittihaz ederdik. Bu bütçe orta
da dururken, bu kanuna kabul etmeyip bütçeyi 
geri mi alacağız? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hayır. 
HAKKI HAMİ B. (Devamla) —- O halde şu 

cetvel ve bu kanunu müzakere etmek doğru 
değildir. Müdafaai Milliyeye gitsin. Müda
faai Milliye Encümeni getirmiş olsa biz bunu 
kabul etmiyecek miyiz? Bütçeyi kabul etmiş 
olduğumuz halde sarfiyatına başlanmış olan 
ve asgari, âzami tasarruf nazarı itibara alman 
bu bütçe üzerinde tekrar mı oynıyacağız? (Oy
narız sesleri) Oynıyamıyacağız efendiler. Ev
velce Bütçe Kanunu ile bu gelseydi belki oy
layabilirdiniz. Fakat Bütçe Kanunu kabul ve 
sarfiyat icra edildikten sonra, hayır bunu ka
bul etmiyorum, diyerek senei sabıka kanununa 
rüçıı etmek doğru değildir. 

Efendim, zatıâlilerinin buytırduğu rütbe 
meselesi de halledilebilir, efendim. Küçük zâ-
bitana zaten veriliyor, cephe zâbitanma verili
yor. Geridekilere de kavanini sabıka mucibin
ce tahsisatı verilecektir. Cephe gerilerinde bu
lunanlar alamıyacaktır, deniliyor. Eğer rütbe 
farkı itibariyle verilmesini çok görüyorsanız 
onu kesersiniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Tasarruf edeceksiniz dört buçuk milyon liradan. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Fakat zan
netmem ki, bu kanunun hilâfına biz bir şey 
yapabilelim. Yapmak imkânı yoktur. Onun 
için heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere
nin kifayetiyle maddelere geçilmesini ve lü-
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zumsuz yere vaktin izae edilmemesini bendeniz 
teklif ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
bendeniz bu Meclisin şiarı hakikisinin, Mü-
dafaai Milliye olduğuna, bütün arkadaşlarım 
gibi, her zaman şahidolmakla beraber, dünya
da her insanın tasavvur edebileceği bahtiyar
lığı görmekle mübahi olanlardanım. Meclisimi
zin mücahede ve mücadeleye karar verdiği 
günden itibaren mücahede ve mücadelesinin 
katiyetini ve bu mücadelede fedakârlık göste
renlere lâyık olduğu mükâfatı vereceğini te
yit ve takviye etmek üzere bendeniz Kastamo
nu'da iken intişar eden kanunlardan en mühim
ini olarak bu kanunu görmüş ve demin arz et
tiğim bahtiyarlığı duymuştum. Bendeniz, her 
şeyden evvel, evvelâ tanıdığımız ve defaatle 
teyidettiğimiz şiarda sebat ettiğimizi göster
mek, saniyen Müdafaai Milliye meselesinde 
altı ay zarfında tebdili karar etmek kabada
yılığını izhar etmek için öyle zannediyorum ki, 
bu kanunu reddetmekten mühim bir vazife 
yoktur. 

Makamat meselesi, arkadaşlarımın söyledik
leri gibi mevcut kavanin ile tesbit edilmiştir. 
Bugünün meselesi değildir ve müstacel bir mes
ele değildir. En mühim mesele efendiler, altı 
ay evvel bütün efrada, müdafaai memleket il «e 
meşgul olanlara; çalışınız, size karşı fedakâr
lık edeceğiz, diyen bizler altı ay sonra, size bu 
ihda etmiş olduğumuz hediyeden nükûl ediyo
ruz mevkiine düşmiyelim. (Bravo sesleri) Eğer 
efendiler, bu vaziyette bulunuyorsak biz altı 
ay sonrayı göremiyecek, derecede kûtehbîn ol
duğumuzu ispat etmiş olacağız. Halbuki bizler 
altı ay değil, daha ilerilerini görerek ifayı vazi
fe ediyoruz. 

Saniyen milletimizin fakir olduğunu efradı 
Devletin fakrü haliyle beraber müdafaayı mem
lekete ezdil ve can iştirak ettiğini defaatle söy
ledik. Muhakemelerini rüyet ettiğimiz efradın 
her birinden işittiğimiz lâfların yüzde, doksan 
dokuzunun efendiler, (Harçlığımız kalmadı.) 
cümlesi teşkil ediyordu. Vakta ki, bu kanunu 
kabul ettik. Bendeniz firarın bu yüzden önüne 
geçileceğine kaani oldum. Düşman karşısında 
siai maliyemiz müsaidolmadığı zamanlarda iki 
ay, hattâ üç ayda bir maaş verdiğimiz oldu. Zi
yanı yok. Mehmet'in eline üç ayda bir olsun, iki 
ayda bir olsun beş lira verdiğimiz zamanda bil-
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meliyiz ki, o Mehmet'in kalbi tamamiyie bizim
ledir. Tasarruf edelim derken hem kendimizi sö
zümüzden dönmüş gibi bir vaziyete düşürmemek' 
ve hem de fedakârlık yolundaki azmimiz noktai 
nazarından, bu teklif edilen kanunun Heyeti 
Celilece reddini rica ederim. (Bravo, sesleri) 

ikinci mesele, dört buçuk milyon açık var. 
Efendiler, yorgana göre ayak uzatmak meselesi 
hayatı umumiyede değil, hayatı hususiyede de 
esaslı bir düsturdur. (Parayı nereden bulacağız, 
sesleri) Fakat hayatı millîyede evvelâ ihtiyaeatı 
tatmin etmek meselesi mühimdir. Sonra para 
bulunur. Evvelâ Meclis başta olmak üzere âza
mi fedakârlığı yapalım, kendi maaşlarımızdan 
kesmek şartiyle vazifemizi ifa edelim (Bravo, 
sesleri) ve diyelim ki ; nerede müdafaai millîye-
den bahsolunursa orada fedakârlık bizdendir. 
Onun için hçr iki noktai nazardan; bütçenin ka
bul edilmesi, emri vâki karşısında kalmakla bu 
kanunu kabul etmek lâzımgelmez. Asgari şe
kilde, âzami şekilde fedakârlık yapalım. Sonra 
kanunun tefsiri, meselesi halledilmiştir. Nitekim 
en son meselenin müzakeresinde Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri söylemişti. Karargâhlara para 
verilmesin, fakat karargâhlar da cepheden ma-
duttur ve yine o maddeyi tefsir etmek suretiyle 
tasarrufu temin edebiliriz. Fakat 25 Teşriniev
velde kabul ettiğimiz bir kanunu 25 Nisanda 
reddetmek gibi bir hale, bir vaziyeti elîmeye 
düşmiyelim. Bendeniz bu vaziyeti muvafık bul
muyorum. 

MÜDAFAAI MILLÎYE VEKILI FEVZI 
PAŞA (Kozan) — Efendim, bu kanun yapıldığı 
sırada gerek Kadro Encümeni ile, gerek Müda
faai Milliye Encümeni ile müzakere ettim ve bâ
zı mevaddım aynen kabul ettim. Bahusus beşin
ci maddesi hakkında ayrıca bir teklifim vardır 
ki, Müdafaai Millîye Encümeni şimdi o teklifi
mi kabul ediyor. Bu suretle bu kanunu heyeti 

/umumiyesiyle kabul edip de müzakeresine geçe
cek olursak zan ve ümit ederim ki, Heyeti Ali-
yeniz için müsait bir zemini müzakere zuhur 
edecektir. Esasen kabul edilmiş olan bütçe mu
cibince bu maaşlar oraya dâhil edilmiştir. Eğer 
bu kanun kabul olunmazsa o bütçeden sarfiyat 
yapamayız. Binaenaleyh bir an evvel bu kanu
nun maddelerine geçelim. Ve maddelerinde lâ-
zımgelen tadilâtı yapalım. Bu suretle bütçemiz-

— 95 — 



t : 25 25. 
deki masarifi tediye edelim. Bunu istirham 
ederim. (Müzakere kâfi sesleri) 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, 1337 
bütçesi, Kadro Encümeninin yapmış olduğu 
şekle göre, yapılmış binaenaleyh o bütçe muci
bince para vermek için kanunun kabulü lâzım
dır. Bendeniz demin fikrimi arz etmiştim. Fa
kat rüfekai muhtereme söylemediğim veçhile 
söylediler. Bütçeyi kabul ettik, binaenaleyh büt
çenin haricinde bir sarfiyatı tazammun edecek 
bir kanunu kabul edemeyiz. Bendeniz anlamı
yorum. Harb olmadığı bir zamanda Kadro En
cümeni; bütçeden tasarruf yapacağım diye şu 
kanunu yapmış, fakat bilâhara harb olduğu 
zaman vaziyetin değiştiğini de gördük. Bugün 
bendeniz görüyorum ki, şu kanun mucibince, 
25 Teşrinievvel 1336 tarihinde vermiş olduğu
muz paranın bir kısmını zâbitandan ve efrattan 
geri alıyoruz. Bu katiyen bendenizce gayricaiz-
dir.. Bütçe bu hesap üzerine yapılmış olsa bile 
bu farkı vermek lâzımgelir. 

Mazhar Müfid Bey biraderimiz söylemişler
dir ki; seferberlik ve cephe zammı hakkmdaki 
noktai nazarımız, zâbitan ve efradın az para 
alması idi. Bendenizin kanaati bu merkezdedir. 
- ki ve icabederse ispat edebilirim - Şuabatı dev
let içinde zâbitan diğer memurlara nazaran pek 
dün maaş alıyor. Bugün size şunu söyliyebili-
rim ki 18, hattâ yirmi seneden beri binbaşı 
rütbesine çıkan bir zabit maazam 45 - 50 lira 
maaş alır. Beş senelik bir muhasebeci ise kırk 
lira alır, zammı ile beraber yüz liraya, yüz 
yirmi liraya çıkar, rica ederim, zâbitanm yap
mış olduğu vazife ve tahammül ettiği fedakâr
lığı düşünecek olursanız zâbitan ne kadar mağ
dur kalmıştır. 

NAFlZ B. (Canik) — Bir muhasebeci an
cak yirmi beş senede muhasebeci oluyor. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz rica ederim. îcabederse isim de söyli-
yebilirim. 

Şimdi mesele nedir? Diyorlar ki, fazla maaş 
koyacağız, fakat para yoktur, para yoksa efen
diler, herkes mütesavyen alsın, meselâ bir kâ
tip ne alıyorsa zâbitana da bu nispette verelim. 
Ötekilerden keselim demiyorum. Binaenaleyh bu
gün görüyoruz ki birçok kâtipler on senelik, 
yedi senelik hizmeti olduğu halde, bilfarz Harbi 
Umumi zamanında ve şimdi siperlerde, harb-
lerde, topraklarda vücudunu çürütmüş olan bir 
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yüzbaşıdan fazla maaş alıyor rica ederim, 
mülâzimin maaşı 7,5 liradır. Sonra biz bu za
bitlerden fedakârlık bekliyoruz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bir oda
cı yirmi lira alıyor. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Eğer bütçede 
bizim kabul etmiş olduğumuz miktar; şu kanu
nu icabettiriyorsa bendeniz bu kanundaki mik
tarın tezyidi kanaatindeyim. Ama varidatı umu-
miyemiz bunu vermeye müsait değilmiş. Rica 
ederim, o vakit vermeyiz ve bu itibarla herkes 
mütesaviyen maaş almış olur. (Bravo selleri) 
Onun için bendeniz yalnız bir noktaya itiraz ede
ceğim, Müdafaai Milliye Encümeni Reisi Yusuf 
îzzet Pa§a buyurdular ki; bu kanun Müdafaai 
Milliye Encümeninden geçmiştir. Zannederim 
bunda bir zühul vardır. Geçen seneki Müdafaai 
Milliye Encümeni bu tarzda bir kanunla bize ge
lin demişti. Yani seferberlik ve cephe zamlarını 
birleştirerek bir kanunla geliniz demişti. Fakat 
bu kanun Müdafaai Milliye Encümeninden geç
memiştir. Kadro ve Muvazenei Maliye Encüme
ninden geçmiştir. Deminki, teklifimi tekrar edi
yorum. Bu kanun Mazhar Müfid Beyin söylediği 
veçhile, Müdafaai Milliye Encümenine gelmeli
dir ve esaslı olarak müzakere edilmelidir, efen
dim.. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Efendim, iti-
razatı varideye karşı kısaca Heyeti Aliyeyi ten
vir etmek isterim. 

Bir kere bu kanun ordu ve zâbitanm lehin-
dedir, aleyhinde değildir. Yanlıştır. îzah edece
ğim mühim nokta burasıdır. Bu kanun ordunun 
ve umum zâbitanm lehindedir ye umuma şâmil 
olarak yapılmıştır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Ya ne-
f aratın... 

SALÂHATTÎN B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz arz edeyim. JEfendim bu; tadil edil
miş maddelerdir. Burada yazıldığı gibi değildir. 
Maddelerde ayrı ayrı tadilât yapalım diye hep
sini arz etmiştim ve yine arz ediyorum. Ondan 
sonra izahat veririm efendim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Biz ka
naatimizi bu kanuna tâbi kılıyoruz. 

SALÂHATTÎN B. (Devamla) — Arz ediyo
rum efendim. Bendeniz diyorum ki : Mevaddı 
muhtelifesi müzakere edilirken Müdafaai Milli
ye Vekili Encümende bulundu. Bendeniz dedim 
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ki, bu kanunun esasını kabul buyurun. Çünkü 
bu kanun; maaşatm tediyesinde suhulet vere
cektir. Evet mevaddı muhtelesinde Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa hazretlerinin arzuları daire
sinde ve encümence de malûm ve muayyen olan 
nikat dairesinde bâzı tadilât vardır. Heyeti Ce-
lilenize arz edeceğim dedim. Şimdi ise Heyeti 
Aliyenize makam maaşı ne olduğunu arz edeyim. 
Cephe zammını gayet kısa anlattım ve görüyo
rum ki, şimdi bu nokta da anlaşılmamıştır. 

Efendim, makam maaşı namiyle orduda bir 
maaş tesbiti, yani bu maaşın değişmiyecek suret
te eşhasa göre değil, esasa göre tesbiti hususun
da teklif olunan makam maaşının yerdiği fark 
şunlardır. Zabit vekili bir zat takım kumandan
lığı ederse evvelce aldığı para tahsisatı fevkalâ
de ile beraber 2 331 kuruş, mülâzımısâni 3 450 
kuruş alacak. Mülâzımı evvel 3 500 kuruş ala
cak. Yüzbaşı 4 100 alıyor. Mülâzımı evvel de 
bölük kumandanlığı ettiği halde 3 500 kuruş 
alıyor. Kıdemli yüzbaşı tabur kumandanlığı 
ifa ederse maaşı 4 600 iken 5 300 olacak, bin
başı alay kumandanlığı ediyor, maaşı 6 000 
iken 7 000 olacak. Kaymakam da bir miralay 
vazifesi görüyor, tekmil zamaimi ile beraber 
kaymakamın maaşı 7 500 oluyor. Demek ki, bu 
para umuma şâmil olmak üzere bir nispet dai
resinde verilmiş oluyor. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Binbaşı ma
fevki bir rütbede kullanılırsa makam maa
şı alıyor. Bugünkü kanun mucibince eski al
dığından aşağı düşüyor mu, maaşı?.. Bu ka
nun mucibince evvelki yaptığımız kanuna gö
re verdiğimiz paradan dun almıyor mu? 

SALÂHATTİN B. (Devamla) — Binbaşı 
alay kumandanlığında değil tabur kuman
danlığında bulunursa eski kanun mucibince ne 
maaş veriyorsanız onu alır. Biz orada tadilat 
yapmadık. Bizim zammettiğimiz şey kendi 
rütbelerinin fevkinde bir makam işgal ettiği 
halde verilecek olan farkı zamaimdir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bendeniz 
umumi söylüyorum. Bunda haksızlık var. Se
ferberlik Kanunu ayrıdır. 

SALAHATTlN B. (Devamla) — Hayır o 
cihet başka meseledir. Seyyar orduda tahsi
sat hiç değişmiyor. Yalnız ordu haricinde bu
lunan zâbitana seferberlik zammı tam olmak 
üzere verilmiyecek, fakat efendiler isterseniz 
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onlara da tam olarak veriniz. Bizim kanaati
miz budur. Fakat Meclisi Ali isterse herkese 
verebilir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Müzakere kâfi, 
maddelere geçilsin efendim. 

SALAHATTlN B. (Devamla) — Kanunun 
beşinci maddesi en ziyade heyeti işgal ediyor. 
Nazarı dikkati celbediyor. Acaba bununla ve
rilecek maaş azalıyor mu? Ve yalnız temas ve 
müsademe günlerine mi kalıyor diyorsunuz. 
Hayır efendim, beşinci maddede tadil edil
miştir. Yani bu cephe zammı, dâhil olduğu 
kıtaatın ümera ve zâbitanma mahiye itibariy
le on beş lira ve efradına mahiye itibariyle üç 
lira olmak üzere tadilen teklif olunacaktır, 
Heyeti Aliyenize efendim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Sarahan) — Reis Bey, 
usulü müzakereye dair bir şey söyliyeceğim 
(Müzakere kâfi sadaları) Selâhattin Bey Mü
dafaai Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 
sıfatiyle tadilat yapayım diyor. Rica ede
rim, elimizde bir kanun olmadan tadij edile
cek bir kanunu nasıl kabul ederiz? Efendim 
teklif ettikleri şeyi Müdafaai Milliye Encüme
ni namına tevdi etsinler, okuyalım kabul ede
lim. Bu meseleyi encümene verin rica ederim. 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim, demin 
de arz ettiğim veçhile bu meseleyi Muvazenei 
Maliye Encümeniniz; Müdaafai Milliyenin bir 
teklifi ve Heyeti Celilenizin havalesi üzerine 
tetkik etmiştir. Şüphesiz bunda ordu zâbitau 
ve efradının sarf etmekte oldukları fevka
lâde gayreti vatanperveranenin aksine mağdu
riyetlerini mucibolacak bir şey görseydi bitta
bi Müdafaai Milliye Vekili Paşa hazretleri esa
sen bu teklifi yapmaz idiler. Muvazenei Maliye 
Encümeninizin bu hususta Müdafaai Milliye 
Vekâleti ile müttefik olduğunu arz ediyorum. 
Bunun bütçede yekûn tesiri (7) milyon liradır. 
Maliye Vekili teşrif etmiştir. Maliye meselesi 
için konuşuyorduk, bütçenin sureti tevazünü
nü görüşüyorduk. Hepimiz ordumuzun bundan 
birkaç kat daha müreffeh ve iyi yaşamasını ar
zu ederiz. Bunu hiçbirimiz kıskandığımız yok
tur. Fakat rica ederim Muvazenei Maliyemizi 
nazarı itibara almak mecburiyetindesiniz. Bu (7) 
milyon lira... Beyefendi açığımızın yekûnunu 
öğrenmek isterseniz lütfen encümene teşrif eder
siniz, Müzakere henüz bitmemiştir. Müdafaai 
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Milliye bütçesine göre yapılmıştır. Bunu red
dettiğiniz halde şimdiden Müdafaai Milliye büt
çesine^ (7) milyon lira zammını rica ederiz. 

REÎS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rirler var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Şimdi efendim iki fikir vardır. İkisi için de 
takrirler vardır. Biri Müdafaai Milliye Encü
menine havalesi. (Hayır, sesleri) Diğeri de red
di mutazammmdır. (Hayır, sesleri) Müdafaai 
Milliye Encümenine havalesi hakkındaki tek-
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lifi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın (Ret, ret, sesleri) (Kabul sadaları) 
Lütfen ellerinizi indiriniz. 

Maddelere geçilmesi hakkındaki teklifi re
yinize arz ediyorum. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Maddelere geçil
miştir. 

Efendim beş dakika teneffüs için celseyi ta
til ediyorum. O zamana kadar encümen de tas-
hihatmı ikmal etsin de burada okunsun... 

Celseye nihayet verildi. 

»>•« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 5 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP : Âüf Bey (Kayseri) 

REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
REÎS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi kü-

şadediyorum. Kanunun müzakeresine devam edi
yoruz. Kanunun birinci maddesini okuyunuz. 

Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe zamları
nın sureti tesviyesini mübeyyin Kanun 

MADDE 1. — Berrî ve bahrî bilûmum erkân 
ümera ve zâbitandan rütbesi fevkmdeki maka
matı işgal edenlere kendi rütbesine muhassas 
maaş ile işgal ettiği mevkiin en büyük rütbesi 
arasındaki fark maaşın nısfı tahsisatı fevkalâdei 
şehriyesiyle birlikte verilir. Bundan maada hiç
bir suretle makam maaşatı veya müteferrika ve
rilmez. Münhal makamatta vekâleten bulunan
lar aynı muameleye tâbidir. 

HAMDÎ NAMIK B. (izmit) — Efendim, bi
rinci madde ile ikinci madde tearuz ediyor. Bi
rinci maddede deniyor ki; «Berrî ve bahrî bilû
mum erkânı ümera ve zâbitandan rütbesi fev
kmdeki makamatı işgal edenlere kendi rütbesine 
muhassas maaş ile işgal ettiği mevkiin en büyük 
rütbesi arasındaki farkı maaşın nısfı tahsisatı 
fevkalâdei şehriyesiyle birlikte verilir» Halbuki 
ikinci maddede deniliyor ki; «Liyakat ve ehli
yetleri müteayyin erkân ve ümera ve zâbitan bir 

derece mafevki rütbeye muadil vezaifte istihdam 
olunur.» Halbuki bu maddeye göre bir binbaşı 
bir ferikin işgal edeceği makama suudedebilecek 
ve ona nazaran da o ferikin maaşını alabilecek. 
Bu doğru bir şey değildir. 

Saniyen, biz 25 Teşrinievvel tarihli Kanunu
muzda cephe zammını kabul ettiğimiz zaman ma-
lûmuâlileri cephe gerisinde bulunan zâbitana 
1 000 kuruş zammetmiştik. Cephede bulunanlara 
(1 500), cephe zammiyle beraber (2 500) kuruş 
kabul etmiştik. Orada da tahsisatı fevkalâde yok
tur. Şimdi bu madde mucibince tahsisatı fevka
lâdei şehriyesiyle alacaktır. Bir binbaşı icabında 
bir livanın, bir ferikin alacağı maaşı tahsisatı 
fevkalâdei şehriyesiyle beraber alacaktır. Bu 
doğru değildir. Çünkü, esasen bir defa maaş, 
sonra tahsisatı fevkalâde, sonra cephe zammı, 
sonra seferberlik zammı, sonra bir derece ma
fevk veyahut makam farkı maaşı, sonra bu cep
he ve seferberlik zamlarının da tahsisatı fevka
lâdei şehriyesini alacak. (Yok canım, sesleri) Bi
naenaleyh, bendeniz bu maddenin şu suretle ta
dilini teklif ediyorum : 

(Berrî ve bahrî bilûmum erkân ve ümera ve 
zâbitandan rütbesi fevkmdeki makamatı işgal 
edenlere bir derece mafevk rütbesi maaşı verilir. 
Bundan maada hiçbir suretle makam maaşatı 
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veya müteferrika verilmez. Münhal makamatta 
vekâleten bulunanlar aynı muameleye tâbidir) 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Şimdi efen
dim, bu kanun ile teklif edilmek istenilen şeyi 
arz etmiştik, ikinci maddeye atfen arkadaşımız 
bir şey buyurdular : Liyakat ve ehliyetleri mü-
teayyin erkân ve ümera ve zâbitan bir derece 
mafevki rütbeye muadil vezaifte istihdam olu
nurlar. Daha farklı bir muamele ancak, ahvali 
fevkalâdeye ve fırka ile daha büyük kumanda 
heyetlerine hasrolunur. Malûmu ihsanınız ordu
muz genç zâbitandan mürekkeptir ve kadroları 
tevessü etmekte olan bir ordudur. Genç zâbitan, 
yani rütbesi küçük olan zâbitanm bazan daha 
büyük makamatta istihdamı zarureti hâsıl olur. 
Bu büyük makamatm ancak, ehliyetçe temeyyüz 
etmiş zevata hasrını ve meratibi sairede müm
kün mertebe ancak, bir derece madununun istih
dam edilmesine dairei aidesinin celbi dikkati 
emeliyle bu yazılmıştır. Zannederim ki, bu doğ
rudur. 

HAŞİM B. (Çorum) — Liyakati kim taksir 
edecek efendim ? 

SALÂHATTÎN B. (Devamla) — Askerlikte 
muayyen usule tâbidir. Bir kere bir adamı bü
tün mafevkleri aletdderecat takdir eder, ikinci 
derecesini de tescil eder. Bittabi bizim malik 
olduğumuz kıymetli zâbitanı rütbeleri fevkinde-
ki makamatta istihdam etmek ordumuzdaki in
tizamı haleldar edemez. Bugün ordu kumandan
lığı vazifesini ifa eden miralay ancak bir piyade 
alay kumandanlığına muadildir. Halbuki biz 
şimdiye kadar öyle mi kullanıyorduk, ve öyle 
mi kullanabilirdik? Fakat böyle müstesnaları 
ancak büyük makamat için hasretmek küçük 
makamatta kıdemin kıymetini yerine koymak 
ve pek küçük rütbeli zâbitanı lâalettâyin istih
dam etmek şartiyle maddenin kabulünü rica 
ederim. Maaş hususunda alacakları fark da ga
yet cüz'idir. Heyeti âliye arzu ederse; muhte
lif rütbelerin alacağı maaşı da tesbit ederiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — En büyük 
tâbirini kaldırsak olmaz mı efendim? 

SALÂHATTÎN B. (Devamla) — Efendim, 
bundan maksat şudur: Bir kumandanın işgal et
tiği mevkiin en büyük bir rütbesi vardır. Mese
lâ bizim ordu kumandanlığımızda müşirlik rüt
besi vardır. Devletimizin minelkadim, tâ 1265 
tarihinde esas olan teşkilâtında ordu kumanda-
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nı müşirdir. Birinci ferik bizde lisebebin ve si-
yaseten ihdas ve teşkili icabetmiş bir makamdan 
ibarettir. Ordu kumandanı olarak memlekette 
istihdam olunan üç dört zatın alacağı parayı bi
rinci feriklik üzerinden hesabettireeek olursak 
meselâ 144 lira düşecek ki, pek azdır. Binaena
leyh bu noktai nazardan en büyük rütbe üzerin
den hesabedilmiştir. Meselâ bugün seyyar bir 
ordu kumandanı mirliva ise alacağı para 185 li
raya geliyor. Maktuatı dâhil. Maktuatından 
sonra eline geçecek para 150 liradır. Bu çok bir 
şey değildir. En büyük rütbe konulmasından 
maksat bundan başka bir şey değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende
niz bu madde hakkında mâruzâtta bulunmazdan 
evvel Müdafaa! Milliye Mazbata Muharriri Bey
efendiden bir şey sormak isterim. Birinci mad
dede; (Berrî ve bahrî bilûmum erkân, ümera ve 
zâbitandan rütbesi fevkindeki makamatı işgal 
edenlere kendi rütbesine muhassas maaş ile 
işgal ettiği mevkiin en büyük rütbesi arasın
daki farkı maaşın nısfı talhsisatı fevkalâdei şeh
riyesiyle birlikte verilir.) Deniliyor. Bu tahsi
satı fevkalâdei şehriyeden maksat, maaşı as
lisi muhassasatı fevkalâdesiyle, mafevk maaşın 
tahsisatı fevkalâdesi mi? Yoksa kendi maaşa-
tımıdır acaba? 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Hayır efen
dim, esas maksat şudur. Arz edeyim. 

Meselâ bir binbaşının maaşı aslisi tahsisatı 
fevkalâdei şehriyesiyle 6 000 kuruş eder. Bu 
binbaşı alaya kumanda eder. Alay kumandan
lığı kaymakamlık olduğuna göre alay kayma
kamlarının tahsisatı fevkalâdei şehriyesiyle ma
aş farkı 1 000 kuruştur. Alaya kumanda eden 
bu binbaşı 6 000 ile 7 000 kuruş arasındaki 
1 000 kuruş farkın nısfı olan 500 kuruş alacak
tır. Yani bu hesap maaşının miktarı aslisine 
göre değildir. Tahsisatı fevkalâdei şehriyesiy
le baliğ olduğu yekûnun nısfı alınacaktır. Asıl 
maaşın nısfının değil, maatahsisat farkın nıs
fıdır. ifadede bir noksan varsa tashihi kolay-
dir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kü
çük zâbitanm menfaatini daha ziyade temin 
için şu maddenin şu suretle tadilini teklif ede
rim. 

«Bilûmum arkan ve ümeraya maatalhsisat 
farkı maaşın nısfı yerine sülüsü, zâbitan ve kü-
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çük zâbitana nısfının verilmesi» şeklinde tadi
lini teklif ediyorum, «işgal ettiği m akam atın 
en büyük rütbesi arasındaki farkı maaşın» ye
rine «maatahsisat farkı maaşat» diye yazalım. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Farkı ma-
aşat diye tashih edilirse daha iyi olur zanne
derim. 

HALİL ÎBEAHÎM B. (Antalya) — Fikri 
tasarruf nıaksadiyle yapılan bir kanunu, mak
sadımızın hüsnü niyeti için, bittabi gerek alâ
kadarları ve gerek hepimiz kabul ederiz. Yal
nız maddeleri tahlil edecek olursak arasında o 
kadar tevafuku efkâr görmüyorum veyahut da 
anlıyamıyorum. Meselâ biz mevkileri tâyin ve 
takyidettik, meselâ en büyük mevki ile en kü
çük mevki arasındaki fark bu kadardır dedik. 
tkinci madde mucibince ise «Liyakatleri ve eh
liyetleri müteayyin erkân ve ümera ve zâbitan 
bir derece mafevk rütbeye muadil vezaifde is
tihdam olunurlar.» Mademki bir derece mafevk 
rütbeye muadil vazifede istihdam olunuyor ve 
sonra yukarıki birinci maddede bir derece ma
fevk farkı maaşatı alırlar ne demektir? Esasen 
bir derece mafevk rütbeye muadil memuriyette 
kullanılacak... 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurunuz, ikinci cümleyi okursanız daha farklı 
bir muamelenin ancak ahvali fevkalâdeye ve 
fırka ile daha büyük kumanda heyetlerine mün
hasır olduğunu anlarsınız. Binaenaleyh cevap 
budur. 

HALÎL İBRAHİM B. (Antalya) — Esasen 
bendeniz bu fıkra ile kanunun heyeti umumiye-
sinin ehemmiyetten sukut ettiğini zannediyo
rum. Çünkü kanunlar sarih ve muayyen olmalı
dır. Daha farklı bir muamele denecek olursa o 
farkı kim tâyin edecek ve ahvali fevkalâde ne
dir? Bundan zannederim en ziyade büyük rüt
beli zâbitan müstefit olacaktır. Küçük rütbeli 
zâbitana diyebilirim ki, o kadar büyük istifade
yi mucip olmıyacaktır. Çünkü fırka kumandan
larından başlıyor. Halbuki cephelerde en ziyade 
silâh atan küçük rütbeli zâbitan bundan istifa
de edemiyor. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Müsaade 
edermisiniz? Beyin buyurduklarına kısaca cevap 
vereyim. 

Kendilerine daha farklı bir muamelenin an-
eak fırka ile daha büyük kumanda heyetlerine 
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hasrolunacağmı buradan arz etmiştim. Zanne
derim lâyıkı ile kavrıyamamıştır. Ordumuzda 
36 tane liva, 10 tane ferik, 5 tane birinci ferik 
var diye tâyin edelim mi; böyle bir şey yoktur. 
Bunları nereden getireceğiz? Gökten mi getire
ceğiz. Erbabı liyakati bu makamda kullanıyo
ruz. Miralay iken miralay olarak ordunun başı
na verdiniz. Birinci ferik yapmadınız. Bu ma-
kamatı ehliyeti müsellem olan zevata vermeğe 
Müdafaai Milliye Vekâleti mecburdur ve bu, o 
dairenin salâhiyetine mevdudur. Çünkü Heyeti 
Vekilenin kâffesi kendilerine aidolan hususatta 
salâhiyetlerini kullanırlar. Binaenaleyh makam 
böyle mukayyet olamaz. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Kendi 
rütbesiyle en büyük rütbesi arasındaki farkı 
maaşı değil, asıl kendi rütbesiyle bir derece ma
fevk rütbe arasındaki maaşı alması lâzımdır. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Onun cevabı
nı da burada söyledik, efendim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bendeniz Hamdi Namık Bey arkadaşımızın 
noktai nazarına iştirak ediyorum. Bu kadar iza
hat verildikten sonra yine anlamak imkânı hâ
sıl olmadı. 

Ben öyle anlıyorum ki, ikinci maddenin bi
rinci fıkrasına nazaran; bir yüzbaşı indeliktiza 
kaymakam vazifesi ifa edecektir. Ben esasen 
orduya verilen paraya değil, hazmedemiyeceği 
insanlara mevki verilmesi aleyhindeyim. Yoksa 
orduya para verilmesi aleyhinde değilim. Bunu 
hiçbir arkadaşımız hatırına getirmez. Yedi yüz 
kuruş maaşla bir mülâzım istihdam ediyoruz. 
Bu ayıptır. Bin beş yüz verelim; iki bin beş yüz 
verelim. Fakat mesele bundan ibaret değildir. 
Bir yüzbaşıya hazmedemiyeceği kadar yüksek 
bir vazifeyi vermek, memlekette felâketi mucib-
olur. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Verilmemiş
tir. Verilmiyor. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz, anlatayım da ondan son
ra söylersiniz efendim. Memlekette teşkilâtı 
mevcudei askeriyede bir tane yahut iki tane ku
mandan zamanla yetişebilir ve onlar muayyen
dir, sayılabilir. Filân ordu kumandanlığı vazi
fesini yapabilir, denilebilir. Bu, memlekette 
mevcut teşkilâtı askeriyenin neticesidir. Bina-

I enaleyh filân ordu kumandanı olur, filân ola-
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maz. Şimdi şu kaydı koymakla bir miralaya 
hazmetmesi imkânı olmıyan ordu kumandanlı
ğı vazifesini vereceğiz. Müsamaha edeceğiz. İş
te ehliyet meselesi de iltimas meselesidir, ilti
mas meselesi ise ordunun başka bir şekle gir
mesi meselesidir. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Efendim, ma
lûmu âlileridir ki, marazı beyanda sükut hasır 
ifade eder. Bu, kavaidi esasiyei fıkhiyedir. 
Şimdi birinci maddede deniliyor ki ; (berri, 
bahri bilûmum arkanı ümera ve zâbitandan 
rütbesi fevkındeki makamatı işgal edenlere) 
Bundan anlaşılan vehlei ûlâda erkân, ümera ve 
zâbitandan bilfiil kumandaya vâziülyed olanlar 
demektir. Bundan etibba, eimme ve küttap is
tisna ediliyor. Çünkü bunlar zâbitandan ma-
dut değildirler.. Zâbitan denilince yalnız onla
ra münhasır olduğu anlaşılır. Binaenaleyh 
mensubini askeriye fıkrasının ilâvesi lâzımdır 
ve düsturu askerîde de böyle kabul edilmiş
tir. Meselâ bir taburda tabip yüzbaşısı bulunan 
bir efendi olabilir ki, hasbelicap alayda istih
dam olunur. Halbuki alay kadrosunda binbaşı
lık kabul edilmiştir. Sonra bir kıdemli yüzbaşı 
fırkada istihdam ediliyor. Meselâ; fırka serta-
bibi bulunur. Aralarındaki maaş farkı pek bü
yüktür ve bu maaşları ve paraları bunların da 
alması lâzımdır. Eğer verilmiyecek olursa or
duda bir ikilik peyda olur. Bu suretle ordunun 
ahvali ruhiyesi üzerinde pek fena bir tesir icra 
eder. Zâbitan, fevkındeki makamatı işgal eden
ler zannı âcizaneme nazaran makam tâbiri de 
düsturu askerîdeki muştalan olan ıstılahı 
askerîye muarızdır. Meselâ; yüzbaşılık ma 
kamı denmez. Makam, kolordu kumandanlığı 
veya onun fevkındeki kumandanlara ıtlak olu
nur. Düsturu askeride müspet ve muayyen olan 
ıstılaha mugayirdir. Bu da lâfza aittir. 

Sonra maddenin en son fıkrasiylo ki (mün
hal makamatta vekâleten bulunanlar aynı mu
ameleye tabidirler) deniliyor, işgal ile vekâlet 
arasında bendeniz bir fark bulamıyorum. Mün
hal makamatta vekâleten bulunanlar aynı mua
meleye tâbi bulunuyor. Bu fıkrada (işgal ettiği 
mevkiin en büyük rütbesi arasındaki farkı maa
şın nısfı) denildikten sonra (münhal makamat
ta bulunanlar aynı muameleye tâbi bulunur) 
denilmelidir. Çünkü bu maddeler yapıldıktan ve 
kesbi katiyet ettikten sonra bu kıtaata tebliğ 
olunacaktır. Kıtaattaki birçok küttap, idare | 
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memurları maddelerin tefsirinde şüpheye düşe
cektir. istifsar edecekler. Yukarıya doğru, ya
zılacak, gelecek, zâbitan maaş alamıyacak, mu
amele sekteye uğrıyacak, böyle birçok vakalar 
olmuştur. 

Bundan dolayı maddelerin sarihan yazılma
sı lâzımdır, bunu rica ederim. Bu yolda birinci 
maddenin tashihini teklif ediyorum. 

SALÂHATTlN B. (Mersin) — Efendim bu, 
Nüsret Efendinin buyurduğu berrî, balhrî bilû
mum erkân, ümera ve zâbitandan mafevk ma
kamatı işgal edenlere alelıtlak şâmildir ve en
cümenin noktai nazarı da budur. Teklif de aynı 
gayeyi takibediyordu. Ordunun tekmil zâbitanı-
na ve bilhassa mensubinine de şâmil olmak üze
re yazılmıştır. (Tashih edilsin sesleri) Kabul 
ediyoruz, efendim. (Tashih ediyoruz sadaları) 
Esasen etıbbayı askeriye, idare zabitleri, bunla
rın hepsinin ve çimmenin, makamatı vardır. 
Alay imamlığı bir makamdır, tabur imamlığı 
bir makamdır. Tabur imamlığı vazifesine imti
han vermiş, fakat alay 'imamlığı vazifesinde ve
kâleten istihdam olunan zevat, alay imamlığına 
aidolan maaş ile kendi maaşı arasındaki farkı 
alacaktır. Mahaza buraya (mensubini askeriye
den eimme, etilbba ve esnafı askeriye) kaydını 
ilâve edebiliriz. O suretle tashihini kabul edebi
liriz. Bu madde zâbitana olduğu gibi diğerlerine 
de şâmil olacaktır. Meselâ alay tabibi binbaşı
dır. Tabur tabibi ise yüzbaşıdır. Binaenaleyh 
alay tabibliği ifa eden zat yüzbaşı ile binbaşı 
arasındaki farkı alacaktır. Bu bütün umum için 
aynıdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Zâbitan 
ve sair mensubini askeriye kâfidir. 

HAŞİM B. (Çorum) — Müsaade buyurursa
nız bir şey arz edeyim : (Rütbesi fevkındeki 
makamatı işgal edenlere kendi rütbesine mu-
hassas maaş ile işgal ettiği mevkiin en büyük 
rütbesi) deniyor. Şimdi yüzbaşıyı getirdik bin
başı makamına. Halbuki binbaşı makamının en 
büyük rütbesi farz ettiğimiz va'kit ordu ku
mandanlığına kadar gider efendim, (G-ürültü-
ler) Bir tabur kumandanı binbaşıdır. 

SALÂHATTlN B. (Mersin) — Tabur ku
mandanının en büyük rütbesi binbaşıdır. 

HÂŞlM B. (Devamla) — Evet o mevkiin en 
büyük rütbesidir. 

RElS — Birinci maddenin heyeti umumiye-
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si hakkında müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü, efendim. 

Nüsret Efendinin teklifini encümen namına 
Mazbata Muharriri kabul etti ve o suretle mad
deyi burada tashih etti. Onun için mevzuu mü
zakere şekli musahhah üzeredir. Binaenaleyh 
takriri reyi âlinize arz ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Nüsret 
Efendinin teklifi iki idi, efendim. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede mezkûr (erkân, ümera ve 

zâbdtana) ilâveten (bilcümle mensübini askeri
yeye) kaydının da ilâvesini teklif eylerim. 

25/Nisan/1337 
Erzurum Mebusu 

Nüsret 

REİS — Bu maksat da hâsıl olmuştur. ' 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin şu suretle tadilini teklif 

ederim. 
(Berrî ve bahrî bilûmum erkân, ümera ve 

zâbitana rütbesi fevkmdeki makamatı işgal 
edenlere bir derece mafevk rütbesi maa
şı verilir. Bundan maada hiç bir suretle makam 
maaşı veya müteferrika verilmez. Münhal ma-
kamatta vekâleten bulunanlar aynı muameleye 
tâbidir. 25 Nisan 1337 

izmit 
Hamdi 

REÎS — Hamdi Beyin tadilnamesini nazarı 
itibara alanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edil
medi. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadili lüzu

munu teklif eylerim. 
Madde 1. — Berrî ve bahrî bilûmum erkân 

ve ümeradan rütbesi fevkmdeki makamatı işgal 
edenlere kendi rütbesine mahassas maaş ile işgal 
ettiği mevkiin en büyük rütbesi arasındaki farkı 
maaşın sülüsü ve zâbitan ve küçük zâbitana 
nısfı tahsisatı şehriye ve fevkalâdesiyle birlikte 
verilir. Bundan maada hiç bir suretle makam 
maaşatı veya müteferrika verilmez. Münhal ma-
kamatta vekâleten bulunanlar aynı muameleye 
tâbidir. 25 Nisan 1337 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 
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REİS —- Süleyman Sırrı Beyin tadilname

sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi. 

Riyaseti Celileye 
(İşgal) kelimesinden evvel (velev vekâleten) 

ibaresinin ilâvesiyle ikinci fıkranın tayymı teklif 
ederim. 

25 Nisan 1337 
Saruhan 

Refik Şevket 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı efen
dim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mazbata 
muharriri bey izahat versin. Anlamadık efendim. 
Reis bey Encümen kabul ediyor. Efendim rica 
ederim, mesele hallolsun. 

REİS — Heyetin kararına iktiran etmedi. 
Encümen kabul ediyorsa ayrı bir teklif şeklinde 
veriniz. 

Riyaseti Celileye 
Seferberlik ve cephe zamlarına ait kanunun 

birinci maddesinin ikinci satırından itibaren 
[rütbesi fevkmdeki makamatı işgal edenlere ken
di rütbesine mahassas maaş ile işgal ettiği (mev
kiin en büyük rütbesi) arasındaki farkı maaşın] 
ibaratmdaki (en büyük) kelimesinin tayyedü-
mesini teklif ederim, 

(Ret sesleri) 
25 Nisan 1337 

Çorum 
Haşim 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar lüt
fen el kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı efendim. 

Birinci maddeyi musahhah olarak okutuyo
rum : 

MADDE 1. — Berrî ve bahrî bilûmum erkân, 
ümera ve zâbitan ve sair mensübini askeriyeden 
rütbesi fevkmdeki makamatı işgal edenlere kendi 
rütbesine mahassas maaş ile işgal ettiği mevkiin 
en büyük rütbesi arasındaki maatahsisat farkı 
maaşın nısfı birlikte verilir. Bundan maada hiç 
bir suretle makam maaşatı veya müteferrika ve
rilmez. Münhal makamatta vekâleten bulunan
lar aynı muameleye tâbidir. 

REİS — Maddeyi tadil veçhile kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 
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İkinci maddeye geçiyoruz: 

MADDE 2. — Liyakat ehliyetleri müteayyin 
erkân, ümera ve zâbitan bir derece mafevki rüt
beye muadil vezaifte istihdam olunurlar. Daha 
farklı bir muamele ancak ahvali fevkalâdeye ve 
fırka ile daha büyük kumanda heyetlerine hasro-
lunur. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurursanız bir kelime tashihini rica ederim. 

Efendim, (olunurlar) tâbirinin (olunabilir
ler) suretinde tashihini rica ederim. Bundan 
maksat da küçük rütbeli zabıtanın istihdam olu
nacağı pek küçük mevakide değil, ona yaklaşmış 
olan zâbitanı kullanmak ve kıdemin mevkiini 
dahi nazarı dikkate almak mecburiyetidir. Bu
nun için (olunabilir) tabiriyle tashihini teklif 
ederim. Tabiî bu bir dereceye kadar pek doğ
rudur. Yalnız pek büyük makamatı işgal, ehli
yet meselesidir. Bunda ehliyet esastır ve o se
beple de ehliyet için mercii aidini biraz serbest 
bulundurmak lâzımdır. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, bu 
madde birkaç noktadan şayanı tenkiddir. 

Birincisi; (Liyakat ve ehliyetleri mütaay-
yin erkân, ümera ve zâbitan) rica ederim,, bun
ların liyakatlerini kim tâyin edecek"? Bu, ter-
cihan istihdam edilecek zevatın her birinin li
yakatlerini Müdafaai Milliye Vekili Paşa Haz
retleri tâyin edeceklerse kabul ettik. Fakat bun
ları fırkalarda, alaylarda, taburlarda, kendi ku
mandanları tâyin edecekse bunda mahzur var
dır. Çünkü; bir defa zâbitanı liyakatli veya li
yakatsiz olarak ikiye ayırmak suretiyle ordu
da bir tefrika uyandırmak, bir rekabet ihdas 
etmek doğru değildir. Binaenaleyh yine kendi 
âmirleri liyakatlileri tercihan istihdam edebi
lirler. Fakat şu şartla ki, bu kelimeyi kaldıra
lım. (İndelicap mafevk kumandan istediği za
biti bir derece mafevk bir vazifede istihdam 
eder), dersek bu mahzuru ref etmiş oluruz. Bir 
yüzbaşı; bir binbaş vazifesini görecek. Diğer 
bir yüzbaşı; yüzbaş, vazifesini görecek ve ben 
neden terfi etmiyorum, deyince, çünkü siz liya
katli değilsiniz denecek ki bu, gayet çirkin bir 
şeydir. Bunu ref etmek için (liyakatli) keli
mesi yerine; (İndelicap bir derece mafevk bir 
vazifede istihdam olunabilir.) demek lâzımge-
lir. 
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Sonra, ikinci fıkrasında yine bir kayıt ko 

yuyoıiar. Diyorlar k i ; (Daha farklı bir muame
le ancak, ahvali fevkalâdeye ve fırka ile daha 
büyük kumanda heyetlerine hasrolunur.) De
min Salâhattin Beyefendi birinci maddedeki be
yanatıma cevap verdikleri sırada buyurdular 
k i ; (Bu varit değildir. Böyle iki üç rütbe ma
fevk maaşı vermek, bunlar zevatı mahdudeye 
inhisar eder. Bir zarurete müsteniden nihayet 
üç veya beş kişi istihdam edilir.) dediler. Bu 
tekzip değildir, bendenizin ifadesini teyit de
mektir. İşte bendeniz o mahzuru ref etmek için 
arz ettiğim gibi bir binbaşı icabında üç dere
ce mafevk rütbede istihdam edilecek, fakat za
ruret ve ahvali fevkalâdeye nazaran o zaman 
kendisine o derecede mafevk rütbesi maaşı ve
recekler. Binaenaleyh indelicap bir derece ma
fevk rütbede istihdam edilebilecek ise de ona 
öyle iki misli üç misli maaş vermek imkânı kal
mamak için üçüncü bir fıkra koymak lâzımge-
lir. (Bunun için ayrıca bir maaş verilmez.) der
sek, bunu koyduğumuz takdirde, birinci madde, 
ikinci madde ile suitefsir edilecek, tevsi ve teş-
miledilecek, birkaç derece maaş vermek zaru
reti hâsıl olacaktır. Bunu nazarı dikkati âlinize 
arz ederim. 

. AVNİ B. (Saruhan) — Askerlerin gayet 
esaslı eski üç kanunu vardır. Birincisi Düsturu 
askerî idi. İkincisi Kıta nizamnamesi, üçüncü
sü de Dahiliye Nizamnamesi idi. Bunlardan baş
ka gerek Divanı Harb Teşkilâtında ve gerek 
komisyonlar teşkilâtında âzanm madun rütbe
den intihabı için 1308 de neşredilen Düstûru 
askerîde (Heyetlerin madun rütbeden iki" aza
yı tecavüz etmemek şartiyle intihabı caizdir.) 
diye bir kanun vardır. Bunlar bu suretle Öte
den beri, tâ Nizamı cedidin teessüsünden beri 
mütehassisini askeriye tarafından kabul edil
miş mevaddandır. Binaenaleyh ikinci maddenin 
birinci fıkrası hakkında dûrüdİTaz mütalâa 
zannı âcizaneme göre zaittir. Bir küçük rütbe
linin bir derece mafevk makamında istihdamı 
sureti katiyede genç ordu için elzem ve zaruri
dir. Ancak maddenin fıkrai ahiresi mucibince; 
(Daha farklı bir muamele ahvali fevkalâdeye 
münhasır ve fırka ile daha büyük kumanda he
yetlerine verilir) denmesinin esbabı da; laletta
yin biı« binbaşı arkadaşımız kıdem zammı almak 
suretiyle kaymakam oluyor. Mütaakıben bu 
madde mucibince fırka kumandanlığı mevki-
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inde kabili istihdam bir mahiyet iktisabetmiş 
oluyor. Tarihin birisinde hatırımda kaldığına 
göre, (özdemiroğlu; kıtaat kumandanlıklarını 
haizi kıdem ve tecrübeli adamlardan ziyade er
babı liyakatten gördüğü gençlere tevdi etmiş 
ve muharebeyi kazanmış ise de ordunun âtisi 
için şirâzeyi ihlâl etmiştir.) suretinde bir kayıt 
vardır. Binaenaleyh bunun bir iki derece ma
fevk rütbeye teşmilini muvafık görmüyorum. 
Bendenizin muvafık bulduğum bir cihet varsa, 
(Daha farklı bir muamele ancak ahvali fevka
lâdede ve fırkadan daha büyük kumandanlığa 
hasrolunur.) suretinde tadilini teklif ederim. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Hamdi Na
mık Bey biraderimizin mütalâlarını burada 
uzun uzadıya münakaşa ettik. Ciheti askeri
yede sureti terfiin ne gibi esasata tâbi olduğu 
mühim bir meseledir. Harbde her zabit kendi 
maiyetini en iyi tâyin edebilir. En iyi tanır. 
Binaenaleyh burada her âmirin nüfuzu vardır. 
Mahaza yalnız kendi âmirinin kanaati tâyini 
muamele için kâfi görülmiyerek bir derece ma
fevkin de mütalâası alınmıştır. Binaenaleyh 
ciheti askeriyede her zabitin, her memurun 
iki derece mafevki tarafından aledderecat ken
disi hakkında sicil tanzim olunur. Eğer böyle 
sicil yoksa, bir ordunun, gayet azîm bir mik
tarda olan tekmil zâbitanmm iktidarını keş
federek, onların terlilerini ve mevkilerini bile
rek mukarrerat ittihaz etmek, dünyada en bü
yük bir keramet, yani kabili tasavvur olmıyan 
bir keramet olur ve bunu kimseden beklemek 
doğru olmaz. Alellıtlak kâffei zâbitan ve men-
subini askeriyenin hizmetlerindeki ehliyet ve 
liyakatleri onların birinci ve ikinci derecedeki 
âmirlerinin inhaları ve mütalâları dairesinde 
bir merciden yapılır ve bu suretle suiistimal 
olunamaz. Bundan daha mazbut bir usulü 
tâyin yoktur zannederim. Ve öyle zannediyo
rum ki, ordunun sicillâtı, terfi ve terakkisi 
kadar mazbut bir usul diğer devairde daha te
essüs edememiştir. Devairi hükümetin aksamı 
sairesinde. de ayın mazbutiyetin vücudu temen
ni olunur. 

Efendiler, her âmir madunları üzerinde hak
kı tenkide malik olsaydı ve bu hususta itina et
miş olsa idik memleketimizin usulü idaresinde 
fevkalâde bir büyüklük yapmış olurduk. Onun 
için bu mesele hakkında başka bir şey söylemi- [ 
yeceğim. İ 
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Şimdi ikinci meseleye gelelim: Avni Bey 

arkadaşımızın mütalâası ki, daha farklı bir mua
melenin ancak ahvali fevkalâdeye ve fırkadan 
daha büyük kumanda heyetlerine hasrı hakkın
daki meseledir. Efendiler fırkalar aksamı aske
riyede müstakillen kullanılacak bir cüzüdür. 
Bunu kullanacak zatın liyakati asıldır, bu 
asılda kavaide, kıdeme, yani eşkâli muayyene-
ye mercii aidini mümkün mertebe bağlamak lâ
zımdır ki o mevkie ehil kimseler bulsun ve or
duyu ileri götürsün. Biliyorsunuz ki Ordu ku
mandanları askere ruh verecek ve askerlerinin 
ruhunu yükseltecek liyakat ve ehemmiyeti haiz
dir. Eğer biz mutlak feriklik makamına bir li
va bulup da getireceğiz diyecek olursak ve bu 
suretle tesbit edersek meselâ o makamı işgal 
edecek olan bir mühim şahsiyeti miralay olduğu 
için kullanamayacağım. Bendeniz o kanaatte
yim ve Müdaf aai Milliye Vekili Paşa Hazretleri
nin de aynı kanaatte olduklarını anladım ki 
fırka bizim memleketimizde bir ânüli mühimdir. 
Bunun başına memur tâyin edecek makamı ser
best bırakmalıdır ve kanun bu maksatla yazılmış
tır. Aynen kabulünü istirham ederim. 

RE IS — Efendim söz alan dört arkadaşımız 
daha vardır. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin şu suretle tadilini teklif 

ederim. 
(Erkân ve ümera ve zâbitan indelicap bir 

derece mafevk rütbeye muadil vazaifde istihdam 
olunabilir. Daha farklı muamele ancak ahvali 
fevkalâdeye ve fırka ile daha büyük kumanda 
heyetlerine hasrolunur. Mamafih bunun için ay
rıca maaş verimez.) 25 Nisan 1337 

İzmit 
Hamdi 

REİS — Tadilnameyi nazarı mütalâaya alan
lar lütfen ellerini kaldırsın... Alınmadı efendim. 

Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. İkinci 
maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Rica ederim 
maddeye mensubini askeriye kelimesini de ko
yalım. 

REİS — Mensubini askeriye kelimesinin ilâ
vesini teklif ediyorlar. (Muvafık, sesleri) 

İkinci maddeyi tadil veçhile okuyorum: 
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MAADE 2. — Liyakat ve ehliyetleri müte-

ayyin erkân, ümera ve zâbitan ve mensubini as
keriye bir derece mafevk rütbeye muadil vaza-
ifte istihdam olunabilirler. Daha farklı bir mu
amele ancak ahvali fevkalâdeye ve fırka ile da
ha büyük kumanda heyetlerine hasroluımr. 

REİS — Maddeyi tadil veçhile kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Rütebi muhtelife ile makama-
tı askeriyenin âzami meratip derecesi berveçhi 
âtidir : 

Müdafaai Milliye 
1. Takun kumandanı : Mülâzımlık 
2. Bölük kumandanı : Yüzbaşılık 
3. Tabur kumandanı : Binbaşılık 
4. Alay kumandanı : Kaymakamlık 
5. Süvari liva ve piyade kumandanı: Mira

laylık 
6. Fırka kumandanı : Mirlivalık 
7. Kolordu kumandanı : Feriklik 
8. Ordu kumandanı : Birinci feriklik veya 

müşirlik 
9. Devairi Harbiye şube rüesası : Alay ku

mandanlığı salâhiyeti, 
10. Devair rüesası fırka kumandanlığı: Sa

lâhiyeti 
11. Müstakil şube müdiranı ve müsteşar 

muavinliği : Piyade fırka kumandanlığı salâ
hiyeti 

12. Müsteşarlık : Seyyar ordu kumandan
lığı salâhiyeti 

13. Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti : 
Ordu kumandanlığı salâhiyeti 

14. Müdafaai Milliye Vekâleti : Ordu ku
mandanlığı salâhiyeti 

Bahriye 
Merakibi sağire kumandanlığı : Yüzbaşı 
Bahriye Dairesi şube rüesası : Binbaşı 
Sefain süvarileri : kaymakam 
Müfrezei bahriye kumandanlığı : Kaymakam 
Komodorluk ve merkez liman riyaseti : Mi

ralay 
Dairei Bahriye Riyaseti : Mirliva 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Efendim 
üçüncü madde şu suretle olacak: 

MADDE 3. — (Rütebi muhtelife ile makamatı 
askeriyenin âzami meratip derecesi 1337 senesi 
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için musaddak kadro cetvellerine göre tâyin 
olunur.) 

Aşağısındaki izahata lüzum yoktur. Şunu arz 
etmek isterim: Makamatı muhtelife burada ta
mamen yazılmadığı için bizzarure (filân nasıl ola
caktır), (filân eksiktir) gibi itirazlar olacaktır. 
Tabiî bu doğrudur. Bidayette bir kısmı yazıl
mıştı, fakat tekmil edilememiştir. Tabiî maka
matı muhtelifei askeriyenin mevkii kadro cet-
velleriyle tâyin edilmiştir. Meselâ fırka sertabi-
bi kaymakamlık idi. Alay sertabibi binbaşılık
tır. Alay tabibi yüzbaşılıktır. Fırka idare reis
liği binbaşılıktır. Kolordu idare reisliği kay-
makamlıktır. Ordu idare reisliği miralay idi. 
Bu makamatm her birine aidolan musaddak cet
veli Müdafaai Milliye Vekâletinde biz tertip et
miştik. Tabedilip buraya da gelecektir. Kadro 
cetvel olarak tabedilmiştir. Yani bu mesele Ve
kâlet ile Kadro Encümenimiz arasımda bilmuva-
faka tanzim edilmiştir. Meratibi askeriyenin 
hukukunu kâfil olacak şekildedir. Başka izahat 
isterseniz söyliyeyinı. 

RİFAT B. (Kayseri) — Bilmediğimiz şey 
için müzakere olur mu? Askerî kadro cetvelle
rine göre bir bütçe kabul ediyorsunuz, askerî 
kadro cetvellerini gördünüz mü rica ederim? 
Kıtaat ve devairin aksamı muhtelifesini ve her 
birinde kaç zabit olduğunu biliyor mususnuzf 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Beyefendi, 
itimat buyurunuz. Arzu ederseniz kadroyu dai
resinden encümene getirtiriz, görürler. Bunda 
herkesin lâyık olduğu şey kanunen muayyendir. 
Beyefendi; bir tabura binbaşı kumanda eder, bir 
alaya miralay kumanda eder. Bunlar tâyin ve 
tahdidedilmiştir, efendim. Bunda suiistimal ola
cak bir şekil yoktur, efendiler. İdare reisi, sıh
hiye reisi, menzil kumandanlıkları ve saire var
dır. Biz, burada bir cetvel yapsak şüphesiz unu
tacağımız birçok makamlar olabilir. Bu cetvel 
zaten kadro cetveli olarak yapılmıştır. Tabolu-
nuyor. Binaenaleyh, burada onu bertafsil izaha 
lüzum görmüyoruz. Maddede yazılmış olan bu 
kısmın çok yerleri eksiktir. Binaenaleyh, asıl 
kadro Heyeti Aliyenize tam ve mükemmel bir 
kitap şeklinde takdim edilecek ve Encümeninize 
gelecektir. Bu, Kadro Encümeninde bendeniz, 
Yusuf İzzet Paşa ve diğer üç gayrimütehassıs 
arkadaşlarla bilmuvafaka yapılmıştır. Elyevm 
tabediliyor. Kim ne arzu edrese bendenizden 
sorsun, cevap vereyim. 
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ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Şimdi- efen

dim, bu maddenin merbutu bir cetvel vardır. 
Büyük bir kitap halindedir. Bu maddenin ta
mam olabilmesi için bu cetvelin de maddeye geç
mesi lâzımdır. Kadro Encümeninin tasdiki, He
yeti Umumiyenin tasdiki, demek değildir. Bir 
defa bu; şekle ve usule muvafık değildir. Bu 
madde kanun olarak Heyeti Umumiyeden geçe-
cekse, buna merbut olan cetveli de görmek lâ
zımdır. 

Sonra itimat mesele mevzuubahis değildir. 
Meselâ bendenizce o cetvelde muhtacı müzakere 
mevat vardır. Demek ki, her halde bu kitabın 
buraya gelmesi ve bunun tetkiki zaruridir, zan
nederim.' Çünkü bu cetvel gelmezse bu madde 
tamam olmaz, efendim. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bendeniz bu kanunda üçüncü maddenin tây-
ymı teklif ediyorum. Şükrü Beyin buyurduğu 
gibi iptida kadro cetvelini görmedik. Sonra Se-
lâhattin Beyin buyurdukları gibi kavaninde bu 
c'ihet muayyen ve musarrahtır. Kavaninde mu-
sarrah ve muayyen olan bir şey tekrar bir ka
nunla takyidedilemez. Kavanini askeriyede ta
kım kumandanı, alay kumandanı, fırka, liva ku
mandanı var, bilmiyorum bunlara yeniden ilâ
veye lüzum varsa o cihetleri göstersinler ve on
ları teklif etsinler. Haddizatında bunlar kavani
ni askeriyede mevcuttur. Yalnız müsteşarlığa, 
seyyar ordu kumandanı salâhiyeti vermek gibi 
bâzı ufak tefek şeyler ilâve ediliyor. Binaenaleyh 
ben bunun tayymı teklif ediyorum. Bu suretle 
yeni makamlar ihdas edilmek isteniliyor. Biz ye
ni makam istemiyoruz. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Rica ederim 
tekrar izah buyurunuz, anlamadım. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, ordu kumandanlığı birinci feriklik 
veya müşirlik diyorlar. Müsteşarlık, seyyar or
du kumandanlığı diye tahsis ediyorsunuz ve 
kadro cetveli dediğiniz nesneyi görmediğim için 
bilmiyorum. Belki bunlardan başka şeyler de 
ilâve etmişsinizdir. Memlekette yeni bir makam 
istemiyoruz efendim. Mevcut makamlar kâfidir. 
Koca koca orduları, büyük büyük muharebeleri 
idare edenler, büyük büyük zafer kazananlar 
makamlarla, rütbelerle, mevkilerle kazanmamış
lardır, imanla kazanmışlardır, efendim. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Teklifinizi 
anlamak isterim. 
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ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Teklifim maddenin tayyıdır. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —Şimdi 

efendim bizim Selâhattin Beyin bu kanunu ka
bul ettirmek için birkaç defa tekrar etmek iste
diği mütalâasına esas ittihaz ettiği nokta; Mü
dafaai Millîye bütçesinin kabul edilmiş olması
dır. Fakat kendilerinden rica edeceğim, eğer biz 
Müdafaai Milliye bütçesini bilâmüzakere, bilâ-
münakaşa kabul eylediysek, Müdafaai Millîye-
ye olan f artı itimadımızdan kabul ettik. Onu ka
bul etmek, başka hususta tetkikatımızı ref et
mez, efendim. 

Efendim kendilerine ve encümenlerimize iti
madımız vardır. Fakat her şeyden evvel bizim 
üzerimizde de milletin itimadı mevcuttur. Kad
ro teşkilâtını görmeden burada kabul edecek, 
buna rey verecek kimse yoktur. Rica ederim pek 
müstacel ise yarın içtima edelim. Bu gece tabet
tirelim, ondan sonra mevzuubahsedilsin. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Efendim, Be
yefendinin mütalâaları varittir. Her ne suret ve 
ne şekil tasavvur olunursa olunsun, bendeniz 
zannediyorum ki, Heyeti Aliyeye karşı gerek 
Müdafaai Millîye Encümeninde kadro memuru 
olmak sıfatiyle ve gerekse Müdafaai Milliyenin 
menafii dairesinde burada vukubulan mâruzâ
tımın bâzı maksada hasra tahsis edildiğini gö
rüyorum. Bu şayanı esef bir nokta olmakla be
raber bu nokta üzerinde düşünmek istiyen ar
kadaşları serbest bırakmak isterim. Binaenaleyh 
Müdafaai Milliye Encümeninin mazbata muhar
rirliğinden bendeniz müstafiyim. Benim arz et
tiğim mesele bu değildir. Kadro cetvelleri gayet 
uzun bir cetvel olduğu, dairesi de müstacelen 
çıkarılmasını mükerreren rica ettiği ve maaşat 
verilmemekte olduğu için bu cetveller basılıp 
gelemedi. Bu güç bir şey değildir. Şimdi gelme
diği için teessüf ettim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Selâhat
tin Bey bu milletin mukadderatını kolordu ku
mandanı olarak idare etmiş ve hayatını feda et
meye alışmış bir zattır. Tenkidatı lisaniyeye 
tahammül edemediğine bendeniz müteessir ol
dum. Rica ederim, burası tenkid mahallidir, he
pimiz söyliyeceğiz, efendim. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Hayır o me
seleyi düşünmek istemiyorum. Bendeniz bu 
maksatla bir şey söylemedim. 



t t 25 25. 
MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Efendim, 

Selâhattin Bey biraderimiz hususatı sairede di
ğer kavanin müzakeresinde daima kadronun 
talibi olmuştur. Evvelce bu fikirde bulunan 
Selâhattin Bey biraderimiz, şimdi kadroyu gö
relim deyince bunu bir ademiitimat meselesi 
telâkki ediyor. Bizim gerek Selâhattin Beyefen
diye gerek encümene ve berekse Müdafaai Mil
lîye Vekili Paşa Hazretlerine itimadımız var
dır. Bu itimat meselesi değildir. Refik Şevket 
Bey biraderimizin buyurdukları gibi, burada 
bir madde vardır. Bu maddede mezkûr olan şe
yin tafsilâtı kadrodadır deniyor. Rica ederim. 
Bu kadroyu görelim demekle neden itimat me
selesi olsun1? Teessüf ederim, Selâhattin Beye
fendi gibi, hakikaten meziyyatı askeriyeye ma
lik bulunan bir zata ki, bundan müteessir ola
rak, ben mazbata muharrirliğinden istifa ettim, 
buyuruyorlar. Kendileri bunun ehlidir. Rica 
ederim. Bunu itimatsızlığa hamletmesinler. Bi
zim; Refik Şevket-Bey arkadaşımızla olan id
diamız, daima kendilerinin iddialarını teyid-
eder. İhtimal ki Abdülkadir Kemali Beyin de
diği gibi, maddei kanuniyenin nef'ine geçecek 
şeyler vardır ve belki buradan geçmiyecek şey
ler de vardır. Heyeti Aliyeniz kadroyu görme
den, böyle benim sözüme inanınız tarzında bir 
şeye tabiî karar veremez^ Ben kendi nefsime 
kendisine itimadım vardır. Ben kendilerini pek 
iyi bilirim. Fakat mesele itimat meselesi değil
dir. Mazbata muharrirliğinden istifa buyur
muşlar. Rica ederim, bundan istifa buyurma-
smlar. Fakat kadro gelinceye kadar bu madde
nin tehiri müzakeresini rica ederim. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Buradan 
söyliyeyim. Askerî kadrolar bilcümle Devletler
de; Meclisi Mebusanda müzakere ve münakaşa 
olunmaz. Bu encümeni muayyeninde bulunur. 
Arzu edenler gelir tetkik eder. Bendeniz, kad
royu burada iki aydır dolabımda sakladım, 'kim ' 
ne isterse gelsin sorsun diye. Fakat kimse sor
madı. Tab edilmek üzere dairesine verdik. Bi
naenaleyh Heyeti Aliyenize kitabı irae edemi-
yeceğim. Aşağı - yukarı üç .yüz sayfalık koca 
bir kitarptır. Bu anide tab edilip verilemez. Me
sele 'bundan ibarettir. Arkadaşlarımın 'bunu tet
kik etmeleri bendeniz için bir noktai nazardan 
mucibi mefharettir. Biz daima tetkik taraftarı
yız, fakat 'hu bütçenin Ihususiyeti vardır. Bütçe
min yekûnunu ka/bul ettiniz, teferruatını değil. 
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Meselâ bir tabur kumandanı yüzbaşı mı, yoksa 
binbaşı mı tâyin olunsun? Bunu değil, yalnız 
adediyle miktariyle yekûnunu kabul ettiniz. 

MAZHAR MÜFlT B. (Hakkâri) — Salâhat-
tin Bey, askerî kadrolar Mecliste tetkik edilmez 
'buyurdular. Biz demiyoruz ki, Ordumuzun fır
kası, alayı bu kadardır, alayı şu kadar efrattan 
ibarettir. Bunu burada tetkik edelim, biz bunu 
demiyoruz. Biz 'burada ne diyoruz? Takım ku
mandanı mülâzım, tabur kumandanı binbaşı, 
aded yok, bunda esrar olacak bir şey yoktur 
efendiler. Bir ordunun kuvayı umumiyesini gös
teren kadrolar gösterilmez. Fakat hafi bir celse
de o da gösterilir ve saniyen bir mebus ne za
man isterse bu kadroları tetkik edebilir. Eğer 
biz kuvayı umumiyeden bahsetsek haklıdırlar. 
Düşman haberdar olmasın. Bunu anlıyorum. Fa
kat bu kanunda böyle bir şey yoktur. Yine rica 
ediyorum; bu kanun gayet mühim bir kanun-

j dur. Beyefendi; samimî kalbimle arz ediyorum : 
• Sîze itimadımız fevkalâdedir, fakat kadroyu 

görmedikçe bendemiz bu madde hakkında bir 
şey söyliyemiyeceğim. 

REİS — SÖz alan zevatın sözleri bitti. Bu 
maddenin tehiri 'hakkında bir takrir, bir de 
tay hakkında bir takrir vardır. Üçüncü mad
denin evvelâ tehirini reyi âlinize vaz'edeceğim, 
sonra, da tayyını. Çünkü *her ikisinde de talep 
vukübuldu. Evvelâ üçüncü maddenin tehirini 
kabul edenler el kaldırsın. Kabul olunmadı. 
(Anlaşılmadı, bayır, hayır sadaları) 

REFİK ŞEVKET B. (Samban) — Anlaşıl
madı efendim, rica ederim tekrar ediniz, efen
dim. 

REİS — Efendim, bir kere üçüncü maddenin 
tehir edilmesi, bir de tayyedilmesi mevzuubahis-
tir. Evvelâ tehirini reyi âlinize vaz 'ediyorum. 
(Hayır, tay sadaları) 

Sebebi tehir cetvellerin gelmemesidir. Üçün
cü maddenin tehirini 'tensip buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul olunmadı. 

Şimdi maddeyi reyinize arz ediyorum. (Tay 
sesleri) Efendim kabul etmezseniz kabul edil
medi demektir. Üçüncü maddeyi encümenin tek 
lifi veçhile kabul edenler el kaldırsın. İndiriniz 
efendim. Üçüncü maddeyi kabul etmiyenler el 
kaldırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir, (Gü
rültüler) Efendim, madde kabul edilmiştir. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Reis Bey; daima yanlış harekette bulunuyor-
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sunuz. Bu suretle hareket Meclisin ruhu teşek
külüne muvafık değildir. Nisabı müzakere Ka
nununa da muhaliftir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Bu gi
bi şeylerin tâyini esami ile reye vaz'edilmesini 
on kere söyledik, mümkün değil nazarı itibara 
alınmadı. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Üçüncü 
madde ne oldu, Reis Bey? 

REİS — Üçüncü madde kabul edildi. (Ha
yır sesleri) (Gürültüler) 

Dördüncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 4. — Seferberlik zammı seyyar or
duya ve bahriyeye ait bilûmum kıtaatı askeriye 
erkân, ümera ve zâbdtaniyîe 'kıtaattaki mensu-
bin ve esnafı askeriyeye ve kıtaat küçük zâbitan 
ve efradına 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanun 
mucibince verilir. Gerilerde bulunan her nevi 
devair, ahzıasker, hastaneler, menziller ve me-
kâtip ve emsali sabit makamat ve müessesat 
heyeti askeriye ve mensubinine ve esnafı aske
riyesine ve efradına nısıf olarak tediye olunur. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE ENCÜMENİ RE-
ÎSÎ YUSUF ÎZZET Pş. (Bolu) — Arkadaş
lar, bendeniz Müdafaai Milliye Encümeni na
mına istirhamatta bulunacağım. 0 da, Müdafaai 
Milliye Vekili ve Erkânı Harbiyei Umûmiye 
Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin tekliflerine iş
tirak ediyorum. Teklifleri dördüncü maddedeki 
seferberlik zammının tekmil Orduya teşmilidir. 
Yani Ordunun gerisinde bulunan müessesata nı
sıf derecesinde verilen bu seferberlik zammının 
tadilini Müdafaai Milliye Encümeni namına is
tirham ediyorum. Bendeniz evvelce Kadro En
cümeni namına ve memleketin siai maliyesini 
nazarı dikkate alarak bu teklife iştirak etme
miştim. Fakat Müdafaai Milliye Vekili bu nok
tada ısrar ettiği için şimdi bendeniz Müdafaai 
Milliye Encümeni âzası sı f atiyle ve ordunun mu-
htafazai kudreti hususundaki temayülâtı umu-
miyenizden kuvvet alarak bunun bu suretle ta
dilini teklif ediyorum. Efendim tadilât şu tarz
da olacaktır. 

, FUAD B. (Çorum) — Paşa Hazretleri, bunu 
Müdafaai Milliye Encümeninde mütalâa buyur- -
dunuz da mı bütün Müdafaai Milliye Encüme
ni arkadaşlarınız namına söylüyorsunuz? 

YUSUF ÎZZET Pş. (Devamla) — Hayır. 
FUAD B. (Çorum) — O halde Müdafaai 
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Milliye Encümeni namına tadilini isterim demek 
doğru olmaz... 

REÎS — Rica ederim hatibin sözünü kesme
yiniz. 

* YUSUF ÎZZET Pş. (Devamla) — Arkadaş
lar, tadilât nasü olacaktır: «Seferberlik zammı 
seyyar orduya ve bahriyeye» cümlesinden «Sey
yar», tâbiri kaldırılacak, yalnız «Orduya ve bah
riyeye» ait denecek. Ondan sonra «Gerilerde 
bulunan» dan itibaren «tediye edilir» fıkrasına 
kadar tayyedilecektir. Maddenin bu tarzda ta
dilini rica ediyorum. Şekli musahhahı şu oluyor: 

MADDE 4. — Seferberlik zammı orduya ve 
bahriyeye ait bilûmum kıtatı askeriye erkân, 
ümera ve zâbitaniyle kıtaattaki küçük zâbitan 
ve efradına 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanun 
mucibince verilir. 

BÎR MEBUS BEY —. Muvazene! Maliye En
cümeninde bu hususta bir şey yapılsın. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— «Gerilerde bulunan her nevi devairden» aşa
ğısı tayyölunuyorsa bu madde tabiatiyle mül
ga olur. Çünkü evvelce biz 25 Teşrinievvel 1336 
tarihli Kanun mucibince seferberlik zammını 
tesbit etmiştik. Seferberlik zammını o kanun 
mucibince verince başka bir madde koymaya 
ne lüzum vardır? Şu halde madde kendiliğin
den sükût ediyor, lâğvedilmiş oluyor. Müdafaai 
Milliye Encümeninin vukubulan şu teklifi bu 
maddei kanuniyenin lağvı şeklindedir. Binaen
aleyh zaten biz neferlerden kesmenin aleyhin-
deyiz. Devairde fuzuli olarak maaş alanlardan 
alıp neferlerimize vereceğiz ve onların ihtiyaca-
tını temin etmeyi düşüneceğiz. Binaenaleyh bu 
madde mülgadır. Kendiliğinden münakaşaya 
değmez. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Abdülka-
dir Kemâli Beyin ifadesine iştirak ederim. 

HASAN B. (Trabzon) — Müvazenei Maliye 
"aleyhindedir, efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim ben
deniz buna itiraz edecek bulunmayacak diye 
sözümden sarfınazar etmiştim. Fakat Müvazenei 
Maliye Encümeni itiraz ediyor. Yani diyor ki: 
Neferata elyevm verilmekte olan iki liranın nıs
fı kesilsin, bir lira verilsin. Biz buna taraftar 
değiliz. Burada toplanmaktaki gaye Müdafaai 
Milliyedir ve hattâ yol yapmak bile değildir. 
Biz bunu kesemeyiz. Müvazenei Maliye bütçede 
tevazün husule getirmek için para bulamıyorsa, 
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de bulunan kıtalara temas, müsademe veya mu
harebe günlerine mahsus olarak efrada on ve 
zabıtana 50 kuruş üzerinden yevmiye itibariy
le verilir. Cephe gerisinde bulunan bilûmum 
karargâhlar ve kumanda heyetlerinden ve kıta
attan ancak muharebatta hattı harbe veya ihti
yata dâhii olanlara kezalik o günlere mahsus 
olmak üzere cephe zammı verilir. Karşı karşı» 
ya temasın kaybolduğu mahallerde cephe zam 
mı verilmez. Bu zamdan ancak teması istihsale 
memur kıtaat ve teşkilât istifade eder. Hali 
harekette bulunan sefain zâbitan ve efradına 
yalnız seyir ve sefer müddetine mahsus cephe 
zammı verilir. Tamirat ve tevekkuf gibi halat 
müddetince cephe zammı verilmeyip seferi zam
la iktifa olunur. 

1:25 25.4 
başka Nezaretlerden birçok şeyleri kessin. Hat
tâ bâzı vekâletlerin kapanmasına da bendeniz 
razıyım. 

FUAD B. (Çorum) — Maliye Vekili de mü
zakerede bulunsun rica ederim. Maliye Vekili 
içerde oturuyor. Bütçeyi başka şekilde tasdik 
ettik. Bu kanun başka bir şekildedir. Şimdi bu 
hadis olan mesele üzerine bütçeye zam lâzım-
geliyor. Maliye Vekili gelsin, anlatsın, efendim 
(Müzakere kâfi, sesleri) 

REİS — Dördüncü madde hakkında müza
kereyi kâfi görenler el kaldırsın. Müzakere kâ
fi görüldü. 

Müdafaai Milliye Encümeni Reisi ki, aynı 
zamanda Kadro Encümeninin Reisi bulunan Yu
suf İzzet Paşa, dördüncü maddenin tayyını tek
lif ediyor. Muvazenei Maliye Encümeni ise ka
bulünü teklif ediyor, önümüzde bir lâyihai ka 
nuniye vardır. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Ekseriyet hâsıl olmazsa... 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Usulü müza
kere hakkında söyliyeeeğim. Tay teklifi olamaz, 
onun için söyliyeeeğim: Kanun, ordu maaşatiy-
le seferberlik ve cephe zamlarını natık kanun 
dur, diyor. Yeni bir kanun yapılıyor. Binaen
aleyh bizim şimdi kabul ettiğimiz dördüncü 
madde, bundan evvelki kanuna muvafıktır, di 
yerek bunun tayyı bendeni zce caiz değildir. 

Çünkü; esasen bütün diğer kanunlara mu 
gayir olan bâzı mevat tayyedilecektir. Binaen
aleyh hükmü sakıt kalacaktır. Bu kanun öteki 
kanuna muvafık olmakla beraber bunun ipkası 
lâzımgelir, tay teklifi reye konmaz. 

REFİK ŞEVKET ,B. (Saruhan) — Ali Şük
rü Bey merak etmesinler. Çünkü; yedinci mad
de: 25 Teşrinievvel 1336 tarihli kanunun buna 
muhalif olan ahkâmı mülgadır, diyor ve meşe 
le hallolunmuş oluyor. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Ben bu mad
deyi izah ediyorum, ötekine bakmadım. (Han
deler) 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir, tayye-
dilmiştir. 

Dördüncü madde tayyedildiğine göre beşin
ci madde dördüncü madde olarak okunacaktır, 
efendim. 

MADDE 4. — Cephe zammı, ancak düşman
la temas veya müsademe veya muharebe halin-

YUSUF ÎZZET Pş. (Bolu) — Arkadaş
lar; yeni dördüncü maddenin cephe zammına 
aidolan kısmının şu suretle tadilini teklif edi
yoruz ki, Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret-
terinin arzusu veçhiledir. 

MADDE 4. — Cephe zammı, cephede mu
harebeye amade bulunan (alay dâhil) kıtaatın 
ümera ve zâbitan ve mensubini askeriyesini 
şehrî on beş, küçük zâbitan ve efradına üç lira 
olmak üzere tediye edilir. 

Hali harekette bulunan sefain zâbitan ve 
efradına yalnız seyir ve sefer müddetine mah
sus cephe zammı verilir. Tamirat ve tevakkuf 
gibi halat müddetince cephe zammı verilmeyip 
seferi zamla iktifa olunur. 

REFİK B. (Konya) — Reis Beyefendi; Pa
şa Hazretleri şu; (muharebeye amade) tâbiri
nin neye selâlet ettiklerini lütfen izah etsinler 
ki ona göre tenkidatımızı arz edelim, efendim. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, (Delik büyük, yamalık küçük) tâbiri bi
zim bütçemiz için pek doğrudur. Burayı yama
mak için efradın, neferlerin maaşından tasar
rufu düşünmüşüz. (Hayır sadaları) Efendim, 
işte, efrada mahiye beş yüz kuruş verilirken 
üç liraya inmiş, bu muvafık mı? Vergiyi ve
ren o, kanını döken o, ölen o, parayı kazanan 
ö, hepsi o, hepsi o. (Gürültüler) Evet, hepsi o. 
O, eski halinde kalmalı, niçin ona vermiyelim? 
Bu bir. 

İkincisi; (Temasın kaybolduğu günlerde ve
rilmez.) deniyor, (öyle şey yok sadaları) öy« 
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le ise Hoca Nasreddin'in dediği gibi, şimdi bir 
kuşa benzedi. (Handeler) 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, bundan evvel kendiliğinden tay 
hastalığına uğrıyan maddeden hiçbir farkı ol-
ııııyan bir madde daha karşımıza çıktı. Arka
daşlardan birisinin söylediği veçhile buraya 
memleketin hariq% mütecavizlerine karşı mü
dafaasını temin gayesiyle geldik. Gayei asliye 
budur ve bunu da temin edecek olanlar da hiç 
şüphe yok ki, orduyu teşkil edecek olan efrat 
ve zâbitandır. Bundan birkaç ay evvel burada 
aynı gaye ile terfihlerini düşündüğümüz efrat 
ve zâbitandan, Mecliste hâsıl olan haleti ruhi
ye dolayısiyle zâbitanı tatmin edecek surette 
maddeyi bir şekle koyduktan sonra efradın 
maaşından iki lirasının kesilmesi gayet yanlış 
ve gayet çirkin bir şeydir. (Kesilmemiştir, an
lamıyorsun sadaları) Müsaade buyurun efen
dim, ben anlamıyorum. Paşa Hazretleri rica 
ederim bunu okumadı mı? «Cephe zammı mu
harebeye amade bulunan (alay dâhil) kıtanın 
ümera ve zâbitanma ve esnaf ve memurini aske
riyesine mahiye 15, küçük zâbitan ve efradına 
mahiye üç lira olmak üzere tediye edilir.» de
mediler mi? Bundan ne mâna anlaşılır? Nefer
lerin iki lirası gitti. Ben böyle kaçamaklı yol 
anlamıyorum. Bunda ilk defa mevzuubahsolan 
tasarruf fikri olduğu şeklinde idi. Biz, efrat 
için tasarruf istemiyoruz, efendiler. 

MUSTAFA NECATÎ B. (Saruhan) — Tasar
ruf yok Beyefendi. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Devamla) — 
Şu halde üç lira cümlesini kaldırın, oradan. Ke-
mafissabık beş lira olarak koyun oraya, Aksi 
takdirde orduyu teşkil eden efradın, Millet 
Meclisi hakkındaki muhabbetini haleldar etmez
se de her halde iyi bir netice vermez. 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Arkadaşlar, 
askere verilen beş lira kesilmiyor, kemakân 
tediyede devam edilecektir. Bunun iki lirası se
ferberlik zammı, üç lirası da cephe zammıdır. 
Hiç burada katiyat yoktur. Bunun için-de endi
şeye lüzum yoktur. 

BÎR MEBUS B. — Cephe geriisindeki efra
da ne suretle muamele edeceğiz ? 

YUSUF ÎZZET Pş. (Devamla) — Yalnız 
seferberlik zammı verilecektir. 

REFİK B. (Konya) — Efendim., ben kısa 
söyliyeceğim. Beşinci maddenin son şekli müad-
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delinde, encümenin, tâdil teklifinde; «Muharebe
ye amade» tâbiri vardır. Gerek encümen ve ge
rek Müdafaa! Milliye Vekili Paşa hazretleri bu 
«Muharebeye amade» şeklini lütfen izah buyur
sunlar. 

YUSUF İZZET Pş. (Botu) — «Muharebeye 
amade» tâbiri hakkında lüzumundan faz
la izahat vermeye hacet görmüyorum. Doğru
dan doğruya cephede birinci hatta bulunan kı
taat her an muharebeye amade demektir. Orada 
bulunan kıtaat kaç fırkadır? Kaç alaydır, kaç 
taburdur? Bunun tâyini Erkânı Harbiyei Umıı-
miyeye aittir. Cephede bulunan kıtaat her an 
muharebeye amade bulunmaktadır. (Geride bu
lunanlar da girecektir, sadaları) Bunun tefsiri, 
fazla izahat itası Erkânı Harbiyei Umumiyeye 
aittir. Fazla sormamanızı rica ederim. (Fazla 
sormuyoruz, sad al arı) 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efendim, 
bu (amade) tâbiri bizce biraz mühimdir. Vakaa 
Paşa Hazretleri lâzımdır, dediler. Fakat eski ka
nunda Erkâna Harbiyei Umumiye Reisi cepheyi 
tarif etmiştir, eski kanuna bakarsanız... Eski 
kanunu yapan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
İsmet Paşa idi, orada uzun uzadıya tarif etmiş
ti. O tarifatı - ki tabiî Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisi yaptığı için bizce o makbuldür - şim
di biz cephe tarifini kaldırıyoruz. Bu kelime 
ile bunu anlatacağız. Zannetmem ki, bunu an
latalım. Çünkü ne diyoruz: Muharebeye ama
de... Şöyle anlatayım. Meselâ farz edelim, ben 
askerlikten anlamam. Çünkü sanatım değil, ben
denizin askerlikle alâkam yoktur, bir ubudiye
tim vardır, o kadar... Meselâ Eskişehir'de otu
ran bir fırka bunun on, yirmi kilometre ileri
sinde muharebe varken o şimdi, o cephe zam
mını alacak mıdır? Harbe amade midir? (Ala
caktır, sadaları) Eskişehir'de, bilmem nerede 
muharebe oluyor. Sivas'taki fırkaya emir veril
miş, bu dahi amade olacak. Çabuk muharebe
ye git... İşte gidiyor... Amadedir. Bu da alacak 
mıdır?... Onun için Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisinin eski kanunda tarif ettiği (cephe) gayet 
şümullü bir tariftir. Encümenden rica ederiz, 
mümkünse bu (amada) yerine biraz fenni ve il
mi olduğuna şüphemiz olmıyan o (cephe) tâbi
rini yine buraya geçirsinler. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, ben
deniz (Muharebeye amade) tâbirine itiraz edi-
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yorum. Cephe zammı alelıtlak (Cephede bulu
nan alaya kadar kıtaata verilir.) denildikten 
sonra bunu tâyin edecek olduktan sonra artık 
zannederim başka bir şeye hacet kalmaz ve za
ten Erkânı Harbiyenin evvelce tâyini de var... 
Tefsir etmiştir. Binaenaleyh maddeyi (cephede 
bulunan, alaya kadar dâhil, bulunan kıtaatın 
zâbitan ve efradına...) suretinde kabul edelim. 
Çünkü her asker muharebeye amadedir. Bunun 
için (muharebeye amade bulunan) yerine (cep
hede bulunan) kâfidir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhaıı) — Efendim, 
bu kanundaki (amade) meselesini izah ettiler. 
Yalnız bendeniz birkaç noktayı tekrar istizah 
etmek mecburiyetindeyim. Meselâ: Eski kanun
da telsiz telgraf, sıhhiye bölükleri, tayyare ve 
bahriye silâhendaz kıtaatı gibi bir şeyler vardı. 
Zannederim ki, tayyarelerin alayı filânı yoktur. 
Ve sonra onların karargâhları ne dereceye ka
dar cephe zammından istifade edecekler? Bina
enaleyh, bendenize kalırsa Mazhar Müfit Beyin 
ifadesi daha doğrudur. O cephe meselesi halle-

* dilmelidir. 
Saniyen : Bahriyeliler için bir şey mevzuuba-

his değildir. 
BEPlK BEY (Konya) — Aşağıda dâhildir. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Başka... 

Fakat ikinci fıkrayı aynen kabul ettiklerini söy
lediler. Orada (Seyir ve sefer müddetine mahsus 
cephe zammı verilir) deniyor. Bu fıkra yuka-
rıki fıkraya merbuttur. (Seyir ve sefer müdde
tine mahsus...) Ne şekilde cephe zammı verilir. 
Şekli nedir? Yukarda gösterildiği gibi beher gün 
için zâbitana elli kuruş, efrada on kuruş mudur? 
Yusuf İzzet Paşa Hazretleri söylediler ki : Bah
riye efradına aidolan kısım, hali harekette bulu
nan sefain zâbitan ve efradına seyir ve sefer 
müddetine mahsus cephe zammı verilir. Kabul 
ediyoruz. Seyir ve sefer müddetine mahsus cep
he zammı ne demek?... 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bir" ay devam 
ederse beş yüz kuruş. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — O halde 
eski kanun mucibince demek ise tabiatiyle o mâ
kuldür. 

Sonra bir nokta var, efendim; (Tamirat ve 
tevakkuf gibi halat için cephe zammı verilmeyip 
seferi zamla iktifa edilir.) Bendeniz bunun aley-
hindeyim. Harb münasebetiyle yaralanmış bir 
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sefinenin tamiratla meşgul olduğu zamanda hali 
harb demektir. Bu vakit de verilmelidir. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen
dim, zannedersem beşinci maddeye (Cephede mu
harebeye amade bulunan), yani (cephede) tâbi
rini korsay mesele halledilmiş olur. Malûmuâli-
niz bunu tasrih etmek gayrikabildir. Meselâ : 
Elimizde mevcut kıtaatın hangisi cephe zammı 
alsın, hangisi almasın, bunu tasrihe imkân yok
tur. Harbe giden kuvvet o da bir cephedir, tabiî 
o da alacaktır. Harb eden bir kuvvet o da ala
caktır. Tayyare şeysi tabiî o da alacaktır. Bina
enaleyh cephe zammı (Cephede muharebeye ama
de bulunan) suretinde takyidolunursa bu mesele 
hallolunur. Zaten hakkı takdir Erkânıharbiyei 
Umumiyeye verilmiştir, o takdir eder. Meselâ, 
bugün Şark Ordusunda bulunan efrat cephe 
zammı alır mı? Almaz mı? Onu biz bilmeyiz. Er-
kânıharbiye bilir. Yarın harb biterse cephe zam
mından kurtuluruz ve bu suretle varidatımız te-
zayüdeder. Binaenaleyh, (Cephede muharebeye 
amade bulunan) tâbiri konulursa daha muvafık 
olur. 

REFİK B. (Konya) — Doğru, doğru iştirak 
ederiz. 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — (Cephede 
muharebeye amade bulunan) tâbirine muvafakat 
ediyoruz. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Efendiler, ben
deniz temenni ederim ki, geri' ve ileri sözler mev-
zuubahsolmıyarak bilûmum orduya cephe ve se
feri zam verilsin. Çünkü, askerlik kelimatı aşe-
reden ibarettir. Cesaret, diyanet, harbe hazırlık, 
gayret, inkiyat, namus... İşte bu evsafı aşereyi 
haiz olan bir asker cephe zammına da ve sefer
berlik zammına da müstahaktır. Binaenaleyh, 
tefrik katiyen caiz değildir. Bendeniz kendi ka
naat ve içtihadımea öyle buluyorum. Binaena
leyh, madde - ki, bu şekilde tasnif edilmiştir 

cephe zammı düşmanla temas (O değil sadaları) 
veya müsademe veya muharebe halinde bulunan 
kıtalara (Kalmadı onlar, kalktı, sadaları) çok 
iyi. Mesele bitmiştir. Pekâlâ şu fıkrai ahire; kar
şı karşıya temasın... (O da yok, sadaları) Pekâlâ; 
hali harekette bulunan sefaini askeriye hakkında 
ihtisasım yok, buna dair bir şey söylemiyeceğim... 
Demek bu madde yukardan aşağıya tadil edildi. 
(Evet, evet, sadaları) 

RASİM B. (Cebelibereket) — Efendiler, bu 
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maddenin uzun boylu müzakere edilmesi doğru 
değildir. Ordumuz muhariptir. Muharip orduda 
hizmetler, vazifeler hep birbirine merbuttur. 
Eğer gerideki hizmetler hakkiyle görülmezse 
cephedeki hizmetler de hakkiyle görülmez. Bi
naenaleyh cephedekilere zam verilsin, geride-
kilere verilmesin, bu doğru değildir. (Kan me
selesi, kan sedaları) Dalha geçenlerde iki mey
dan muharebesi kazanan bir ordunun eğer ge
rideki hizmetleri, düşmanla harbeden aksamı
nın gerek Jaşe ve gerek mühimmat ve cephane 
itibariyle noksanları vaktiyle ikmâl edilme
seydi o meydan muharebeleri de kazanılamaz
dı. Binaenaleyh muharip ordunun bütün ak
samı aynı suretle cephe zammından istifade et
melidir. Bendenizin istirhamım budur. Ordu
da vazifeler, hizmetler hep birbirine merbut
tur. Binaenaleyh ordunun bâzı kıtaatı cephe 
zammından veyahut seferberlik zammından 
istifade etsin de-diğerleri istifade etmesin, bu 
doğru değildir. 

R£FÎK B. (Konya) — Erkânı Harbiyei 
Umumiye Kiyaseti esasen cephenin neresi ol
duğunu izah etmiştir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — ... (Müzakere kâ
fidir sadaları) (Gürültüler) Bendeniz öyle a-
yak alkışına mazûıar olacak bir söz söylemedim 
zannederim. Müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir olaydı ve heyetiniz kabul edeydi bura
ya çıkmazdım. Ayak alkışına mazhar olacak 
bir hatada bıılundumsa af finizi istirham ede
rim (Devam devam, sadaları) 

Efendim şimdi cephe zammını (Cephede) 
kaydiyle, bir (Cephe) kelimesini tekrar etmek 
suretiyle Müdafaa! Milliye Vekili Paşa hazret
leri kabul ediyorlar. Halbuki cephe dendikten 
sonra harbe amade bulunmak cephedekilere 
şâmildir. Kelimeyi tekrar etmekten başka bir 
faidesi yoktur. 

Refik Şevket Bey biraderimizin buyurduk
ları bahriye meselesi ise: o da askerdir. Aske
rin berrîsi, bahrîsi birdir, farkı yoktur. On
lar bu suretle hali Iharbde bulundukça bu zam
dan istifade edeceklerdir. Yevmiye meselesi 
zaten kalkmıştır. Üçüncü nokta ki Rasim Bey 
biraderimiz bu meselenin umum askerlere teş
milini arzu buyuruyorlar - o umuma teşmil za
ten yapılmıştır. Fakat, malûmu âlileri, oturan
larla gezenler arasında fark vardır. Arkada 
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oturanlara iki lira seferberlik zammı verilmiş
tir. Bilfiil gidip kurşun atanların zamları, cep
he zammı suretiyle kabul edilmiştir. Binaen
aleyh her iki sınıf da memnun edilmiştir. Mese
le de tavazzuh etmiştir. (Faddallallahülmüea-
hidine alelkaidin) ayeti celilesi de zaten bunu 
gösteriyor. Cephede mücahede edenlere üç lira 
fazla, geride seferber olanlara da iki lira veri
liyor. Münakaşa edilecek bir nokta kalmamış
tır. Müzakere kâfidir. Maddeyi reye koyalım. 
(Müzakere kâfidir, sadaları) 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Eski beşinci madde ki 4 rakamiyle ifade 
olunmak lâzımgeliyor, bu maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Madde kabul edildi. 

Madde 5. — Cephe zamanının sureti ta
hakkuk ve tediyesi Müdafaai Millîye ve Maliye 
Vekâletlerince talimatı mahsusa ile tâyin olu
nur. 

ENCÜMEN REÎSÎ YUSUF İZZET Pş. 
(Bolu) — Arkadaşlar; beşinci madde bu suret
le olacak : 

(Madde 5. — Cephe zammına kesbi istihkak 
eden kıtaatın tâyini Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetine ve sureti tahakkuk ve tediyesi Mü
dafaai Millîye ve Maliye Vekâletlerine aittir.) 
Beşinci madde bu suretle tadil edilecektir. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Tadilname de yok, binaenaleyh beşinci 
maddeyi encümenin tadili veçhile kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Beşinci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — 25 Teşrinievvel 1336 tarihli 
Seferberlik ve Cephe Zammı Maaş Kanununun 
bu kanuna muhalif olan ahkâmiyle makam ve 
müsteşarlık maaşları hakkındaki . . . . . . . . . 
tarihli kanunlar mülgadır. 

REİS — 6 ncı maddede tadilât iera edecek 
misiniz? 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — 6 ncı mad
dede efendim hiçbir tadilât yoktur. Yalnız 
(maaşları hakkındaki ( . . . ) tarihli) denmiş, 
başka bir şey yazılmamış. (19 Temmuz 1336, 
12 Ağustos 1336 tarihli kanunlar mülgadır.) 
denilecektir. 

Madde 6. — 25 Teşrinievvel 1336 tarihli 
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Seferberlik ve cephe zammı maaş Kanununun 
bu kanuna muhalif olan ahkâmiyle makam ve 
müsteşarlık maaşları hakkındaki 19 Temmuz 
1336 ve 12 Ağustos 1336 tarihli kanunlar mül
gadır. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 
efendim, üçüncü madde olarak kabul ettiğimiz 
o kadro cetvellerinin şeklini bilmediğimiz için 
belki başka makamata aittir. 0 kanunun zikre
dilmemesini, zaten bir kanunun mevkii meriye
te konulunca muahhar tarihin meriyülicra ol
masına binaen yalnız burada «25 Teşrinievvel 
1336 tarihli Seferberlik ve cephe zammı maaş 
Kanunu ahkâmı mülgadır» demekle iktifa et
sek hattâ bir şey de söylemesek (hayır sadala
rı) yine meriyülicradır. Fakat yalnız cephe 
zammını tasrih etmek ve diğerini tasrih etme
mek doğru değildir. 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim, bir ka
nun daha vardır. Onda bir maddei münferide 
vardır. Bu da 1325 tarihli kanundur ki, müste
şarlık maaşını tâyin eder. Müsteşarlığa 7 500 
kuruş maaş veren bu kanunun ilgası da zikre
dilmek lâzımgelir ki, elyevm mamulünbihtir. 
Bu maddei kanuniyeye bunun ilâvesini teklif 
ediyorum. Müsteşarlık maaşı hakkında maddei 
münferidei kanuniyedir. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bu maddeye lüzum yok. Çünkü yukardan 
aşağıya kadar kabul ettiğimiz veçhile geride 
bulunan efrat iki liralarım alacaklar, cephede 
bulunanlar da hem üç liralarını hem de iki lira
ları ki, ceman beş liralarını alacaklar. Yani zâ-
bitan da aynı şeyi alacak şu halde 25 Teşriniev
vel 1336 tarihli Seferberlik zammı Kanununun 
bu kanuna muhalif olan ahkâmı kalmadı ki 
(Alay var sadaları) hayır; hayır tasrih edilmiş
tir. Evvelkinde tasrih edilmemişti. Bu defa tas
rih, vardır. Burada tefsir yaptık. Tefsir talebine 
muvafakat ettik. Cevap verdik. Binaenaleyh bu 
madde tayyedilmek icabeder. 

İkinci fıkraya gelince; makam ve müsteşar
lıklar hakkındaki filân tarihli kanun mülgadır, 
esasına gelince : Üçüncü maddenin tesbiti esna
sında bu cihetin de tesbiti lâzımgelir. Binaena
leyh ikinci fıkranın tehiri zaruridir. Birinci fık
raya lüzum yoktur, çünkü kabul ettiğimiz esas 
mânâsız oluyor. 

ALI RIZA Ef. (Batum) — Zaten bütün du-
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bara o ikinci fıkra üzerinde, onun için o mad
deye lüzum yoktur. 

RElS — Söz alan yok, tadilname de yok, 
başka mütalâa var mı? Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Madde bir kere 
okunsun : 

RElS — Madde okundu, zaten, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. (Ret sadaları) (Okunma
dı ki, sadaları) altıncı madde okundu, iki defa 
da reyinize arz ettik. Bir daha reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, (Ret 
sadaları) kabul edilmedi. 

! Sekizinci madde 6 ncı madde oluyor. 

j Madde 6. — işbu kanun 1337 senei maliyesi 
iptidasından muteberdir. 

I REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Maliye 
i Vekili Beyefendiden soruyorum, şimdiye kadar 

verilen maaşat istirdat mı olunacak? Yani Mart
ta, zâbitana, efrada verilmiş maaşları geriye mi 
alacağız ? 

MAZHAR MÜFlT B. (Hakkâri) — Evet es
ki kanun mucibince verilen zamlar geri mi alı
nacak? Maliye Vekili Beyefendiden sorarız. 

RElS — Ferit Beyefendi size sual ediyorlar. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 

6 ncı madde bu kaıhınun 1337 Martından meri
yülicra olduğunu söylüyor. Şubat zarfında veri
len zamlar geri mi alınacaktır? 

MALİYE VEKİLİ FERlT B. (istanbul) — 
Efendim, henüz havaleleri vermediler. Malûmu 
âliniz Müdafaai Milliye kendi tahsisatına ait 
havaleleri ita eder ve ona göre tediyat yapılır. 
Cephe ve seferi zamların havaleleri henüz Mü
dafaai Milliyeden kesilip verilmemiştir. Binaen
aleyh tediyatı sonra yapılacaktır. Bu kanunu 
beklediğinden dolayı; çünkü Heyeti Celileniz 
tarafından kabul edilen Müdafaai Milliye büt
çesindeki erkanı da bu kanunun yaptığı tenkisat 
üzerinedir. Bugün Heyeti Celileniz lâakal üç 
milyon lira zam buyuruyorsunuz. Müdafaai Mil
liye bütçesi 44 milyon iken 47 milyon oldu. Bi
naenaleyh bunu beklediğinden dolayı Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa hazretleri bunların havalele
rini ita etmemiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — iki nok-
tai nazardan Ferit Beyefendinin mütalâaları 

I gayrivârittir. Bendeniz Ferid Beyefendiye cevap 
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veriyorum. Efendim sözümüzü tutmak için ben
deniz diyorum ki, (tarihi neşrinden itibaren) 
olursa sözümüzü ifa etmiş oluruz. 

MALÎYE VEKİLİ FERİD B. (istanbul) 
Ben de aksine bir şey söylemedim ki. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Rica öde
rim verilmedi, diyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (İstanbul) — 
Ne yapayım ben. Verilmezse ne yaparım. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Söylemek 
lâzımgelir. 

ENCÜMEN REİSİ YUSUF İZZET F§. 
(Bolu) — Efendim, Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa hazretleri maddenin (işbu kanun tarihi 
neşrinden muteberdir) suretinde tadilini teklif 
ediyorlar. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, kanun
ların sureti neşri hakkında esasen meriyülicra 
olan bir kanun vardır. Bir kanun müzakere 
edilir, kabul ve tasdik olunur. O, kabul ve tas
dik olunan kanun hakkında, (Bundan iki ay 
evvelden muteberdir.) demek için hiçbir usul 
yoktur. Binaenaleyh bu, tarihi neşrinden muteber 
olur. Mademki encümen de bunu kabul ediyor. 
Encümenin kabul etmesi münasebetiyle iş ora
ya geliyor. Binaenaleyh ne deminki söylenen, 
Refik Şevket Bey biraderimizin Maliye "Vekili 
Ferit Beye sorduğu sual kalıyor, ne Ferit Be
yin, havalenamesi verilmedi, dediği kalıyor. 
Çünkü bir kanunun hükmü, neşrolunduğu gün
dendir. O zamana kadar para verilir, hakları
dır, onlar alırlar, ister havale verilsin, ister 
verilmesin. Bu kanun mucibince de neşrolun
duğu günden itibaren kabul olunur. Mesele de 
kalmaz. 

REİS — Altıncı maddeyi : 
İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meri-

yülieradır. 
Şeklinde kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Mü
dafaai Milliye ve Maliye Vekâletleri memur
dur, 
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ENCÜMEN REİSİ YUSUF İZZET P§. (Bo

lu) — (Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti) tâ
birinin de ilâvesi lâzımgelir. 

REİS — Tashihat veçhile maddeyi : 
(İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye, 

Maliye Vekaletleriyle Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyaseti memurdur.) 

Şeklinde kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. (Tâyini esamiyle sadaları) 

ALİ SURURİ Ef. (Kârahisarı Şarki) — 
Serlevhada bir kelime var ki, onun tayyı lâ
zımgelir. (Seferberlik ve cephe zamları) deni
yor. (Seferberlik) tâbirinin kalkması lâzımge
lir. (Cephe zammının sureti tediyesini mübey-
yin kanun) demek lâzımdır. Seferberlik zammı 
hakkındaki Kanun bakidir. 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Seferberlik 
kaydmm tayyına muvafakat ediyoruz. 

REİS — Seferberlik kelimesinin tayyı ten-
sibolunuyor mu? Lâyihada mevcudolan dördün
cü maddeden tayyettiğimize göre (seferberlik) 
kelimesinin serlevhadan da tayyı lâzımgelir. 
(Doğru sadaları) 

(Seferberlik) kelimesinin serlevhadan tay-
ymı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reyini
ze arz ediyorum. Reyinizi istimal buyurunuz. 
(Ekseriyet yok sadaları) Ekseriyet yoksa istih
sali arada anlaşılır. Tekrar muamele yapılır. 

Ekseriyeti mutlaka için nisabı müzakere hâ
sıl olmadığı anlaşılıyor. Yarın tekrar Meclis 
açıldığı vakitte reye arz edeceğim. 

BİR MEBUS BEY — Yarın İçtima var mıî 

REİS — Perşembe günü ruznamemize, Si-
nob harikzcdegâmna ait lâyihai kanuniyeyi de 
ilâve etmek suretiyle ve bermutat İçtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 7 Sonra 

T, B. M, M, Matbaası 
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Seferberlik ve cephe zammı Kanununun tefsirine dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi ile Müdaf aai Milliye Vekâleti Müsteşarlığı 
maaşına, makam maaşatına ve Müdaf aai Milliye Müsteşarlığı ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ve sair makamatı işgal eden 
zevatın makam maaşlarına dair kanun lâyihaları ve Müdaf aai Milliye 

ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

Ankara, 20/12/1336 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Müdaf aai Milliye Vekâleti Müsteşarlığına on 'bili 'kuruş maaş tahsis ve itası hakkında Heyeti 
Vekilenin 20/12/1336 tarihindeki içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye sureti musaddakası 
ile esbabı mucibe lâyihası rapten takdim kılınmakla ifayı müktezasını ve neticesinin işar Duyu
rulmasını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

M. Kemal 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Ahiren Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti Vlekâleti, Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından der-
uhde edilmesine mebni vekâleti müşarünileyhaya bir müsteşarın tâyini kabul edilmiştir. 

Tâyin olunacak zata başkaca maaş almamak üzere vazifenin nezaket ve ehemmiyetine mebni 
maaşı asli olarak on bin kuruş tâyin ve takdir kılınmıştır. 

Lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Müdafaai Milliye Vekâleti 
Müsteşarlığına .başkaca hiçbir maaş almamak 
şartiyle on 'bin.kuruş maaş tahsis kılınmıştır. 

MADDE 2. — İşbu kanun 1 Teşrinisani 1336 
tarihinden itibaren muteberdir. 

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

20/Kânunuewel/1336 

Büyük Millet Meclisi Reisi Seriye- Vekili 
Mustafa Kemal Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili namına 
Fevzi Ahmed Muhtar 

Dahiliye Vekili namına Hariciye Vekâleti Vekili 
Dr. Adnan Ahmed Muhtar 

Maliye Vekili Maarif Vekili namına 
Ferid Ferid 

Nafıa Vekili 
İsmail Fazıl 

Sıhhiye Vekili 
Adnan 

İktisat Vekâleti Vekili 
Mahmut Celâl 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
- Reisvekili 

Fevzi 
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Ankara, 20 . XII. 1336 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Makam maaşı alabilecek devair ve şuabat rüesa ve müdiranı ile maaş miktarı hakkında erkân, 
ümera, zâbitan ve efradı askeriye muhasssesatı hakkındaki Kanuna zeylen Heyeti Vekilenin 
20 . XII . 1336 tarihindeki içtimamda tasvibedilen lâyihaı kanuniye sureti musaddakası ile esba
bı mucibe lâyihası ve olbaptaki cetvel rapten takdim kılınmakla iktizasının ifa ve neticesinin işar 
buyurulmasmı rica ederim. 

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

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Erkân ve ümerâ ve zâbitan ve efradı askeriyenin muhassesatı hakkındaki 19 Temmuz 1330 ta
rihli Kanunda yalnız rütbe maaşları ile ordulardaki makam maaşları muharrer olup merkez de-
vairi rüesasımn makam maaşlan hakkında bir sarahat görülememesine ve orduda yapılan tensikat 
neticesinde mafevk makamlara getirilecek büyük rütbelerde ümera ve zâbitan bulunamamasma 
mebni kanunu mezkûrda tasrih edilmiyen ve fakat elyevm olduğu gibi haiz bulunduğu rütbenin bir
kaç derece fevkinde makamata tâyin kılman ümera ve zâbitana rütbei hazımları maaşı ile bu vazi
feyi gördürmek muvafık görülememiştir. Ciheti askeriyede mülkiyede olduğu gibi vazifei asliyesi
ne ilâveten diğer bir vazifeye vekâlet suretiyle tâyin kılınanlara atik Mülkiye Harcırah Kararna
mesinin elyevm mer'i olan (8) nci maddesi mucibince humustan sülüse kadar vekâlet maaşı itası 
cari olmamasına binaen bu kabîl zevata munzam olarak asaleten deruhde etmiş oldukları makamın 
hiç olmazsa makam maaşı arasındaki farkın itasına lüzum ve zaruret hâsıl olarak her makamın de
recesine göre birer makam maaşı takdir edilmiş ve keyfiyet bir cetvel ile bittevsik salifüzzikir 
kanuna müzeyyel olarak bir lâyihaı kanuniye tanzim ve lef fen takdim edilmiştir. 

Erkân, ümerâ ve zâbitan ve efradı askeriye mu-
hassasatı hakkındaki 19 Temmuz 1330 tarihli 

kanuna zeyil sureti 

MADDE 1. — Gerek orduda gerek merkezde 
makam maaşı alabilecek devair ve şuabat rüesa 
ve müdiranı ile verilecek maaş miktarı merbut 
cetvelde muharrer olanlardan ibarettir. 

MADDE 2. — İşbu kanun 1 Mayıs 1336 tari
hinden itibaren muteberdir, 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Müda-
fai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

20 Kânunevvel 1336 
Büyük Millet Meclisi Reisi Seriye Vekili 

Mustafa Kemal Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili namına 
Fevzi Ahmed Muhtar , 

Dahiliye Vekili namına Hariciye Vekâleti Vekili 
Dr. Adnan Ahmed Muhtar 

Maliye Vekili 
Ferid 

Nafıa Vekili 
İsmail Faml 

Sıhhiye Vekili 
Adnan 

Maarif Vekili namına 
Ferid 

iktisat Vekâleti Vekili 
Mahmut Celal 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi Vekili 

Fevzi 

(•S. Sayış: : 2 ) 
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Kuruş 

Makam maaşı verilen devair ruesa ve müdiranı 

8 000 

3 000 

1500 { 

Müdafaai Milliye Vekili 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti 
Cephe kumandanları ? ^ i ı T I ,-ı_. A. I 
, , . ; , „ . , , . , , . , , . . } Ordu kumandanları salahıvetıyle 
Müdafaai Milliye Müsteşarı ^ 
Kolordu kumandanları (Kolordu kumandanları derecesinde cephe kumandanları) 
Müdafaai Milliye Müsteşar Muavinliği 
Muamelâtı Zatiye Riyaseti 
Habiye Dairesi Reisi 
Ordu Daire Riyaseti 
Tedarikât ve îhzarat Komisyonu Riyaseti 
Umuru Mehakim Müdürü 

Levazımatı Umumiye Riyaseti 
Sıhhiye Dairesi 

Şube 

1 000 

{ Erkânı Harbiyei Umumiye Şube Müdiranı 
| Fırka Kumandanları 
I Muamelâtı Zatiye Reis Muavenleri 
] Levazımatı Umumiye Reis Muavinliği 
I Sıhhiye Dairesi » » 
I Ahzıasker heyetleri reisleri 

3 Beherine 

Kuruş Şube 

500 .j 

3 000 
2 000 

500 

200 

f Kolordu Erkânı Harbiye reisleri 
Fırka » » » 

I Muamelâtı Zatiye Şube müdürleri 
| Harbiye Dairesi » » 

Ordu Dairesi » » 
I Levazımatı Umumiye » » 

Umun Baytariye Şube Müdiriyeti 
| Sıhhiye Dairesi Şube Müdürleri 
| Umun Bahriye Şube Müdiriyeti 

Daire Müdiriyeti 
j Evrakı Umumiye Müdiriyeti 
| Ahzıasker kalemleri reisleri 
[ Müstakil inşaat Şubesi Müdiriyeti 

Büyük Millet Meclisi Seryaveri 
» » » İkinci Yaveri 

^ Müdafaai Milliye Seryaveri 
^ Erkânı Harbiyei Umumiye Seryaveri 
^ Müdafaai Milliye Vekâleti Yaveranı 
İ Erkânı Harbiyei Umumiye Yaveranı 

4 Beherine 
6 » 
3 » 
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16 Kânunusani 1337 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Makam maaşı alabilecek devair ve şuabat 
rüesa ve müdiranı ile maaş miktarı hakkında 
erkân ve ümera zâbitan ve efradı askeriye hak
kındaki kanuna zeylen Heyeti Vekileden mev
rut ve Heyeti Umumiyece 21 . XI I . 1336 tari
hinde encümenimize verilen lâyihai kanuniye ile 
Müdafaa Milliye Vekâleti Müsteşarlığına on bin 
kuruş maaş tahsisi hakkında kezalik Heyeti Ve-
kileden mevrut ve 21 . XII . 1336 tarihinde en-
encümenimize verilen lâyihai kanuniye encüme
nin 16 . I . 1337 tarihindeki inikadında tetkik 
ve mütalâa olundu. 

Encümenimiz esas itibariyle maktu makam 
muhassasatını kabul etmemektedir. Şu kadar ki 
bin üç yüz otuz altı senesinde evamir ve mukarre-
ratı salife dairesinde ita olunmuş olan bu gibi 
makam maaşatınm kabulü zaruri görülmektedir. 
Fakat bin üç yüz otuz yedi senesi Martı bidaye
tinden itibaren bu maaşatın kat'ı lâzımdır. 

Esasen zaruret ve ilcaatı hal ile kabul olun
muş olan Cephe Zammı Kanununun bir mahi
yeti muvakkatayı haiz bulunması ve esas maaş
ta müessir olamaması cihetle encümen Müdafaai 
Milliye Vekâletinden maaşat hakkında müsta

eelen berveçhi âti esasat dairesinde bir teklifi 
kanuni talebeder: 

A) Doğrudan doğruya kıtaatın sevk ve ida
resini deruhde eden kıta kumandanları ile ku
manda Heyati Âliyesi, geri hidematı ve devair 
ve müessesattan fark ettirilmelidir. 

B) Ehliyeti dolâyisiyle kendi rütbesi fev-
kmdeki makamatı işgal edenlerin kendi rütbesi 
ile o makamın en büyük rütbesi arasındaki fark 
kadar bir zamma mazhar olması. 

Binaenaleyh 1337 senesinde berveçhi balâ 
teklif at dairesinde levayihi • kanuniyenin vüru-
duna intizaren makam ve Müdafaai Milliye Müs
teşarlığı maaşatı hakkındaki melfuf levayihi 
kanuniyenin reddine müttefikan karar veril
miştir. 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi 
Bolu 

Yusuf İzzet 

Mazbata muharriri 
Trabzon 
Hüsrev 

Kâtip 
Bayezit 

Doktor Refik 

4 .IV . 1337 Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Müdafaai Milliye Müsteşarlığı ve devair rüesasiyle müstakil şuabat ve kumandanlık ve 
Erkânı Harbiye Riyaseti ve saire bu kabîl makamatı işgal eden zevatın makamlarına ait farkı 
maaşın sureti tediyesi hakkında tanzim ve îcra Vekilleri Heyetinin 4 . IV . 1337 tarihindeki 
içtimamda kabul olunan lâyihai kanuniye sureti musaddakasiyle esbabı mucibe lâyihası rap-
ten takdim kılınmakla müstaeelen ifayı muktazasma ve neticenin işarına müsaade Duyurulma
sını rica ederim. 

icra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

( S. Sayısı : 2 ) 
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2 . IV . 1337 Ankara 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 
Müdafaai Milliye Müsteşarlığı ve devair rüesa&iyle müstakil şuabat mûdiram ve kumandan

lık ve Erkânı Harbiye vesait' makamatı işgal eden zevat bulundukları mevkiin kanunen hakkı 
olan rütbeyi haiz bulunmaları hasebiyle aldıktan rütbe maaşatı tahmil eyledikleri vezaifr'iu 
ehemmiyet ve kesretiyle gayrimütenasibolmaıınr. mebni 1336 senesi Teşrinisanisine kadar ol-
baptaki teamüle tevfikan birer de makam maaşı ita kılınmakta idi. 

Ahiren bunun bir şekli kanuniye ircaı lüzumunun tahsili ve tasdik buyurulamaması hase
biyle şuhuru ahirede yalnız rütbe maaşları verilebilmiş ve binaenaleyh mağdur kalmışlardır. 
Binaberin 1337 senesi için Kadro Encümenince tesbit ve Muvazenei Maliye Encümenince de 
kabul buyurularak mezkûr* bütçenin Heyeti Umumiyece de kabulü suretiyle teyit buyurulmuş 
olan esasat dairesinde 1336 senesi Kânunuevvelinden Şuabatı gayesine kadar olan müddete ait 
farkı muhassasatlarmm itası muvafıkı mâdelet olacağından bu bapta tanzim ve takdim kılman lâyi-
hai kanuniyenin müstaceliyet karariyle devrei mütemmimenin hitamından evvel kabul ve tasdik Du
yurulması ehemmiyetle arz ve rica olunur, efendim. 

Lâyihai kanuniye suretidir, 

MADDE 1. — Müdafaai Milliye Müsteşarlığı 
ve devair rüesası ile müstakil şuabat ve kuman
danlık ve Erkânıharbiye Riyaseti ve sair bu ka
bil makamatı işgal eden zevata 1336 senesi Kâ
nunuevvelinden 1337 senesi Şubatı gayesine ka
dar üç ay için Kadro Encümenince tesbit ve Mu
vazenei Maliye Encümenince kabul buyurulan 
esasat dâhilinde maaş verilir. 

MADDE 2. — işbu farkı muhassasat Müda
faai Milliye Vekâleti 1336 senesi bütçesinin maa-
şat faslı bakıyei muhassasatmdan tesviye olu
nur. 

MADDE 3. — işbu kanun 1336 senesi Kânu
nuevvelinden muteberdir. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

4 Nisan 1337 

( S. Sayıst: 2 ı 

icra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Müdafaai 

Milliye Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekâleti Vekili 
Mehmed 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Ahmed Muhtar 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

iktisat Vekili 
Mahmut Celâl 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Dahiliye Vekili namına 
Ahmed Muhtar 

Maliye Vekili 
Ferid 

Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Erkânıharbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

Fevzi 



17 . IV . 1337 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Müdafaai Milliye Müsteşarlığı ve devair rü-
esası ile müstakil şuabat ve kumandanlık ve Er
kânı Harbiye Riyaseti ve sair bu kabîl makama-
tı işgal eden zevata üç yüz otuz altı senesi Kâ
nunuevvelinden 1337 Şubat gayesine kadar üç 
ay için Kadro Encümenince tesbit ve Muvazenei 
Maliye Encümenince kabul edilen esas dâhilin
de maaş itasına dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden gelen ve Heyeti Umumiyeden mu-
havvel lâyihai kanuniye 9 Nisan 1337 de encü
mene" bilvürut encümenimizin 12 Nisan 1337 
tarihli içtimamda mütalâa olundu. 

1336 senei maliyesinin müruruna ve senei 
mezkûre bütçesinin Heyeti Umumiyenin tasdi
kine iktiran etmiş bulunmasına binaen encüme
nimiz evvelce aynı mevadda dair vürudetmiş 

olan lâyihai kanuniye hakkında 16 . I . 1337 
tarihli içtimamda ittihaz etmiş olduğu kararı 
tadil edecek diğer bir kararın ittihazına lüzum 
görmemiş olduğundan evvelce bu bapta Muva
zenei Maliye Encümenine havale edilmek üzere 
Makamı Riyasete takdim ettiği mukarreratı ha
vi mazbatanın bir sureti musaddakası leffedile
rek işbu lâyihai kanuniyenin Muvazenei Maliye 
Encümenine tevdii harargir olmuştur. 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Mersin 
Bolu Salâhattin 

Yusuf îzzet 
Kâtip 
Mersin 

Okunamadı 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe zamlarının 1337 senei maliyesinden itibaren sureti tediyesi 
hakkında encümenimize tevdi buyurulan kanun lâyihası bittetkik şekli âti dairesinde tadilen kabul 
olundu : 

Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe zamlarının 
sureti tediyesini mübeyyin Kanun 

MADDE 1. — Berrî ve Bahrî bilûmum erkân, 
ümera ve zâbitandan rütbesi fevkindeki maka-
matı işgal edenlere kendi rütbesine muhassas ma
aş ile işgal ettiği mevkiin en büyük rütbesi ara
sındaki farkı maaşın nısfı tahsisatı fevkalâdei 
şehriyesiyle birlikte verilir. 

Bundan maada hiçbir suretle makam maaşatı 
veya müteferrika verilmez. Münhal makamatta 
vekâleten bulunanlar aynı muameleye tâbidir. 

MADDE 2. — Liyakat ve ehliyetleri mütaay-
yin erkân, ümera ve zâbitan bir derece mafevki 
rütbeye muadil vezaifte istihdam olunurlar. Da
ha farklı bir muamele ancak ahvali fevkalâdeye 
ve fırka ile daha büyük kumanda heyetlerine 
hasrolunıır. 

MADDE 3. —- Rütebi muhtelife ile makamatı 

askeriyenin âzami meratip derecesi berveçhi-
âtidir: ' 

Müdafaai Milliye 

1 Takım kumandanı 
2 Bölüm » 
3 Tabur » 
4 Alay » 
5 Süvari liva ve pi 

yade kumandanı 
6 Fırka » 
7 Kolordu » 
8 Oru » 

9 Devairi harbiye şu
be rüesası : 

Mülâzimlik 
Yüzbaşılık 
Binbaşılık 
Kaymakamlık 

Miralaylık 
Mirlivalık 
Feriklik 
Birinci feriklik veya mü 
şirlik 

Alay kumandanlığı sa
lâhiyeti 

( S. Sayısı ; 2 ) 
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10 Devairi harbiye şu

be rüesası : Fırka kumandanlığı sa
lâhiyeti 

11 Müstakil şube mü-
diranı ve müsteşar 
muavinliği : Piyade fırka kumandan

lığı salâhiyeti 
12 Müsteşarlık : Seyyar ordu kumandan

lığı salâhiyeti 
13 Erkânı Harbiyei 

Umumiye Riyaseti: Seyyar ordu kumandan- * 
lığı 

14 Müdafaai Milliye 
Vekâleti : » » » 

Bahriye 

Merakibi Sagire Kumandanlığı ; Yüzbaşı 
Bahriye Dairesi şube rüesası ; Binbaşı 
Sefain süvarileri ; Kaymakam 
Müfrezei Bahriye Kumandan
lığı : » 
Komodoıiuk ve Merkez Liman 
Riyaseti , Miralay 
Dairei Bahriye Riyaseti : Mirliva 

MADDE 4. — Seferberlik zammı seyyar or
duya ve bahriyeye ait bilûmum kıtaatı askeri
ye erkân, ümera ve zâbitaniyle kıtaattaki men-
subin ve esnafı askeriyeye ve kıtaat küçük zâ-
bitan ve efradına 25 Teşrinievvel 1336 tarihli 
Kanun mucibince verilir. Gerilerde bulunan her 
nevi devair, ahzı asker, hastaneler, menziller 
ve nıekâ'tip ve emsali sabit makamat ve mües-
sesat heyeti askeriye ve mensubinine ve esna
fı askeriyesine ve efradına nısıf olarak tediye 
olunur. 

MADDE 5. — Cephe zammı ancak düşman
la temas veya müsademe veya muharebe halin
de bulunan kıtalara, temas, müsademe veya 
muharebe günlerine mahsus olarak efrada on 
ve zâbitana elli kuruş üzerinden yevmiye itiba
riyle verilir. Cephe gerisinde bulunan bilûmum 
karargâhlar ve kumanda heyetlerinden ve kı
taattan ancak muharebatta hattı harbe veya 

ihtiyatına dâhil olanlara kezalik o günlere 
mahsus olmak üzere cephe zammı verilir. 

Karşı karşıya temasın kaybolduğu mahal
lerde cephe zammı verilmez. Bu zamdan ancak 
temas istihsaline memur kıtaat ve teşkilât isti
fade eder. 

Hali harekette bulunan sefain zâbitan ve 
efradına yalnız seyrüsefer müddetine mahsus 
cephe zammı verilir. Tamirat ve tevakkuf gibi 
halat müddetince cephe zammı verilmeyip se
feri zamla iktifa olunur. 

MADDE 6. — Cephe zammının sureti tahak
kuk ve tediyesi Müdafaai Milliye ve Maliye Ve-
kâletlerince talimatı mahsusa ile tâyin olunur. 

MADDE 7. — 25 Teşrinievvel 1336 tarihli 
Seferberlik ve cephe zammı maaş Kanununun 
bu kanuna muhalif olan ahkâmı ile makam ve 
müsteşarlık maaşları hakkındaki . . . . ve . . . . 
tarihli Kanun mülgadır. 

MADDE 8. — işbu kanun 1337 senei mali
yesi iptidasından muteberdir. 

MADDE 9. — îşbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

Keyfiyet berveçhi muharrer Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 

21 Mart 1337 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Burdur 
Veliyüddin 

Kâtip 
Saruhan 

Resad 
Âza 

Âza 
Hakkâri 

Mazhar Müfit 
Âza 

Trabzon 
Nebizade Hamdî 

Mazbata Muharriri 
Trabzon 

Hasan Hüsnü 
Âza 
îçel 

Ali Haydar 
Âza 
îçel 

Mehmet Sami 
Âza 

Âza 
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