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BİRİNCİ GELSE 
Bed'i müzakerat; Saat : 1,45 

REİS — Birinci ReisveMli Hasan Fehmi Beyefendi 
KATİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REİS — Celse küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

1. ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası aynen kabul olundu. Heyeti Ve-
kileden mevrut nakliyatı askeriye mükellefiyeti 
hakkındaki lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye 
ve Müdafaai Milliye encümenlerine, kaza mal-
müdürlerinin Maliye Vekâletince tâyinleri hak
kındaki îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi Kava-
nini Maliye Encümenine havale edildi/Muinsiz 
efrat maaşatma dair Müdafaai Milliye Vekâ
leti tezkeresi kıraat olunarak bu meseleye mü-
taallik müşterek encümenler mazbata muharrir
lerinin, tanzim etmiş olduğu mazbatanın müsta
celiyet karariyle ruznameye alınması karargir 
oldu. 

Aydın Mebusu Esad Efendinin tebrik tel
grafı kıraat edildi. Ruznamei müzakeratm şekli 

tertibine dair Lâyiha Encümeninin şayanı mü
zakere gördüğü teklifi kanuni Nizamname En
cümenine, maaşatm seyyanen tevziine dair Sa-
ruhan Mebusu Reşad Beyin temenni takriri tas-
viben Heyeti Vekileye, Erzurum Mebusu Salih 
Efendinin, Divanı Riyaset kâtiplerinin ona ib
lâğı hakkındaki takriri Nizamname Encümeni
ne havale olundu. Burdur Mebusu İsmail Subhi 
Beyin, Rusya'daki tetkikatmm neticesini beyan 
için söz itasına dair takriri kabul edilmedi. 
Konya Mebusu Hacı Bekir Efendinin, Harb 
Kazançları Vergisinden tesbit edilmiyen kısmın 
tecili tahsiline dair takriri şeraiti kanuniyeyi 
haiz olmadığından muameleye tâbi tutulmadı. 
Nizamnamei Dahilînin 12 nci maddesinin ta
dili hakkındaki teklif Nizamname Encümenine 
havale olundu. Tetkik Encümeni Reisi Abdul
lah Azmi Efendinin istifanamesi kıraat oluna
rak intihabın gelecek içtimada yapılacağı teb
liğ edildi ve Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Bey 
dahi Heyete devam edemiyeceklerini bildirdiler. 
Bolu Mebusu Dr. Fııad Beyle refiklerinin Hi-
mayeietfal Cemiyetince kırk paraya füruht 
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edilmekte olan kartpostalların yirmi paraya 
tenziline dair takriri kabul olundu. 

* İkinci Celse 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat Meclis hesa-
batmın tetkiki için Heyeti Umumiyeden beş ki
şinin intihabı lüzumu tebliğ olunarak mezkûr 
intihabın şubelerce icrası karargir oldu. Kütüp
hane Encümeni için de intihabedilecek üç zatın 
Divanı Riyasetçe bilintihap Heyeti Umumiyeye 
arz edilmesi muvafık görüldü. Trabzon Mebusu 
Hafız Mehmed, Gazianteb Mebusu Yasin, Erzin
can Mebusu Tevfik, Kastamonu Mebusu Sabri, 
Saruhan Mebusu Avni beylerle Aydın Mebusu 
Emin, Kastamonu Mebusu Hulusi efendilerin 
mezuniyetleri hakkındaki Divan kararı kabul 
edildi. 

îsparta'daki tahkikata memur edilen heyet
ten Siird Mebusu Kadri Beyin istifa etmiş oldu
ğu tebliğ edilerek yerine diğer bir zatın inti
habı Dördüncü Şubeye tebliğ olundu. İstanbul 
Mebusu Ali Rıza Beyin aşar malı zeytin bağ
larına dair sual takriri Maliye, Maarş Mebusu 
Tahsin Beyin, Maraş Mutasarrıfı Refet Beye 
dair sual takriri Dahiliye, Ankara Mebusu Hacı 
Mustafa Efendinin, vesaiti nakliye mükellefiye
tine dair sual takriri Müdafaai Milliye vekâlet
lerine tebliğ edildi. Bilâhara ruznamei müzake-
rata geçilerek Murakabe Heyeti için intihap 
icra edildi. Ruznamei müzakerat hakkındaki 
tekliflerin Kanuni Esasi Encümeni mazbata-
siyle tevhiden müzakere edilmek üzere tehiri" 
tensibedildi. Zabıtların teksiriyle bir kısmının 
meccanen, bir kısmının da masrafı bahasına tev
zi ve füruhtuna dair Mersin Mebusu Selâhaddin 
Beyin takriri kabul olundu. Ve buna mütaallik 
masraf meselesiyle Van Mebusu Hakkı Beyin, 
zabıtların Ceridei Resmiye ile neşri hakkındaki 
teklifinin bütçeyle müzakereleri münasip gö
rüldü. Tayyarecilerin müteferrikası hakkındaki 
Kanunun birinci ve ikinci, dördüncü maddeleri 
aynen ve üçüncü maddesi tadilen, Tahsisatı fev
kalâde Kanununun zeyli olan lâyihai kanuniye-
nin birinci maddesi tashihan, iki, üç, dört, be
şinci maddeleri aynen ve her iki kanunun heyeti 
umumiyesi ekseriyetle kabul edilip hademe ve 
seyis neferleriyle seferberlikte zatî binek hay
vanatının iaşesine dair kanunlar ruznameye alı-
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narak Cumartesi günü içtima olunmak üzere 
Celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hasan Fehmi Kayseri 

Atıf 
Kâtip 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

REİS — Zabıt hakkında mütalâa var mı? 
(Kabul sesleri) Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Ziraat Bankasmda Hükümet namına 
250 bin liralık bir hesabı cari açılmasına dair 
kanun lâyihası 

REİS — Ziraat Bankasının Hazineye iki yüz 
elli bin liralık bir hesabı cari açması için mezuni
yet itasına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye var. iktisat ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale ediyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Karahisan Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, A§ar mültezimlerinden edayı deynedenlerin 
emlâki merhuneleri hakkındaki 29 Eylül 1336 
tarihli Kanun hükmünün temdidine dair kanun 
teklifi (2/485) 

REÎS — Karahisan Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, Edayı deynedenlerin emlâki merhunesine 
dair Kanunun temdidine dair teklifi var. Lâyi
ha Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, Baye-
zid'e zahire ithaline dair kanun teklifi (2/486) 

REÎS — Bayezid Mebusu Şevket Beyin teklifi 
kanunisi ki teklifinde müstaceliyet kararını arzu 
ediyor. Bunu Lâyiha Encümenine gönderece
ğiz. Fakat esbabı mucibe mazbatasında müsta
celiyet bulunduğu için reyinize arz ediyorum. 
Müstaceliyeti kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Ekseriyete iktiran etmedi efendim. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Müsaadenizle bir 
şeyi arz edeceğim efendim. Bugün Bayezid Be
lediyesinden aldiığım telgrafta diyor ki; (Ahali 
açlık yüzünden, fukara sınıfı kasaphanelerde 
zebhedilen hayvan kiniyle geçiniyor.) Beyefen
diler biz demiyoruz ki zahire,bize gelsin. Ihtiya-
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cimiz yoktur. Fakat aşar elden gitti, aşarı kıs
men Hükümet aldı. Kısmen do tohumluk oldu. 
Ahali bir aylık zahireyi Hükümetten istiyor. 
Ahali Hükümetten yalnız bir aylık ihtiyacını 
istiyor, hükümet buna müsaade etsin. Bu mahdut 
bir miktardır. Çok rica ederim. Müstaceliyet ka-
rariyle olsun. (Muvafık sesleri). 

REÎS — Efendim reyinize arz edilen yalnız 
müstaceliyet kısmıdır. Kabulü meselesi encümen
den geldikten sonra müzakere edilecektir. Müs
taceliyeti kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müs
taceliyet kabul edilmiştir. Teklif Lâyiha Encüme
nine havale edilmiştir. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyetiyle 
Encümeni için intihap 

REÎS — Tetkik Encümeni âza]ığından isti
fa eden Abdullah Azmi Efendinin yerine Dur- j 
sun Beyin intihabedildiği geçen gün sehven arz 
edilmiştir. Halbuki dosyayı tetkik ettim. Ab
dullah Azmi Efendiden sonra Tetkik Encümeni 
için ikinci derecede rey alan Ergani Mebusu Sır
rı Beydir. Bendeniz de Heyetten affımı rica 
etmiştim. Bendenizden sonra rey alan Dursun 
Beydir. O halde Sırrı Bey Tetkik Encümenine, 
Dursun Bey Tetkik Heyetine intihabedilmiştir. 
Buna itiraz eden yok. Bunların devam etmesi 
lâzımgelir. Eğer Heyeti Celileniz bu suretle 
tensip buyurursanız (Muvafık sesleri) bu ze
vat devam edecektir. (Evet sesleri) 

Ruznamei müzakerata geçmezden evvel ve
rilmiş on iki takrir vardır. Bunların birer bi
rer ne .olduğunu Heyeti Celilenize arz edeceğim, 
eğer müzakeresi arzu edilen mevad bulunur ve 
ruznameye ithali kararı verilirse ondan sonra 
müzakere açarız. Yok yalnız havaleyle iktifa 
edildiği takdirde havalesiyle geçeriz. 

6. — SUALLER 

1. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, Kars Jandarma Kumandanı Şükrü Efendi 
hakkında Adliye Vekâletinden sual takriri 

REÎS — Karahisari Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, Kars Jandarma Kumandanı Şükrü Efen
dinin Hilafı Kanun Harekâtı hakkında Adliye 
Vekâletinden şifahi sual takriri vardır. Ale-
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lûsul tebliğ ederiz. Adliye Vekili cevabını ve
rir. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Van Mebusu Haydar Beyin, Sakarya 
Muharebatında malûl kalan Süvari Bölüğü Ku
mandanı Ferid Efendinin ikramiye ile taltifine 
dair takriri 

REÎS — Van Mebusu Haydar Beyin, Süvari 
Birinci Bölük Kumandanı Ferid Beyin ikrami
ye ile taltifine dair bir takriri var. Teklifi ka
nuni şeklinde değildir. Heyeti Celilenize ma
lûmat kabilinden olmak üzere arz ediliyor. Mu
ayyen bir günde ruznameye ithal edersiniz efen
dim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
Müdafaai Milliye Encümenine gitsin. 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümenine tev
diini teklif ediyorlar. Teklifi kanuni değil efen
dim. (Muvafık, sesleri) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) —• Arkadaş
lar böyle temenni takririnden vazgeçmelidir, fai-
desi yoktur. 

REÎS — Efendim, Müdafaai Milliye Encü
menine havale edilmiştir. 

2. — Niğde Mebusu Vehbi Beyin, bütçede te
vazünü temine matuf takriri. 

3. — 3fuş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efen
dinin, 1338 senesi bütçesi için birtakım tedabir 
ittihaz edilmesine dair takriri 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 1336 se
nesi bütçesindeki tahsisatı mesturenin tetkiki hak
kında takriri 

REÎS — Niğde Mebusu Vehbi Beyle refiki
nin, bütçede tevazünün teminine mütaallik takri
ri var, gerek bu mevzua aidolarak Muş Mebusu 
Hacı Ahmed Hamdi Efendinin, 1338 senesi büt
çesi için birtakım tedabiri muhtevi takririni, ge
rek Kütahya Mebusu Cemil Beyin 1336 senesi 
tahsisatı mesturesinin tetkiki hakkındaki takriri
ni bütçeyle münasebeti olduğundan tensip buyu
rursanız bütçe müzakeratiyle tevhidedelim. 

VEHBÎ B. (Niğde) — Takririmi geri alıyo
rum. 

2. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, 
vesaiti nakliyei metruke hakkında Nafıa Vekâle
tinden sual takriri 
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REİS — Siverek Mebusu Lûtfi Beyin, vesai

ti nakliyei metruke hakkında Nafıa Vekâletinden 
bir sual takriri vardır. Alelûsul Nafıa Vekâleti
ne tebliğ edeceğiz. 

5. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, te
kâlifi milliye cetvellerinin Maliye Vekâletinden 
celbine dair takriri 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendiyle 
rüfekasmm, tekâlifi milliye cetvellerinin Maliye 
Vekâletinden sürati celbi hakkında takrirleri var
dır. Tensip buyurursanız Maliye Vekâletine teb
liğ edelim. Maliye Vekâletine tebliğini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Maliye Vekâletine 
tebliği takarrür etti. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bu teklif 
Maliye memurlarından mıdır? Yoksa müdafaai 
hukuklardan mıdır? Maliye memurlarmdaıısa 
hiçbir mânası yoktur. Müdafaai hukuklardan gel
melidir ki, mânası olsun. 

REİS — Tekâlifi milliye cetvelleri Meclise 
gelsin diye takririn Maliye Vekâletine tebliğini 
kabul ettiniz. Tensip buyurursanız Müdafaai Mil-
liyeye de tevdi edelim. Maliyeye tebligat kifayet 
eder zanmndayım. 

3. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Ziynet eş
yasının .men'i ithaline dair olan Kanunun tatbik 
edilememesi sebebine dair Maliye Vekâletinden 
sual takriri. 

REİS — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Ziy
net eşyasının men'i ithaline dair olan Kanunun 
tatbikatı hakkında Maliye Vekâletinden sual tak
riri var. Maliye Vekâletine havale ediyoruz. 

6. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
haftanın üç gününün bütçe müzakeresine tahsis 
edilmesine dair takriri. 

REÎS — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, üç günün bütçe müzakeresine hasrına dair 
takriri var. Tensip buyurursanız bunun için kati 
bir karar itihaz etmiyelim. Sonra haftada üç 
günümüz buna münhasır kalmış olur. Bunu tak-
yidetmiyelim. Bugün evrakı varidemiz bundan 
ibarettir. 

2. — îsparta tahkik işlerinin iki kişilik heyet
le idare edilmesine dair karar 

REÎS — Dördüncü Şubeye tahkiki havale Du
yurulan bir meselei mühimme için şube mazba-
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tasiyle Meclisi Âlinin tasvibine iktiran etmek üze
re bir heyet intihabedildi. Üç arkadaş İsparta'
da tahkikata memur edilmişti. Bu zevattan Si-
ird Mebusu Kadri Bey istifa ettiler."Diğer iki zat 
var ki, evrak kendilerindedir. Vazifelerini ifa 
için hareket edemiyorlar. Meclisi Âli bu iki zatı 
bu mesele hakkında tahkikatın icrası için memur 
kılıyorsa ona göre karar verelim. Yoksa bir 
üçüncüsünü intihap buyuracaksanız ona göre 
noktai nazarlarınızı bildiriniz efendim. (İki ki
şi kâfi, sesleri) Memur olan bu iki zatın tahkika
ta kifayet edeceğini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... (Kabul, sadaları) Ekseriyetle kabul edil
miştir, efendim. 

3. — Murakabe Heyeti intihabı 

REİS — İntihabı icra edilen Kontrol Encü
meninin tasnifi âra neticesini arz ediyorum. 

Reye iştirak eden âzanm adedi 181 olduğuna 
göre ekseriyeti mutlaka 91 olması lâzımgelir. 
Vâsıf B. (Sivas) 145, Hüseyin Avni B. (Erzu
rum) 118, Rifat B. (Kayseri) 115, Naci B. (El-
âziz) 107, Salâhaddin B. (Mersin) 95, Ali Şük
rü B. (Trabzon) 94, Cemal Paşa (İsparta) 91 
rey almışlardır. Bu sekiz zat ekseriyeti mutlaka 
ile intihabolundu. 

Reyleri fazla olan diğer arkadaşların esami
sini de okuyacağım. Yedi zat daha intihabedile-
cektir. Sekizinde ekseriyeti mutlaka hâsıl olmuş
tur. (Kazananları yazalım sesleri) 

Kazanamıyanlar: 
Necati B. (Lâziztan) 83, Ali B. (Karahisar) 

78, Dr. Fikret B. (Kozan) 76, Mehmed Şükrü B. 
(Karahisarı Sahib) 69, Hulusi B. (Karahisarı Sa-
hib) 75, Abdülgafur Ef. (Karesi) 68, Neşet B. 
B. (Üsküdar) 66, Celâl B. (Gene) 66, İsmet B. 
(Çorum) 61, Ferid B. (Çorum) 59, Faik B. 
(Edirne) 59, Ali Rıza B. (İstanbul) 55, Süley
man Sırrı B. (Yozgad) 55, Yahya Galib B. (Kır
şehir) 51, Sıddık B. (Çorum) 54, bundan sonra 
49 filân geliyor. (Hepsi okunsun sesleri)... Salih 
Ef. (Erzurum) 49, Dr. Fuad B. 49,Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki) 48, Hakkı Hami B. (Sinob) 47. 
Dr. Mustafa B. (Kozan) 46, Mustafa Necati B. 
(Saruhan) 44, Feyyaz Âli B. (Yozgad) 32, Asım 
B. (Erzurum) 29, Hasan Basri B. (Karesi) 29 
dur. 

4. — Malta'dan avdet etmiş olan İzmir Me
busu Tahsin Beyin Meclise takdimi 
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IIEÎS — Efendim, ingilizlerin zulüm ve gad

rine uğrıyarak Malta'da mevkuf bulunan izmir 
Mebusu Tahsin Bey Meclisi Âliye gelmiştir. Ar
kadaşlara tJkdim ederim. (Kürsüye sesleri). 

TAHSİN B. (İzmir) — Cenabı Hakka şükre
derim ki, bu dakika hamiyetkâr bir muhit içeri
sinde bulunuyor ve yine Cenabı Hakka şükrede
rim ki: Malta denilen o gayyayı elemde arkadaş
larımızdan hiçbirini zayi etmeden lütuf ve him
metinizle kurtulduk. Bizi kurtaran bir noktaydı. 
Malta'da bulunduğumuz müddetçe daima o nok
taya istiııadederek Cenabı Hakka mütevekkil olu
yorduk. O nokta bizde mukabil rehine olarak 
alman ingilizlerdir, ingilizler orada bulun
dukça, sizin desti hamasetiniz onları tuttukça 
bizim de âkibet kurtulacağımıza emniyet ve 
imanımız vardı. Nitekim öyle oldu. Son sö-

Seferberlik ve cephe zammı maaş 

KOMİSYONU MAHSUSUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Seferberlik müddetince bilû
mum berrî, bahrî, havai erkân, ümera ve zâ-
bitan ve mensubin ve esnafı askeriye, sahra pos
ta memurları ve muhasebe memurlarına ve 
müessesatı askeriyede müstahdem zabit nam-
zetleriyle hesap memuru namzetlerine, muzıka 
muallim ve muavinlerine, takım başılariyle 
kıdemli küçük zâhitana ve bahriyeden gedikli 
zabit namzetlerine halen maatahsisatı fevka
lâde almakta oldukları maaşlarına zamimeten 
berveçhi âti seferberlik zammı verilir : 

a) Seyyar orduya mensup ve cephe ni
zamı harbine dâhil bilûmum kıtaat, kol, kafile, 
seyyar hastane ve karargâhlarda müstahdem 
olanlarla dahilî memlekette ve fakat aledde-
vam hali faaaliyette bulunan nakliye kolları 
zâbitanına ve devri çarktan itibaren mensu-
bolduğu limana avdetine kadar bahriye zâ
bitanına şehrî biner kuruş, 

b) Seyyar orduya mensup fakat cephe 
nizamı harbinden hariç kıtaat ve müessesatla 
seyyar ordunun gayricephe ve ordular men-
subini ile müessesat ve teşkilâtı sabitede müs
tahdem olanlara ve dâhili memleketteki nakliye 
katarlarının katar ve tabur ve nokta ve hat ve 
ilâhirihi.. Karargâhla rmdaki zâbitana ve devri-
çark halinde olmıyan sefain veya karada müstah
dem bahriye zâbitanına şehrî altışar yüz kuruş, 
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züm şudur ki; o ingilizleri tutan ve son arka
daşımızı ağuşu vatana alıncaya kadar bırak-
mıyan yed - i beyzayı istihlâsı kemali huşu ve 
rükû ile öper, ve bu suretle hissiyatı kalbiye-
mi arz ederim efendim. (Alkışlar) 

8. — MAZBATALAR 

1. — Müdafaai Milliye bütçesini" Tetkik 
Heyetinin, Seferberlik ve cephe zammı maaş 
Kanununu muaddil kanun teklifi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (2/467) 

RElS — Efendim, ruznamei müzakerata ge
çiyoruz. 

Seferberlik ve cephe zammı maaş Kanu
nunu muaddil lâyihai kanuniyeyi müzakere ede
ceğiz. 

Kanununu muaddil lâyihai kanuniye 

MUVAZENEİ MALlYE ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

MADDE 1. — Seferberlik müddetince bilû
mum berri, bahri, havai erkân, ümera, zâbitan 
ve mensubin ve esnafı askeriye ve sahra posta 
memurları ve muhasebe memurlarından ve za
bit namzetleriyle muzıka muallim ve muavinle
rinden ve takımbaşılariyle kıdemli küçük zâ-
bitandan ve bahriyede gedikli zabit namzetle
rinden âtideki maddelerde muharrer hidemat 
ve vazaifte fiilen bulunanlara maatahsisatı 
fevkalâde almakta oldukları maaşlarına zam
men berveçhi âti seferberlik zammı verilir : 

*>•) Seyyar orduya mensup ve cephe nizamı 
harbine dâhil bilûmum, kıtaat, kol, kafile, sey
yar hastane ve karargâhlarda müstahdem olan
larla dâhili memlekette ve fakat aleddevam hali 
faaliyette bulunan nakliye kolları zâbitanına ve 
devriçarktan itibaren mensubolduğu limana av
detine kadar bahriye zâbitanına şehrî biner ku
ruş verilir. 
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e) Dahilî memlekette asayişe memur kıtaat 

mensubini, berayı takibat garnizonlarından ha
reketlerinden itibaren seyyar bulundukları müd
detçe şehrî biner ve mensuboldukları garnizona 
avdetlerinden itibaren hali ikamette bulundukça 
şehrî altışar yüz kuruş ita olunur. 

MADDE 2. — Seyyar orduya mensup ve cep
he nizam harbine dâhil bulunan efrada ve keza 
(b) fıkrasında mezkûr dahilî memleketteki nak
liye kolları efradına her ay ve birinci maddenin 
(c) fıkrasında musarrah kıtaata mensup efrada 
mezkûr fıkrada musarrah faaliyet ve harekâtta 
bulundukları müddetçe şehrî ellişer kuruş sefer
berlik zammı ita kılınır. 

MADDE 3. — Muharip cephede ve sair şah
san erzak tedariki mümkün ve suhuletli olmıyan 
manatıkta zâbitana bedeli mirisi nakden alına
rak bir nefer tayını miktarında aynen erzak ita 
olunabilir. 

MADDE 4. — işbu seferberlik zammı gerek 

İadro fazlası ve gerek cezaen açıkta kalanlarla 
tahpusine ve bir aydan ziyade mezuniyet alan

lara ve müddeti mezuniyet ve tebdilhavasını te
cavüz ettirenlere ita olunmaz. 

MADDE 5. — Seferberlikte bilûmum erkân, 
imera ve zâbitane verilmekte olan bir nefer ta-
; rını hakkındaki kanun ile hali seyirde ve bariye-
İe taamiye itası hakkındaki kanun ahkâmı sefer
berlik müddetince gayrimer'i ve seferberlik ve 
aephe zammı maaş Kanunu hakkındaki 42 nu
maralı Kanun mülgadır. 

MADDE 2. — Seyyar orduya mensubolan ve 
fakat cephe nizamı harbine dâhil bulunmıyan 
kıtaat ve müessesatla seyyar ordunun gayri 
cephe ve ordular mensubinine ve müessesat ve 
teşkilâtı sabitede müstahdem olanlara ve dâhili 
memleketteki nakliye katarlarının katar, tabur, 
nokta, hat karargâhlarındaki zâbitan ve devri-
çark halinde olmıyan sefain veya karada müs
tahdem bahriye zâbitanma ve küçük zâbitanma 
seferberlik zammı verilmez. 

MADDE 3. — Dâhili memlekette asayişe 
memur kıtaat zâbitan ve mensubini berayi ta
kibat garnizonlarından hareketlerinden itibaren 
avdetlerine kadar seyyar bulundukları müddetçe 
şehrî biner kuruş alırlar. 

MADDE 4. — Seyyar orduya mensup ve cep
he nizamı harbine dâhil efrada ve keza dâhili 
memlekette mevcut nakliye kollarının ikinci mad
dede muharrer efradına her ay ve üçüncü mad
dede mezkûr hali takipteki efrada takipte bulun
dukları müddetçe şehrî ellişer kuruş -seferberlik 
zammı ita kılınır. 

MADDE 5. — Komisyonu mahsusun üçüncü 
maddesi beşinci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Komisyonu mahsusun dördün
cü maddesi altıncı madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Komisyonu mahsusun beşinci 
maddesi yedinci madde olarak kabul edilmiştir. 

- 1*7 — 
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MADDE 6. — Seferberlik zamaiminden teka-

üdiye veya sair namlarla hiçbir şey tevkif edil
mez. 

MADDE 7. — işbu kanun 1 Mart 1338 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — îşbu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

RE IS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? Heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen yok. Maddelere geçiyorum. 
(Muvafık sesleri) Maddelere geçilmiştir. 

Ssferberlik ve cephe zammı maaş Kanununu 
muaddil Kanun 

MADDE 1. — Seferberlik müddetince bilû
mum berrî, bahrî, havai erkân, ümera, zâbitan 
ve mcnsubin ve esnafı askeriye ve sahra posta 
memurları ve muhasebe memurlarında ve zabit 
namzetleriylc muzıka muallim ve muavinlerin
den ve takımbaşılariyle kıdemli küçük zabıtan
dan ve bahriyede gedikli zabit namzetlerinden 
âtideki maddelerde muharrer hidemat ve vaza-
iıte fiilen bulunanlara maatahsisatı fevkalâde 
almakta oldukları maşlarına zammen berveçhi 
âti seferberlik zammı verilir. 

REİS — Birindi madde hakkında mütalâa 
var mı? ' -

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Encümen bi
raz izahat versin efendim. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendiler, size söy-
liyeceklerim, mevzuubahis kanunun birinci mad
desi hakkındadır. Sebebi de buna taallûk eden 
bugün yazmış olduğum bir takriri vermek üze
re iken bu maddenin okunmasıdır. (işitmiyo
ruz sadaları) Kulaklarınızı iyi açınız. Efen
diler, Lâzistan Mebusu gibi Meclisin sakfını yı
kacak değilim ya! (Kimdir o sesleri) Kim ola
cak? Lâzistan Mebusu Doktor Abidin Beyefen
di. Efendim, bendeniz şöyle bir takrir veriyo
rum. Seferberlik ve cephe zammı Maaş Kanunu
nun birinci maddesinin tasarrufu Hazine noktai 
nazarından berveçhi âti tadilini teklif ediyorum, i 
Birinci madde hakkında şöyle diyorum : (Se- j. 
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MADDE 8. — Komisyonu mahsusun altıncı 

maddesi sekizinci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Komisyonu mahsusun yedinci 
maddesi dokuzuncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Komisyonu mahsusun seki
zinci maddesi onuncu madde olarak kabul edil
miştir. 

ferberliğin devamı müddetince liman reisleri, 
ahzı asker şubeleri ve mensubini askeriyeden 
madudolan sivil memurlar müstesna olmak şar-
tiyle dördüncü maddede tadodolunanlardan 
gayrı berrî ve balhrî bilûmum erkân, ümera ve 
zâbitan ve esnafı askeriye ve kıtada bilfiil hiz
metle muvazzaf bulundukları zaman zabit nam
zetleri ile takımbaşıları ve kıdemli küçük zâ-
bitana ve bahriyeden gedikli zabit ve namzet
lerine halen maatahsisatı fevkalâde almakta ol
dukları maaşlarına zamimeten ve mütesaviyen 
seferberlik zammı olarak bin kuruş verilir. Cep
hede müstahdem olan s'ivil mensubini askeriye
ye cephe zammının nısfı ita olunur, ikinci mad
denin işbu maddeye muhalif olan fıkaratı mül
gadır.) 

Bundan maksadı âcizi neydi? Efendiler, Mü-
dafaai Milliyeden maada bütün devairde başı
bozuk memurlara karşı, Müdafaai Milliyede 
müstahdem olan başıbozuk memurların ne gibi 
hizmetleri vardır ki, biz bunlara seferberlik 
zammı veriyoruz? Bu bir israftır. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Mensu
bini askeriye gece de çalışıyorlar efendi. 

CEMİL B. (Kütahya) — Sair vekâlet me
murları çalışmıyorlar mı? 

ALI RIZA B. (İstanbul) — Sivil askerî me
murları zâbitandan ayrılamazlar. 

CEMlL B. (Kütahya) — Ya liman reisleri
ne ne diyelim? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Onlar da sahibi 
rütbe birer bahriye zabitidir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Binaenaleyh ben
deniz şu teklifimle sivil memurlardan ve liman 
reislerinden, ahzı asker şube reislerinden ve 
bunların maiyetlerinde müstahdem olanlardan 
seferberlik zammının kat 'mı teklif ediyorum. 
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Artık ben hakikati Heyeti Celilenize arz ettim. 
Kabul etmezseniz günah sizindir. 

VÂSIF B. (Sivas) — Eskiden bir kanun 
vardı. Seferberlik esnasında zâbitan ve mensu-
bini askeriyeye bir nefer tayını zammı maaş 
veriliyordu. Bu bir nefer tayını zammı maaştan 
maksat; garnizonundan, yani bulunduğu mer
kezden ayrılan zâbitan her Devlette fazla bir 
tahsisat alıyor. Fakat bizde fazla tahsisat veri
lemiyor. Bir nefer tahsisatiyle idare edilmesi 
için bu para veriliyordu. Çünkü zabit gittiği 
yerde iaşesini temin edecek vesait bulamıyor. 
Efradın kazanından yemeye mecbur oluyor. Bu 
noktai nazar düşünülüyor ve ailesi ayrıca mas
raf yapıyor. Bu zabit, ailesinden ayrılmış olu
yor. Yani kesesinden ayrıca bir masraf yapma
ya mecbur kalıyor. Onun için zabite bir nefer 
tayını veriliyordu. Bu muharebe esnasında, ya
ni Anadolu Hükümetince, Millî Hükümetçe ta-
ymatın pahalılığı nazarı itibara alınmış ve ta-
ymat bedeli olarak bin kuruş verilmiştir. Fa
kat eski kanun umuma vermezdi. Seferber olan 
ve garnizonlarından ayrılan zâbitana ve memu
rine veriliyordu. Biz burada umuma vermişiz. 
Bu sene bunu nazarı itibara alarak cephede 
bulunan zâbitan, yani seyyar ordu nizamı har
bine dâhil, yani merkezden ayrılmış zâbitana 
bin kuruş vermeyi düşündük. Gerçi bir nefer 
için tayın bedeli altı, yedi liradır. Fakat zâbi
tan için her halde (1 000) kuruş kadar bir şey 
tutuyor. Zâbitanm elbisesi yıpranıyor, tabiî 
siperler içinde çalışan zabitler, müessesatta hiz
met eden zâbitanla, çamurlar içerisinde hizmet 
eden zâbitan, melbusat ve teçhizatça hiçbir va
kit bir olmaz. Bu da Devlet uğruna yapılan bir 
zayiattır. Onun için bunları telâfi edecek cüzi 
bir paradan ibarettir. Bu farkı biz olduğu gibi 
muhafaza ettik. Cephelerde bulunan zâbitana 
bin kuruş olarak kabul ettik. Gerilerdeki zâbi
tana encümenimiz bir nefer tayını kabul etti. 
Fakat Muvazenei Maliye verilen bu altı yüzü, 
onlar için lüzumsuz görerek kaldırdılar. Şimdi 
cephe için bunu böyle kabul ettiğimiz gibi, aynı 
zamanda cepheye nakliye vazifesini yapan da
hili memlekette menzil kolları, nakliye kolları 
vardır. Pekâlâ malûmunuzdur ki, gece - gün
düz bu adamlar mütemadi nakliye işleriyle meş
guldürler. Zavallı neferler ve zabitler mütema
diyen mühimmat taşımakla meşgul... Hattâ bir 
zaman olur ki, cephedeki zâbitan siperlere, ze-

1338 C : 1 
nıinliklere girerler rahat zaman bulurlar. Fa
kat bu gerilerde nakliyat yapan o nakliye kol
ları mütemadiyen nakliyat yapmakla mükellef 
olduğu için bunların her halde hastalık ve sap-
reyle verdikleri zayiat daha azîm ve cepheler
den pek çoktur. Bunları ayniyle cephe addet
meye mecburuz. Binaenaleyh bunları da cephe
den madut kıldık Yalnız öyle tabur karargâh
ları, kol karargâhları bunlar sabittir, onlara 
vermiyoruz. Yalnız işliyen kollarla onlara neza
ret eden zâbitana... 

Sonra bir de dahili memlekette asayişe me
mur kıtaat var. Bunlar garnizonlarda bulunmu
yorlar. Bunlar da aleddevam kışta kıyamette 
ve her zaman takipte bulunurlar. Bunlar da ta
biî müstahaktır. Bunlara da yalnız takipte bu
lundukları müddete münhasır olmak üzere yev
miye hesabiyle ayda bin kuruş, takipte bulun-
madıklan zaman geri hidemat gibi altı yüz ku
ruş verilecektir. Bunlar yalnız zâtbitan ve za
bit sınıfına mensubolan memurin içindir, öbür 
madde de efrada aittir. Müzakeresine geçildiği 
zaman arz edeyim. Onun için Muvazenei Maliye 
Encümeninin burada bir tadili vardır ki, su
reti katiyede bunları kesiyor, altı "yüz kuruş 
vermiyor. Encümen fikrinde sebat edebilir. Fa
kat ben şahsım itibariyle geridekilerin kesil
mesini şahsan caiz görmem. 

REÎS — Efendim madde tamam okunmadı. 
(a) fıkrası da okunacak. 

A) Seyyar orduya mensup ve cephe niza
mı harbine dâhil bilûmum kıtaat, kol, kafile, 
seyyar hastane ve karargâhlarda müstahdem 
olanlarla dahili memlekette ve fakat aleddevam 
hali faaliyette bulunan nakliye kolları zâbita-
mna ve devriçarktan itibaren mensubolduğu li
mana avdetine kadar bahriye zâbitanma şehrî 
biner kuruş verilir.) 

REÎS — Mevzuu müzakere Muvazenei Ma
liye Encümeninin teklifidir. Müdafaai Milliye 
Encümeninin teklifini terviceden arkadaşımız 
olursa ayrıca bir takrirle onun reye vaz'ını ve
yahut tervicini tadilname şeklinde teklif eder
ler. 

MÜDAFAAÎ -MİLLİYE VEKlLl KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim; bu madde müzakere 
edilirken 1338 senesine girdiğimiz anda zâbitan 
maaşatmdan yapılan tenkihat miktarını hatıra 
getirmek istiyorum. Malûmuâliniz olduğu veç
hile zâbitan maaşatmın tahsisatı fevkalâdelerin-
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den umum meyanmda yüzde yirmi kat'edilmiş
tir. Müdafaai Milliye Encümeninin bu teklifin
deki miktarlar da kat'olunursa ve bu tamamen 
kabul edilirse ki - bir mülâzimisaninin maaşı alt
mış liradır. - Düşmanla temasta bulunan zâbi-
tandan bir müjlâzimisani bu miktarı alırken, 
1338 senesine girer girmez bu miktar defaten 37 

.liraya inecektir. Cephede olmıyaaı, düşmanla 
temasta bulunmıyan, geride bulunan bir zabi
tin, bir mülâzimin maaşı yirmi yedi lira olacak
tır. Cephede düşmanla hali temasta ve muharebe
de bulunan bir zabit ayda 37 lira alırsa bu ma
aşla geride aksaçlı validesine mi, yoksa kendisi
ne mi baksın? Aynı zamanda geride bulunan bir 
zabit 27 lira alırsa nasıl idare edebilir? Bu, ga
yet azdır. Nazarı dikkate alınsın. Bu mesele 
pek ehemmiyetlidir. Bendeniz Müdafaai Milliye 
encümeninin bin kuruş olarak gösterdiği sefer
berlik zammının bin beş yüz kuruşa iblâğ edil
mesini teklif ediyorum ki, bu suretle bir mülâ-
zim kırk beş lira alacak ki, cephede bulunan 
bir zabit asgari bunu ikiye taksim edebilir. Ge
ride olan bir zabite de sekiz yüz kuruş ki; bu bir 
ekmek bedelidir, bunu kabul edersek bu da 
otuz beş liraya baliğ olur. Günde bir lira evin 
ve herkesin idaresi olabilir. Bunun için Müda
faai Milliye Encümeninin birinci maddesindeki 
(a) ve (b) fıkralarında bu suretle tadilât yap
tırılmasını rica ediyorum. Seferberlik zammı, 
cephede bulunan zâbitanm bin beş yüz, geride 
bulunanların sekiz yüz olursa, cephedeki bir 
mülâzim kırk beş lira alır ve geride bulunan da 

, otuz beş lira alır. Yine bu kâfi değildir ve ge
çen sene aldığına nispeten pek dundur ve diğer 
memurinden yapılan tenzilâta nispeten yine da
ha fazla bir tenzilâttır. Fakat bir dereceye ka
dar bunların da terfihine gidilmiş ve bunların 
da maişetleri temin edilmiş olur. Bunun bu su
retle tadiline muvafakat Duyurulmasını rica ede
rim efendim. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümeni namı
na söyliyecek var mı, efendim? 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bendeniz 
söyliyeceğim. Efendim cephede ve seyyar orduda 
bulunan biûmum kıtaatın gerek kendilerine ve 
gerek bunlarla beraber bulunan nakliye kolla
rına ve kafilelere ve bunların arkasında bulu
nanların maaşlarına zammolunmak üzere Mü
dafaai Milliye Encümenince te»sbit edilen bin 
kuruşu encümenimiz de aynen kabul etmiştir. 
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Şu suretle Orduda en ufak maaş yedi yüz kuruş
luk bir zabit maaşıdır. İki bin yedi yüz kuruş 
tahsisatı fevkalâdesiyle beraber üç bin dört yüz 
kuruşa baliğ olur, bin kuruş da bu tahsisata ilâ
ve ederseniz dört bin dört yüz kuruşa baliğ ol
maktadır. 

En ufak maaşın tahsisatı fevkalâdesinden 
yüzde yrimi kesildiği halde, iki bin yedi yüz 
kuruştan beş yüz kırk kuruş kesileceğine naza
ran, en küçük rütbeli bir zabitin maaşı üç bin 
dokuz yüz kuruşa safi ve maktu olarak varmak
tadır. Binaenaleyh birincisi budur ki gerek Mü
dafaai Milliye Encümeni ve gerek Muvazenei Ma
liye Encümeniniz bunu muvafık ve kâfi. görmüş 
ve bundan daha fazla tevkifata ve katiyata 
mütalıammil olmadığiını bildirmiştir. Bu suretle 
cephede bulunanların birçok meşak ve mezahime 
katlandıklarını ve aynı zamanda evlerini dahi 
boş bıraktıklarını nazarı dikkatte bulundurmuş
tur. Cephe nizamı harbinden hariç olan kıtaat 
ve müessesat var ki, meselâ Konya'daki mektep
ler, buradaki mektepler, Şarktaki mektepler 
gibi, keza hali sükûnette bulunan cepheler var
dır. Elcezire gibi Şark cephesi, Merkez Ordusu 
cephesi gibi, kezalik dahili memlekette bulunan 
şubeler vardır. Ahzıasker şubeleri, ayniı zaman
da meselâ bir katarın tabur karargâhı filân 
gibi kımıldanmıyan kısmı vardır. Bunların di
ğer arkadaşlar gibi daima hali harekette olma
ması yüzünden istifade edebilmesi ve mevkiinin 
sabit olması cihetiyle öyle kendi masrafının bir 
olması noktai nazarından tekmil memurini Dev
letten şeraiti maişetçe hiçbir farkı olmadığı 
gibi, hali maliyi dahi nazarı dikkate alarak Mu
vazenei Maliye Encümeniniz bunlardan Müda
faai Milliye Encümeninin teklif ettiği altı yüz 
kuruşun tevkifini daha münasip görmüştür. Bu
nunla beraber efendiler millet, ordumuz, müm
kün olsa ve ahvali maliyei devlet müsait olsa 
daha fazla in'am edecektir, tnşaallah bu harbi a 
netayiciııi isthisal ettikten sonra bu millet ilel
ebet sâyilerini ziveri lisan edecektir. Bu ordu
nun iktiham ettiği meşak ve mezahim ve verdiği 
şüheda ve mecruhin ve mâlûlin baştanbaşa bir 
silsilei mefahirdir. 

Gerek cephedekilerin ve gerek geridekilerin, 
hiçbirinin hizmetleri para ile takdir ve mukayese 
edilmekten çok uzaktır. Bu husus Heyeti Aliye-
nizin takdirinize muallâk bir meseledir. Lâkin 
memleketin içinde bulunduğu hali melîyi de dü-
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şünmek lâzımdır. Günden güne büyüyen bir or
duyu, harbi devanı ettirmek ve gayemize daha 
çabuk varabilmek için beslemek ihtiyacı vardır. 
Bunun için mümkün mertebe muktesit bulunma
ya mecburuz. Binaenaleyh encümenimiz bunla
rın da memurini saireden tefrik edilmemesini mü
nasip gördü. Bu hususta tasarruf edilen altı yüz 
kuruştur. Encümeniniz, fiilen bu parayı verme
ye imkânı malî görmüş olsaydı behemahal bunu 
kat'etmeye eli varamıyacaktı. Fakat imkânı ma
lînin hudutları malûm olduğu için bu para; is
men üzerinde kalmaktansa tevazünü maliye doğ
ru yürüyebilmek ve buraya sarf edilecek parayı 
daha mühim nikata sarf edebilmek için icabeden 
tasarrufu düşündü. Hakem Heyeti Aliyenizdir. 
Başka bir şey yoktur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müdafaai Mil
liye Encümeni seyyar ordu ve orduya mensup 
kıtaata bin kuruş cephe zammı kabul ettiği za
man maaşattan yüzde yirmi henüz kat'edilme
mişti. Müdafaai Milliye Encümeni tahsisatı fev
kalâdeyi nazarı itibara alarak bunu tanzim et
miştir. Fakat bilâhara tahsisatı fevkalâdeden 
yüzde yirmi kesilmiştir. Evvelce cephe zammı 
olarak eephedeki kıtaat zâbitanma bin beş yüz 
kuruş verilmekte iken bu bin beş yüz kuruş bin 
kuruşa: inmiş, sonra tahsisatı fevkalâdeden de 
yüzde yirmi kesilmiştir. Şimdi memleketin gi
rişmiş olduğu mücadelenin kemali muvaffakiyet
le neticelenmesi için tabiî en ziyade lâzımolan 
şey paradır. Bunu hepimiz teslim ederiz. Fakat 
tasarruf edeceğiz diye imkânsızlık ihdas etmiye-
lim. Demin yapılan Salâhadclin Beyefendinin 
hesabı tamamiyle doğru değildir. Yüzde yirmi 
kesildiği halde bir zabit yirmi sekiz lira maaş 
alır, diyorlar. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hayır eep-
hedekini söylüyorum. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Cephe için da
ha on lira zammederseniz otuz sekiz eder. Şimdi 
cephede bulunan zâbitanm geride ailesi olduğunu 
nazarı dikkate alacak olursanız, otuz sekiz 
lirayla seyyar bir halde bulunan bir zabitin bu 
para hem kendisini, hem ailesini geçindirmeye 
imkân varsa keselim. Sonra bu zâbitan kısmen 
Ankara gibi her şey ateş pahasına yükselmiş 
bir yerde bir odaya yirmi lira kira vermek mec
buriyetinde bulunursa ve yirmi lirayı verdik
ten sonra geri kalan on sekiz lirayla hem ken-
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I dişini, hem ailesini geçindirmesi lâzımgelir ki, 

buna imkân var mı? £>inıdi bu itibarla diyorum 
ki efendiler; cephedeki zâbitana binbaşıya ka
dar bin kuruş değil, bin beş yüz kuruş zam ve
rilmelidir. Bu da bir dereceye kadar ihtiyaçla
rını tehvin eder. Bu da binbaşıya kadar. Maaşı 
fazla olanlara değil, efendim. Bunlara da lâzım
dır. Maatteessüf veremiyoruz. Para var mıdır? 
Denildi. İnşaallah bütçe geldiği zaman yapılan 
israfatı birer birer sayarız. Lüzumsuz teşkilâtı 
ortaya koyarız. Para var mı, yok mu? Anlar
sınız. Mesele efendiler, bugün bütün mücadele
nin gayesi ve şu toplanmamızın gayesi bu cep
hede tecelli edecektir. Rica ederim, bu cephe 

j vazifesini hakkiyle ifa ederse bizim bu kadar 
gürültümüzün, uğraşmamızın mesaisini iktitaf 
etmiş olacağız. Fakat, rica ederim, bir adamı 
aç bırakırsak, doyurmazsak, ondan fedakârlık 
beklemek doğru değildir. Evet, fedakârlığı bir 

I gün için, iki gün için yapar. Fakat ilânihaye 
fedakârlık, buna kudreti beşeriye tahammül 
edemez. Onlardan yapılacak tasarrufu biz cep
he gerisinde arıyalım. Lüzumsuz teşkilâtta arı-
yalım, masarifi sairede, israfatı sairede arıya
lım. Cephede bulunanlara hiç olmazsa binbaşıya 
kadar olan zâbitana bin beş yüz kuruş verelim. 
Binbaşı dâhil bulunmak şartiyle. 

I Sonra cephe gerisine gelince; efendiler, biz-
1 de öteden beri bir haleti ruhiye vardır. Bir ka

nun yaparız. Bu kanunu memleketin her tara
fında siyyanen tatbik ederiz. Şimdi tasavvur 
ediniz, efendiler, cephe gerisinde bulunan bir 
mülâzime yirmi üç lira, bir yüzbaşıya otuz üç. 
lira verilecek. Bir binbaşıya da kırk dokuz lira 
verilecek. Rica ederim, efendiler, bunlar bu 
parayla geçinebilir mi? Geçin emez mi?'Geçinen 
vardır ve çoktur. Şimdi Çoruııı'da bir zabit ge
çinir. Fakat Ankara'da imkân yok, geciııemez. 

• Başka yerlerde geçinebilir. Zannederim ki, ev
velce kabul ettiğiniz kanun mu, karar mı nedir? 
Bilmiyorum, onunla Zonguldak memurinine bir 
misli zam vermiştiniz. Ankara bugün Zongul
dak'tan daha pahalıdır ve bunu her veçhile is
pat edebilirim. Şimdi bendeniz diyorum ki; zâ
bitanm maaşatından yüzde yirmiyi umum me-
yanında kestik. Bu bir kanundur ve kabul edil
miştir. Siviller için bilmem ne için düşünmedik, 
diye söylemiyorum. Mademki, elimizde bir ka
nun vardır. Onun için memleketi muhtelif mın-

I takalara ayıralım. Zannetmeyiniz ki, bu uzun 
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bir meseledir. Memlekette bir derece zam veril- ı 
meşini icabettirecek gala olan yer, ancak, An
kara ve Ankara'ya benzerim* iki yerdir. Bu bir 
iki yerde bulunan zâbitana bin kuruş yahut 
sekiz yüz kuruş Müdafaai Milliye Encümeninin 
teklifi veçhile verilmesi lâzımgelir. Ama diye
ceksiniz ki, merkezde lüzumu derecede fazla 
zabit var. Varsa bunları takibedelim, cepheye 
gönderelim. Buradaki işi üç zabit görecek, üç 
zabit bulunsun. Fakat onlar da geçinebilsin. 
Ankara'da bulunan bir zabit yirmi sekiz lirayla 
geçinemez, imkânı yoktur. Evinin kirasını bile 
veremez. Fakat arz ettiğim gibi, memleketin 
muhtelif aksamında meselâ Kayseri gibi bir şe
hirde veya ona benzer ucuz olan mevakide zâ-
bitan mümkün olduğu kadar geçinebilir. Onun 
için Zonguldak'a nasıl pahalılık için bir misli 
zam verdikse, Ankara'nın pahalılığını da nazan 
dikkate alalım. Buradakilerinc de ne verilmek 
lâzımgelirse meselâ : Sekiz yüz kuruş verilme
sini tensibederseniz, verelim. Efendiler, eğer 
buradaki zâbitanm mevcudu ihtiyacın iki misli, 
üç misliyse biz fazlasının cepheye şevkini taleb-
ederiz. Mademki, Hükümeti idare eden biziz, 
kâfi miktar zabit burada bıraktırırız, fazlala
rını cepheye göndeririz. (Yapamayız, sesleri) 
Eğer buna kudretiniz yoksa burada oturmaya 
lüzum yoktur. Yapmıyorlarsa yaptırırsınız. 
(Yaptıramıyoruz, sesleri) Evliyayı umıfra, doğ
ru bir iş yaptıramıyoruz, diye biçaregâm ez
mekte mâna nedir? İntikamımızı zabitlerden 
mi alacağız? (Hayır, sesleri) Bu itibarla ben
deniz tekrar ediyorum; mademki maaşattan 
yüzde yirmi kesilmiştir. Hiç olmazsa binbaşıya 
kadar zâbitana bir zam verilmelidir, Ankara'ya 
mahsus olmak üzere efendim. Bu hususta istis
na edilecek mahaller var. Başka yerde yirmi 
beş kuruşa yemek yenir, burada olamaz. 

Bendenizin hulâsai teklifim; cephede bulu
nan, binbaşıya kadar olan zâbitana bin beş yüz 
zammedilmeli. Yalnız Ankara'ya mahsus olmak 
üzere ve Ankara gibi Ankara nispetinde pahalı 
olan yerler varsa yine binbaşıya kadar olmak üze
re bin kuruş verilmesini teklif ederim. 

MUHÎDDÎN B. (Elâziz) — Reis Bey müsaa
de buyurun, bir şey sual edeceğim. 

REİS — Bir mebus diğer mebustan sual so
ramaz. Mazbata muharriri beyden veya diğerin
den sorabilirsiniz. | 
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VÂSIF B. (Sivas) — Efendiler bu madde 

üzerine Kâzım Paşa bir hesap verdi. Kâzım Fa
şa zabitin maaşını gösterdiği vakit, on beş lira 
da cephe maaşı gösterdi. Bu doğru değil, cephe
de yalnız alay karargâhına kadar olan zabitan 
cephe maaşı alır. O da harbe girdikleri zamana 
münhasırdır. Binaenaleyh ayda on beş lira düş
mez ve herkese değildir. O bir kısma mahsus, 
bir imtiyaz şeklindedir. Binaenaleyh o kaldırıl
mıştır. Onu zabitin maaşı aslisi ile hesabetmek 
doğru olamaz. Binaenaleyh bundan başka bir za
bite maaş verdiğimiz zaman zabitin kesesine ne 
girdiğini düşündüğümüz gibi, Hazinei Devlet
ten de ne çıktığını düşünmeye mecburuz. Zâbi-
tan için, memurin için ne kadar fedakârlık yap
sak yine azdır. Fakat vermek imkânı maddisi 
olmıyan bir şeyi vermek doğru değildir. Aylık
larını biriktirip vermemek fena bir şeydir. Ne
ferlere beş lira verdik. Kaç maaş aldılar ve baş
ka yerlerde maaş almıyan yok mudur? Şu halde 
elli lira diyelim, istersek doksan lira diyelim. Bir 
yüzbaşıya ne veriyoruz? Bin iki yüzdür. Maaşı 
aslisi, bin kuruş, seferberlik zammı, ceman ye
kûn beş bin dört yüz. Bunun içerisinden yüzde 
yirmi çıkıyor. Ondan sonra Hazinei Devletten ne 
çıkıyor? Bir seyis veriyoıuz, dokuz yüz kuruş, 
bir hademe veriyoruz, dokuz yüz kuruşa, bir de 
650 kuruş beygir için; üç bin dört yüz elli etti. 
Bir yüzbaşı beyin maaşı bu suretle dört bin 
dört yüz kuruştan tahsisatın yüzde yirmisini çı
kardıktan sonra diğeri ile yedi bin beş yüz alt
mış. eder. îşte millet yedi bin beş yüz altmış ku
ruş veriyor. (Bravo, sesleri) 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrir var. Söz alan daha beş arkadaşımız 
da var. Birinci maddenin müzakeresini kâfi gö
renler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü. 

Tadilnameler var, verilen beş kıta tadilna-
meden birisi bmbaşıya kadar cephe zammının 
1 50O kuruşa iblâğını teklif ediyor. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Seferberlik zammıdır. Cephe 
zammını lâğvediyoruz. Cephe zammı değil, efen
dim. Seferber1 ik zammı teklif ediyoruz. Vâsıf 
Bey burada iyi anlatamadı. Cephe zammı on beş 
lira idi. O kalktı, şimdiki teklif cephe zammı 
değildir. Cephe zammını alay karargâhlarına ka
dar olan zâbitan alıyordu. Yirmi beş lira olarak, 
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bendeniz en ufak rütbeli bir zabiti misal olarak 
söyledim. Yirmi beş lira idi. Evvelce cephedeki 
bir zabitin aldığı bu yirmi beş lira Müdafaai Mil
liye Encümeninin teklifine göre on beş liraya ini
yor. Ben diyorum ki, binbaşıya kadar on beş lira 
olsun. 

REİS —• Efendim, takrirlerin ikisi seferber
lik zammının binbaşıya kadar bin beş yüz ku
ruş olması, diğer bir takrir de eephede bulunan 
zâbitanın seferberlik zammının bin iki yüz ku
ruş olması içindir. Daha diğer bir takrir vardır 
ki, Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyindir. Fakat 
bu okunan maddeye ait değil, diğer maddeye 
aittir. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Müsaade bu
yurursanız okunan maddeye bu şekilde bir fıkra 
ilâvesine dair izahat vereyim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Diğer 
bir tadilname de Cemil Beyindir ki, kendileri 
okudular. Bittabi takrirlerine muttali oldu
nuz. Evvelâ bin beş yüz olmasını reyinize arz 
ediyorum. Bu hususta Karesi Mebusu Kâzım 
Pa§a Hazretleriyle Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin takrirleri vardır ki, ikisi de aynı meal
dedir. Binbaşıya kadar seferberlik maaşı bin 
beş yüz kuruş olsun deniyor. Nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmadı. 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin, tadilnamesini 
bir daha okuttuyorum. (Cemil Beyin tadilna-
mesi tekrar okundu) 

REİS — Efendim Cemil Beyin, tadilname
sini nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı dikkate alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
1. Cephede bulunan zâbitana 1200 zamedil-

mesini, 
2. Geride bulunan zâbitana ise Ankara 

gi'bi her şeyi gali olan maıhallere 800 zammile. 
diğerlerine verilmesini teklif ederim. 

11 Mart 1338 
Gene Mebusu 
Dr. Haydar 

ALİ HAYDAR B. (Gene) — Reis Bey, 
takririmin ikinci fıkrası binbaşıya kadar ola
rak tashih edilsin. 

REÎS — Binbaşıya kadar reddedildi. 
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ALİ HAYDAR B. (Gene)— Reddolunan 

takrir 1 500 kuruş idi. Ben 1 200 teklif edi
yorum. 

REÎS — Efendim Gene Mebusu Dr. Haydar 
Bey, binbaşıya kadar olan zâbitana 1 200 ku
ruş verilmesini teklif ediyorlar. Nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alın
madı. 

Şimdi efendim iki tadilname kaldı. Birisi 
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, diğeri 
Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyindir. Tadil-
namelerin her ikisi de Müdafaai Milliye En
cümeninin (B) işaretiyle gösterdiği fıkrayı Mü-
vazenei Maliye Encümeni çıkarmış diyorlar. 
Bunun ilâvesini teklif ediyorlar. Bunu ayrıca 
reyinize arz edeceğim. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Reis Bey 
takririm hakkında izahat vereceğim. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin komisyonun teklifi veçhile 

(B) fıkrasının Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklifinde (A) fıkrasından sonraya ithalini tek
lif ederim. 

11 Mart 1338 
Amasya Mebusu 

Ömer Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
Cephe gerisindeki mülâzimlere beş yüz 

kuruş zammı teklif ederim. 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

ÖMER LÛTFİ B, (Amasya) — Bir işten 
maksat ne ise hüküm ona göredir. Bu mese
lenin mevzuu hakkında Heyeti Celilenizi ten
vir etmek istiyorum. Karar yine Meclisi Âli
nindir. Yani bu bin kuruşla bin beş yüz ku
ruşun- nereden geldiğini hikâye edeceğim. Ma-
lûmuâlinizdir ki; ecnebi ordularında seferberlik 
olunca derecei servetlerine göre zâbitana bir. 
iki, üç kadar zammı maaş verildiği vâkıdır. 
Muharip zâbitan bir maaşı evine verir. Bir 
maaşı da .kendisi alır. Biz ibu 'kadar servetli bir 
memleket olmadığımız için Balkan Harbinden 
beri zâbitana bir nefer tâyini vermek usul 
ittihaz olundu. Bundaki maksat da cephei harb-
de bulunan zâbitan yemek yemek için çarşı. 
pazar bulamaz. Hiç olmazsa efradın kazanın
dan yemek yesin diye kendisine bu esas üze-
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rine aynen erzak verilmek ve daha doğrusu I 
neferin kazanından yemek yemek için Balkan I 
Harbi zamanında bir nefer tâymı zâzitana ve- I 
rildi. Harbi Umumide bu usul ipka edildi ve I 
devam etti. Bâzı zabıtan bunu efradın kazanına I 
ithal ederek orada yerdi. Bâzıları da aynen I 
alır, kendileri pişirir ve yer ve bu bâzı sene- I 
lerde mütecemmi efrat bulunmadığı için ve I 
seferberlikte umuma teşmil edilerek senelerce I 
devam ettiği için bunun bedeli verilmeye baş- I 
landı. O zamanlar bir nefer tâymı altı meçi- I 
diye kadar tutuyordu. Ve bu umum zâbitana I 
siyyanen veriliyordu. I 

Geçen sene muharebatı milliyeye başlanıl- I 
dıgı zaman bir nefer tayınının tutarı 700 - 800 I 
kuruş derecesinde idi. Bundan dolayı da zâbi- I 
tana kesirsiz olarak bin kuruş verilirdi. Bu I 
bin kuruş, ailesiyle kendi evinde yemek yi- I 
yemeyip de vazifesi icabatı, hariçte yemek yiyecek I 
zâbitana bir yemek parası olarak verildi ve bu I 
da şimdiye kadar devam etti. Komisyonunuz 
bu kanun projesini tanzim ettiği zaman düşün- I 
dük. Bu seneki yapdığımız nefer taymatmm 
miktarı şehrisi takriben 600 kuruş tutuyordu. 
Seferberlik memlekette umumi olduğu için bü
tün zâbitana bilaistisna seferberlik zam tayını I 
olan parayı verelim dedik. Fakat bunu bin ku
ruş olarak değil, altı yüz kuruş olarak verelim. 
Cephede hakikatte bir nefer tayını altı yüz ku
ruşa kabili tedariktir. Cephede bulunan, mu-
haribolan veyahut cepheye mensup veyahut 
müteharrik seyyar katarlarda vesairede bulu
nan zabıtanın elbiselerinin yıpranması, malze
melerinin noksanlaşması vesaire gibi vazifele
rinin daha müşkül olmasından dolayı bunlara 
iki nefar tayını olmak üzere bin iki yüz kuruş 
verelim diye konuştuk. Fakat bilâhara arka
daşlarımız 1 200 kuruşu biraz fazla gördüler. 
Bin kuruş yaptılar. Eğer (B) fıkrası kalkarsa 
yani seyyar orduya mensubolmıyan zâbitana 
seferberlik tayın parasını vermezsek şu vaziyet 
hâsıl olacak; Faraza Çorum'da bulunan bir 
ahzı asker zabiti öteden beri Çorum'dadır. Gün
düz ne kadar çalışırsa çalışsın, akşam üstü evi
ne gider ve tenceresinde pişen yemeği ailesiyle 
beraber oturup yer. Bunun diğerleri gibi sefer
berlik zam tayın parasını almaya ihtiyacı oka-
dar, olmıyabilir. Fakat aynı zamanda yine Ço-
rum'un yanında bir nakliye katar karargahı 
vardır. Bu nakliye katar kumandanı filvaki I 
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mekkarenin yanısıra seyri sefer etmez. Ancak 
teftişlerde çıkar. Fakat bâzı vakit olur ki ve 
vazifesi öyle icabettirirki meselâ; bu adam 
Harput'da iken buraya getirilmiştir. Çünkü 
bunlar seyyardır. Muvakkaten bir yerde otu
rurlar. Yarın da bunları başka bir yere gön
dere bilirler. Binaenaleyh bu adamın ailesi 
evinde yemek pişirmektedir. Kendisi de ayrıca 
yemek pişirmektedir. Seferi zam tayın mese
lesinin veyahut parasının veyahut ayniyatının 
esbabı vaz'ı lâyıkiyle düşünülecek olursa sefer
berliğe, gerek ileride ve gerek geride, iştirak 
etmiş olan bilûmum zâbitana verilmesi lâzım 
gelir. Ancak cephedekilere fazla verilmesini 
kabul ettik. Binaenalâzalik «gerilerdekine ver-
miyelim» dediğimiz zaman, gözümüzün önünde 
oturan ahzi asker zâbitanı gelirse hata etmiş 
oluruz. Birtakım zâbitan ve ekseriyeti vardır-
ki kendi ailelerinin bulunduğu mahalde bulun-
mıyorlar. Arz ettiğim gibi muharip değil, fa
kat katar karargahında bir adam; meselâ Yah-
şihan'da ambar memuru bir adam seferi bir 
teşkilâta memur olmuştur ve ailesi mutlaka baş
ka yerdedir yanma alamaz. Eğer bugün yanı
na alırsa yarın belki başka bir tarafa tâyin edil
miş olur. 

Bundan dolayı ailesinden1 vazifeten ayrı düş
müş adamlara seferi zam tayını verilmesi lâzım
dır. Nefer tayını gayet müşkül olmasından ve 
bilhassa kimlerin vazifei hazeriyede ve kimlerin 
vazifei seferiyede bulundukları bilinemediğin
den komisyonumuz ileridekilere 1 000 kuruş, ge~ 
ridekilere 600 kuruş verlmesini tesbit etmişti. Bi
naenaleyh Mlvazene Encümeninde tayyedilen bu 
«B» fıkrasının tekrar ilâvesini bendeniz arz ve 
teklif eylerim. Yekûn itibariyle senede beş, altı 
yüz bin liradır. Fazla tutmıyor. Eğer bunu ve
rirsek birçok zabiti müteselli ve memnun bırakmış 
olacağız. Meclisi Âli bu miktar parayı vermek 
suretilye onları aç bırakmış olmıyacaktır. 

REÎS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meni cevap verecek mi? 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Efendim, ce
vap vermeye hacet yok. Heyeti Aliye hakemdir. 

REİS — Ömer Lûtfi Bey takrirlerini izah 
ettiler. Muvazenei Maliye Encümeni ise daha ve-
vel cevabını vermiştir. Takriri reyinize arz edi
yorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmadı. 
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(Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin tak

riri tekrar okundu.) 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi

ler, cümlemizce iman haline gelmiş bir kanaat 
var ki, o da neferlerimizin ve askerlerimizin para 
mukabilinde fedakârlık yapmadıklarıdır. Çünkü 
o mihnet ve meşakkatler yüz bin liraya da çekil
mez. Bunlar icabeden fedakârlıkları, vatanper
verlikleri, vazifelerini bihakkin yapıyorlar. Bu
na medyunu şükranız. Yalnız efendiler, şunu da 

hatırlatmak isterim ki; evvelce gerek zabit, gerek 
efrat hayatı böyle değildi. Şayanı şükrandır ki, 
bugün o erzakm iki, üç mislini sayenizde yeyip 
yaşıyor, (Milletin sayesinde sesleri). Tabiî 
milletin sayesinde efendim. Sonra zâbi-
tan cidden bütün millet gibi her türlü müşkülâtı 
iktiham etmişlerdir ve neticeye kadar da hahişle 
çalışacaklardır. Gerçi onların fedakârlığını mil
let unutmıyacak ve mükâfatını verecektir. Fakat 
biraz intizar devresindeyiz. Şu ahvali fevkalâde 
zail olduktan sonra bittabi millet onların hizme
tine mukabil lâzımgelen mükâfatı verecektir. 
Bir cihetten de düşünmeli ki, cephedeki arkadaş
larımız kırk lira ile tabldot suretiyle belki yaşar
lar. Ben de dört sene kadar cephede bulundum. 
Malûmuâliniz Harbi Umumide mülâzımların ma
aşı yirmi bankmottan yukarı çıkmadı ve o zaman
da böyle farkı fiyat vardı. Fakat Büyük Millet 
Meclisi geçen sene pek büyük bir fedakârlık gös
tererek zâbitanı daha müreffeh yaşatmak için 
bir kaç misli para verdi ve onları daha ziyade 
iktisada riayetsizliğe alıştırdı. Binaenaleyh bu 
nazarı dikkate alınarak cephedeki arkadaşlarımıza 
bin kuruş veriliyor. Fakat geride bulunan arka
daşlarımız - esasen zannederim miktarları pek az 
olacaktır. - yirmi sekiz bankınotla biraz zor yaşar
lar. Her halde telâfi etmiyecekse de ne yapalım 
ki, şu müşkülât karşısında daha fazlası mümkün 
değildir. Binaenaleyh istirham ediyorum, geri
deki hidematta bulunan mülâzımların, maaşlarına 
beş yüz kuruş zammederek onların maaşlarını hiç 
olmazsa üç bin üç yüz kuruş yapalım. 

ALÎ RIZAB. (İstanbul) — Daha cezri tedabir 
ittihaz edelim. 

NEŞET B. (İstanbul) — Geride bulunan me
murin bu memleketin evlâdı değil mi? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsaade 
buyurun efendiler, bir zabit müteferrik hizmette 
bulununca o tabldottan istifade edemez. Rica 
ederim böyle düşünmeyiniz. Git şuraya, gel bu-
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raya... Ben bu paranın da kifayetine kaani deği
lim, kifayet etmez. Fakat ne yapalım ki, şimdilik 
bu kadar yapabileceğiz. Bir memur meselâ bir 
yere yerleşmiştir veya bin evi vardır. O mümkün 
olduğu kadar idare eder. Fakat bir zabit ne ya
par? Hiç bir yer ile alâkası yok. «Buradan kalk, 
Çorum'a git, oradan başka tarafa» derler. Mut
laka paraya muhtaçtır. Tabldotu yoktur, binaen
aleyh teklif ettiğim miktar çok bir şey değildir. 
Geri hidemattaki mülâzımlara beş yüz kuruş ilâ
veten itasını teklif ediyorum. 

SABRİ B. (Kastamonu) — İcar Kanununu, 
İhtikâr Kanununu çıkarın. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — İhtikâr 
Kanununu çıkardığınız zaman isterseniz maaşları 
yarıya indirin. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni cevap 
verecek mis 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hacet yok 
efendim. Encümen fikrini evvelce söylemiştir. 

REİS — Hüseyin Avni Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmadı. 

Muş Mebusu Hacı Ahmed Haindi E efendinin 
tadilnamesi de aynı zemindedir. Aynı mevzua dâ
hildin. Hüseyin Avni Beyin takriri nazarı dik
kate alınmadığı için onu reyinize arz etmeye 
lüzum görmüyorum. 

HACI AHMED HAMDİ E i (Muş) — o yal
nız mülâzimlere ait idi. Bu zâbitana aittir. 

REİS — Hacı Ahmed Efendinin takririni 
okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Cephe genlerindeki zâbitana beşer yüz ku

ruş maaşlarına zamimeten seferberlik zammı
nın itasını teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Seferberlik ve cephe zamları namiyle zâbi-

tan ve ümeraya verile gelmekte olan mebaliğ-
den binbaşıya kadar olanlardan yüzde kırk ve 
binbaşıdan yukaıı bulunanların da almakta ol
dukları seferberlik ve cephe zamlarının kat'ını 
teklif eylerim. 12 Mart 1338 

Erzurum 
Salih 
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SALİH E l (Erzurum) — arkadaşlar ma-

lûmuâlUeridir ki, aç aslan katiyen oynıyamaz. 
Bu şüphesizdir, bir kere nefsimizde tecrübe ede
lim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Milleti de 
nazarı itibara alalım. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Milleti de nazarı 
itibara alıyoruz. 

BÎR MEBUS BEY — Neferleri de düşünün. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Neferleri de dü

şünüyoruz fakat şurasını da unutmıyalım ki; 
askerlik bir farizadır. 

Her. şahsın yirmi yaşından kırk yaşma ka
dar borcudur. Askerlik edecektir. Yalnız şunu 
itiraf ederim ki ; memlekette bir ihtikâr vardır. 
Hane kirasından tut, bir bardak çaya kadar ih
tikâr vardır. Bugün bir çayı yedi buçuk ku
ruşa içiyorsunuz. Acaba bunlar da insan değil 
mi? Bunlar da haftada bir defa olsun çay, kah
ve içmez mi? Haftada bir defa traş olmaz mı? 
Sabun sarf etmez mi? Hanesinden uzak bir yer
de bulunan bir efendi bir sıcak yemek istemez 
mi? Bunları nazarı itibara alarak bu adamlara 
mülâzimden binbaşıya kadar malûmuâlileri bin 
beş yüz kuruş cephe zammı veriyoruz. Bin ku
ruş da seferberlik zammı veriyoruz. Şimdi bun
ların ikisini yekûn yapıp binbaşıya kadar olan
lardan yüzde kırkını tenzil edelim. Bakiyesi yi
ne verilsin.. Binbaşıdan yukarı olanların maaş
ları bir dereceye kadar fazladır. Az - çok idare 
ederler. Binaenaleyh bu teklifimin kabulünü is
tirham ederim. Ve bu da bir haktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Milletin parası- yoktur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Milletin parası 
bu arslanlara vardır. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim arkadaşlarımız milletin 
parası yok diyorlar, milletin hali malûm diyor
lar, bunu hepimiz biliyor ve takdir ediyoruz. 
Onun içindir ki, maaşatta tenkihat yapıyoruz. 
Halbuki muharebelerde her yerde muharebe de
vam ettiği müddetçe es'ar pahalılaşır ve bu za
man her yerde maaşat fazlalamr ve her yerde 
muharip zabıtanın maaşatı tezyidolunuyor. Biz 
ise 1338 senesine girerken vaziyeti maliyeden 
dolayı tenkihata başlıyoruz. Bu meyanda umu
mi yüzde yirmi keserken onlardan bir de bunu 
kesiyoruz. Sonra bu muharebe eden kısımdan 
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I bir yüzde yirmi daha, bir on lira daha kesiyo

ruz. Bunu ehemmiyetle nazarı dikkatinize arz 
ediyorum. Milletin parası yoksa hepsinden bir 
nispette kesilsin arkadaşlarımızdan da, memu
rinden de hepsinden kesilsin yoksa orada harb 
ederken onun yüzde kırkını kes burada diğer

lerinin yüzde yirmisini kes. Rica ederim, ehem
miyetle nazarı dikkatinize arz ediyorum, ehem
miyetlidir bu mesele. 

REİS — Salih Efendinin tadilnamesini na
zarı dikkate arz ediyorum. Nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Ankara'da bulunan zabıtana Ibinibaşrya ka

dar 800 (kuruş zam itasını teklif ederim. 
Trabzon Mebusu 

Ali Şükrü 

ALİ ŞÜKRÜ B. (TraJbzon) — Efendim, mü
saadenizle bir kelime ilâve edeceğim. Size ufak 
bir hesap vereceğim ve arzu edenler de lütfen 
gitsin baksın. Zabıtana bu maaş verildiği halde 
geçinmek için Müdafaai Milliyede bir tabildot 
yapmışlardır; 300, 500 'kişi !bir arada yer. İsti-
yen gider, tetkik eddbilir. Mahiye 12, 15 lira 
veriyorlar. Asgari 12 lirayı kabul ediyorum. Bu
rada 'bir mülâzimisaniye yirmi sekiz lira veri
yorsunuz on ilkisi (buraya gittikten sonra geriye 
ne kalıyor? Bununla aile mi geçindirecek, ev 
mi tutacak? Ne yapacak? Yanlış muamele yap-

j mıyalım efendiler. Sonra ımemle/ketin parası yoik 
| diyorlar. Fakat memleketimiz, gayemiz, (her şe-
| yimiz orduya istinadediyor. Ben Nafıayı kapa-
j tırım, elimden gelirse.. Katiyen Ibir iş, bir tek 
j yol yapmıyorlar ve buna mümasil birçok teşki-
| lât var. Falkat ordu gayemizin istinadıdır. Ona 
I zammedelim. Böyle şeyler yapmayınız. (Bravo 
| sesleri ve alkışlar) 
! MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
| REŞAD B. (Saruhan) — Beyefendiler istirham 
I ederim. Vaziyeti 'hakiıkiyeden tegafül etmiyelim. 
i 1336 senesi Teşrinievvelinde efrada beş lira 
! maaş tahsis ettik. Daha dün elli kuruşa indir-
; dik ve (bunun için maatteessüf hiçfbir şey söy-
i lenmedi. Binaenalelh (biz 1338 senesi iptidasın-
j dan itibaren az verelim, temiz verelim, ve he-
I men verelim. Bunu arzu 'ediyoruz. 
; SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Onu da 
j veremezsin, günahtır. 
• REŞAD B, (SaruNa) — Bunun için ben-
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deniz şahsan da müracaat ettiın. Tasviben He
yeti Vekileye havale edilmiştir. Hali malîmizin 
müsaadesi nispetinde her zaman tezyide imkân 
bulunafbilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bir 
kundura boyacısı ayda 'kırk lira alıyor. Buna 
otuz dokuz lira veriyorsunuz. 

REŞAD B. (Sarakan) — Ona göre hareket 
etmenizi istirham ederim. 

REÎS — Ali Şükrü Beyin tadilnamesini na
zarı dikkate alanlar lütfen el -kaldırsın. Lütfen 
ellerinizi indiriniz, takriri nazarı dikkate almı-
yanlar lütfen el 'kaldırsın. Takrir nazarı dilkkate 
alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Birinci 'maddenin (A) fıkrası nihayetine her-

veçhi âti cümlenin ilâvesini teklif eylerim : 
Ancaik ıbinb aşıya kadar zâbitandan hademe 

neferi Ikullanmıyanlara ayrıca şehrî beş yüz -ku
ruş zammedilir. 

Kozan Mdbusu 
Mustafa 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendiler, 
maaşa't meselesinde biz en ziyade vereceğimizi 
hesalbetmek istiyoruz. Vâsıf Bey bir hesap yap
tılar. Bir yüzbaşı için 'kendisine dört bin kuruş 
veriliyor. Bilmem -emirber neferine 900, seyis 
neferine 900 kuruş, bilmem hayvanına ne 'ka
dar... Şimdi bendeniz diyorum M; aynı para
yı vermekle beraber maksat bir dereceye ka
dar zâlbitanı terfih ise olabilir ki, içlerinde ha
nesine nefer bırakmak istemiyenler olur. Kendi 
işini görebilir. Kendi ailesine hademe neferi bı-
rakmıyanlara hari !beş yüz kuruş verelim. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Bu zâbtanı sahte 
muameleye sevk eder. 

REÎS — Mustafa Beyin takririni nazarı dik
kate 'alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Yalnız cephede 'bulunan, zâ'bitana hinlbaşıya 

kadar bin beş yüz kuruşun zammını teklif ey
lerim. 

Yozgat! 
Süleyman Sırrı 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 
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Efendim, Muvazenei Maliye Encümeninin 

tertibettiği (birinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Muvazenei Maliye Encümeninin teklifini 
kalbul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklifi kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Seyyar -orduya mensu'bolan 
ve fakat ceplhe nizamı hatibine dâttıil Ibulunmıyan 
kıtaat ve müessesat ile seyyar 'ordunun gayrı 
cephe ve ordular mensübinine ve tmüessesat ve 
teşkilâtı sabitede müstahdem olanlara* ve dahilî 
memleketteki nakliye katarlarının katar, tabur, 
nokta, hat karargâhlaımdaki zabitin ve devri 
çarh halinde olmıyan sefain veya karada müstah
dem bahriye zâbitanma ve küçük zâbitanma se
ferberlik zammı verilmez. 

REÎS — îkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) îkinci madde hakkında 
söz istiyen yok, tadilname de yok. Binaenaleyh 
ikinci maddeyi Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklifi veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dahilî memlekette asayişe me
mur kıtaat zabit an ve mensubini berayı takibat 
garnizonlardan hareketlerinden itibaren avdetle
rine kadar seyyar bulundukları müddetçe şehrî 
biner kuruş alırlar. 

REÎS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Tadilname de yok, üçün
cü maddeyi .Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifi veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
imi edilmiştir. 

MADDE 4. — Seyyar orduya mensup ve cep
he nizamı harbine dâhil efrada ve keza dahilî 
memlekette mevcut nakliye kollarının ikinci mad
dede muharrer efradına her ay ve üçüncü mad
dede mezkûr hali takipteki efrada takipte bulun
dukları müddetçe şehrî ellişer kuruş seferberlik 
zammı ita kılınır. 

REİS - Dördüncü madde hakkında söz is
tiyen var mil Söz istiyen yok, tadilname de yok. 
Dördüncü maddeyi kabul, edenler lütfen el kal
dırsın. Dördüncü madde kabul edilmiştir. 

Efendim beşinci madde okunacaktır. 
ALİ RIZA B. (istanbul) — Teklifteki üçün

cü madde, beşinci madde yerine kaim oluyor. 
Sağ taraftaki üçüncü madde. 

REÎS — Üçüncü maddeyi beşinci madde ol
mak üzere okutuyoruz. 

167 



t : 6 İ l . 3 . 
MADDE 5. — Muharip cephede ve sair şah- j! 

san erzak tedariki mümkün ve sühuletli olmıyan i! 
manatıkta zâbitana bedeli mirisi nakden alma- I 
rak bir nefer tayını miktarında aynen erzak ita 
olunabilir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim; bu madde suiistimali daidir. Çün
kü efrada erzak vermek için bittabi bir teşkilât 
vücuda getirmek, bedeli mirisi mukabilinde er
zak vermek lâzımdır. Bunun Harbi Umumide 
neticesini gördük ve hepimiz biliyoruz, ne kadar 
suiistimal olmuştur. Bu maddenin tayyını tek
lif ediyorum. Bir de takrir veriyorum. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
P§. (Karesi) — Bu, Harbi Umumideki esmanı 
mukabilinde verilen erzak meselesi gibi değildir. 
Cephede siper içinde bir tabur var, bunun bir 
de zabiti vardır. Bu zabit ekmek için mubaya-
atta bulunamaz. Orada o efradın yemeğinden 
alıp yemeye mecburdur. Bu, Harbi Umumideki 
erzak meselesi değildir. O zabit cephede yiyece
ğini nereden tedarik edebilir? Binaenaleyh es
manı mukabilinde bu ekmeği vereceğiz. Artık 
her şeyde suiistimal olmaz efendim. (Kabul sa
daları) 

ÂLÎ RIZA B. (İstanbul) — Arkadaşlar Şük
rü Bey biraderimiz Harbi Umumideki suiistima-
lâttan bahsediyorlar ki, bu tatbik edilen usul ile 
kabili kıyas değildir. Muharip cephede yani 
Garp Cephesinde bulunan bir zabit bugün yemek 
yimek için nereden erzak tedarik edebilir? Yani 
buradan oraya erzak kabili nakil midir? Her 
halde onun yiyeceği ordu erzakı umumiyesi me-
yanında gelecektir ve onunla geçinecektir. Ve 
bu gayet tabiî bir meseledir. Bunun taricinde 
başka bir şey düşünülemez. (Muvafık sesleri). 

REÎS — Efendim beşinci maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Beşinci m adda 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — îşbu seferberlik zammı gerek 
kadro fazlası ve gerek cezaen açıkta kalanlarla 
mahpusine ve bir aydan ziyade mezuniyet alan
lara ve müddeti mezuniyet ve tebdilhavasmı te
cavüz ettirenlere ita olunmaz. 

REÎS — Altıncı madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sadaları) Söz istiyen yok. Ta-
dilname de yok. Altıncı maddeyi kabul edenler 
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lütfen el kaldırsın altıncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Seferberlikte bilûmum erkân, 
ümera ve zâbitana verilmekte olan bir nefer 
tayını hakkındaki kanun ile hali seyirde ve bah
riyede taamiye itası hakkındaki kanun ahkâmı 
sefreberlik müddetince mer'i ve seferberlik ve 
cephe zammı maaşı kanunu hakkındaki 42 nu
maralı kanun mülgadır. 

REÎS — Yedinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — «25 Teşrinievvel 
1336 tarihli Kanun» demek lâzımdır. Kanunlar 
numara ile ifade edilmez. Tarih ile ifade edilir. 

REÎS — Evet efendim kanunlar numara ile 
ifade edilmez. Tarih ile ifade olunur. Yedinci 
madde hakkında başka söz istiyen var mıf? (Ha
yır sadaları) Söz istiyen yok. Yedinci maddeyi 
tashihat veçhile kabul edenler lütfen el kaldır -
sin. Yedinci madde kabul edilmiştir. Ve 42 nu
maralı Kanun yerine (26 Teşrinievvel 1336 ta
rihli Kanım mülgadır.) suretinde tashih edil
miştir. 

MADDE 8. — Seferberlik zamaimindeıı te-
kaüdiye veya sair namlar ile hiçbir şey tevkii" 
edilmez. 

(Kabul sadaları) 
REİS — Söz istiyen yok, tadilname de yok. 

Sekizinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Sekizinci madde kabul edildi. 

MADDE 9. — İşbu kanun 1 Mart 1338 tari
hinden itibaren meriyülicradır. 

REÎS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler' 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 10. — İşbu kanunun icrasına Mü-
dafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Onuncu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 

Evvelce müstaceliyet kararma iktiran ettiği 
için kanunu katiyetle reyinize arz ediyorum. He
yeti umumiyesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kanun ekseriyetle kabul edilmiştir. Makam 
maaşı ve makam müteferrikası hakkındaki Kanu
nu müzakere edeceğiz. Tensip buyurursanız beş 
dakika teneffüs edelim. 

(Hitamı müzakere; saat : 8,30) 



İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; sajat : 3,55 

REİS — Birinci Beisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATİP : Hakkı Bey (Van) 

REiS — Celse küşadedildi. Müzakereye baş- i 
lıyoruz. 

7. — BEYANI HOŞAMEDÎ I 

1. — Malta'dan avdet etmiş olan Çürüksulu 
Mahmud Paşaya beyanı hoşamedi 

ALİ B. (Karahisarı Sahib) — İngilizlerin 
pençei zulüm ve esaretine düşerek Malta'da bu
lunduğumuz esnada bizimle beraber, pak nâsi-
yesiyle ve tavru hareketiyle nazarı hürmet ve te
essürümüzü celbeden bir zatı muhterem de var
dı. O zatı muhterem Çürüksulu Mahmud Paşa 
Hazretleri idi. Malûmuâlileridir ki, Mahmud Pa
şa Hazretleri memleketimizde, ordumuzda şeref ve | 

KOMİSYONU MAHSUSUNUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Berrî, bahrî ve havai erkân, 
ümera ve zâbitan ve mensubini askeriyeden rüt
besi fevkmdeki makamatı alelusul liyakatle ge
rek asaleten ve gerek vekâleten işgal edenlere fi
ilen vazife ifa ettikleri müddetçe kendi rütbele
rine mahsus maatahsisatı fevkalâde maaşı asli ile 
bir derece mafevk rütbenin maatahsisatı fevka
lâde maaşı aslisi arasındaki farkın nısfı, rütbe
leri muhassasatma zammen makam maaşı olarak 
ita kılınır. 

MADDE 2. — Rütbesi fevkmdeki bir ma
kamı işgal eden zatın bir aydan fazla bir müd
det için o makamdan muvakkaten infikftki ha
linde makam maaşı kendisine değil vekiline ita 
olunur. 

MADDE 3. — Mafevk makam işgali ahvali 
fevkalâdenin icabettirdiği zaruret ve ihtiyaca bi-

namuslariyle ve gayreti vataniye ve diniyeleriy-
le temayüz etmiş ricali muhteremedendir. (Var 
olsun, sadaları) Himmet ve gayreti millîye saye
sinde müşarünileyh hazretleri dahi halâs bula
rak bu defa milletin azim ve iradesinin tecelli-
gâhı olan Ankara'yı teşrif etmişlerdir. Kendisi
ne beyanı hoşamedi edilmesini teklif ederim. 
(Sefa geldiler, sesleri, şiddetli, alkışlar) 

2. — Müdafaai Milliye Bütçesini Tetkik Heye
tinin, makam maaşı ve makam müteferrikası 
hakkındaki kanun teklifi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (2/262) 

REİS — Makam maaşı ve makam müteferri
kası hakkındaki Kanunu müzakere edeceğiz. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

MADDE 1. — Aynen. 

MADDE 2. — Aynen. 

MADDE 3. — Aynen. 

Makam maaş ve makam müteferrikası hakkında Kanun 

— 159 — 



î : 6 11.3 
naen olduğundan bir zatın bir kaç rütbe mafevk i 
makam işgal etmesine zarureti katiye hâsıl ola- j 
bilirse bu gibilere makam derecesi ne olursa ol
sun birinci maddedeki farktan fazlası ita olunmaz, j 

I 

MADDE 4. — Makama ve.binaenaleyh fiilen 
kumanda eden zata aidolmak ve muadillerine şâ
mil olmamak üzere ordu kumandanlarına ınaktu-
an şehrî üç. bin, Müdafaai Milliye Vekâleti Müs-
teşariyle kolordu kumandanlarına iki bin, fırka 
kumandanlarına bin kuruş makam müteferrikası 
ayrıca ita kılınır. „ 

MADDE 5. — Rütbe fevkinde addedilecek 
makamatı askeriyenin meratip derecesi merbut 
cetvelde münderiçtir. 

MADDE 6. —• Ordu mâaşatiyle cephe zam
larının sureti tesviyesine dair olan 113 numaralı 
Kanun ile 1337 senesi için musaddak kadro cet
velleri mülgadır. 

MADDE 7. — İşbu kanun 1 Mart 1338 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — işbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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MADDE 4. '-- (Cephe ve ordu erkânı Har
biye reisleriyle fırka kumandanlarına bin kuruş 
makam müteferrikası ayrıca ita kılınır.) 

MADDE 5. — Aynen. 

MADDE ti. - Aynen. 

MADDE 7. — Aynen. 

MADDE 8. — Aynen. 

Makam 

Müsteşar Mekâtibi Askeriye Müfettişi Umu
miliği 
Müsteşar Muavini 
Topçu Müfettişi Umumisi 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisisanisi 
Erkânı Harbiyei Umumiye Harekât Şubesi 
Müdürü 
Erkânı Harbiyei Umumiye Harekât Şubesi 
Muavini 
Erkânı Harbiyei Umumiye Şube 
ranı (1) 
Müdafaai Milliye Devair Rüesası 
Heyeti Teftişiye Reisi 
Müstakil inşaat Şube Müdiri 
Harbiye Dairesi Reis Muavini 
Muamelâtı Zatiye Grup âmirleri 
Harita Şubesi Müdiranı (2) 

Mndi-

Salâhiyet , 

Kolordu K. lığı 
Fırka kumandanlığı 

Alay kumandanlığı 

Fırka kumandanlığı 

» » 
Alay kumandanlığı 

» » 
» » 

(1) Şifre, evrak ve karargâh kumandanlığı dâhil değildir, 
(2) Nirengi, topoğraf, istikşaf, kartograf ı:c mazbata şubeleri. 
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Makam Salâhiyet 

Müdafaai Milliye Devair Şube müdiranı 
Mubayaa Komisyonu ve Muayene ve Teftiş 
Heyeti Reisi 
Kuvayı Havaiye Müdiri Umumisi 
Zabit Namzetleri Talimgah K. 
Topçu Talimgah Kumandanı 
Süvari Binicilik Mektebi Md. 
Küçük Zabit Namzetleri Talimgah Kuman
danı 
Levazım Mektebi Müdiri 
Mekâtibi idadiye müdürleri 
Müsteşarlık Kalemi, Evrakı Umumiye, Daire 
müdürleri 
Ordu Kumandanı 
Ordu Erkânı Harbiye Reisi 
Ordu Topçu Müfettişi 
Ordu İstihkâm Müfettişi 
Ordu Nakliye Müfettişi 
Ordu Harekât Şubesi Müdürü 
Ordu istihbarat Menzil İkmal Şube müdür
leri 
Ordu Muamelâtı Zatiye Şube Md. 
Ordu Levazım Reisi 
Ordu Sıhhiye Reisi ve Serbaytarı 
Ordu TelgTaf Müdürü 
Kolordu Kumandanı 
Kolordu Erkânı Harbiye Reisi 
Kolordu Topçu Kumandam 
Kolordu İstihkâm Kumandanı 
Kolordu Nakliye Kumandanı 
Kolordu Harekât Şube Müdiri 
Kolordu Muamelâtı Zatiye Şube Md. 
Kolordu Levazım Reisi 
Kolordu Sertabibi 
Kolordu Serbaytarı 
Fırka Kumandanı (3) 
Piyade Kumandanı 
Fırka Erkânı Harbiye Reisi 

» » » Birinci Şube Müdiri 
» Levazım Reisi 
» Sertabibi 
» Serbaytarı 

İnşaatı îstihkâmive Komisyon Reisi 

AUfy kumandanlığı 

Tabur kumandanlığı 
Birinci Ferik 
Fırka kumandanlığı 
Liva kumandanlığı 

Alay kumandanlığı 

lâva kumandanlığı 
» • » 

Alay kumandanlığı 
Ferik 
Liva kumandanlığı 
Alay kumandanlığı 

Mirliva 
Miralay 
Tabur kumandanlığı 
Rütbesi salâhiyeti 
Tabur kumandanlığı 

(3) Süvari fırkası ve mevkii müstahkem karargâhı aynıdır. 
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Makam 

C : 2 
Salâhiyet 

Süvari Livası Kumandanı 
Alay Kumandanı 

» » Muavini 
Tabur Kumandanı 
Bölük Kumandanı 
Ahzi Asker Kalemi Eeisi 
Ordu Menzil Müfettişi 
Ordu Mmtaka Müfettişi 
Ordu Hat Kumandanı 
Ordu Müfettişliği Erkânı Harbiye Reisi 
300 - 500 yataklı hastaneler sertabibi 
100 - 200 » » » 
Bilûmum mütehassıs etibba 
Motor ve Merakibi Sagire Süvarisi 
Motor, ganbot süvarileri 
Bahriye Dairesi Şube müdiranı 
Ganbot ve sefaini nakliye süvarileri 
Nakliye ve müfrezei bahriye kumandanları 
Komodorluk ve Merkez Liman Riyaseti 
Erkânı Harbiye Bahriye Reisi 
Bahriye Dairesi Reisi 
Erkânı Harbiyei Umumiy» ve Müdafaai Mil
liye Vekâletleri seryaverleri 
Ordu Seryaverleri 

Miralay 
Kaymakam 
Lâzım değildir. 
Binbaşı 
Yüzbaşı 
Alay kumandanlığı 
Liva kumandanlığı 
Alay kumandanlığı 
Tabur kumandanlığı 

» » 
Alay kumandanlığı 
Tabur kumandanlığı 
Rütbesi salâhiyeti 

Alay kumandanlığı 
Rütbeleri salâhiyeti 
Alay kumandanlığı 

» » 
Liva kumandanlığı 
Fırka kumandanlığı 

Tabur kumandanlığı 

îşbu cetvelde tasrih edilmiyen makamat ve vazifeler asbabı yal
nız rütbelerinin maaş ve tahsisatını alır, makam maaşı almazlar. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen zevat varsa lütfen isimlerini kaydettirsin
ler. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. 

Makam maaş ve müteferrikası hakkında Kanun 

MADDE 1. — Berri ve bahri ve havai erkân, 
ümera ve zâbitan mensubini askeriyeden rüt
besi fevkmdeki makamatı alelusul liyakatle 
gerek asaleten ve gerek vekâleten işgal eden
lere fiilen vazife ifa ettikleri müddetçe kendi 
rütbelerine mahsus maatahsisatı fevkalâde ma
aşı asli ile bir derece mafevk rütbenin maatah
sisatı fevkalâde maaşı aslisi arasındaki farkın 
nısfı, rütbeleri muhassasatma zammen makam 
maaşı olarak ita kılınır. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sadaları) Söz istiyen yok, ta-
dilname de yok. Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Birinci madde kabul edildi. 

MADDE 2. — Rütbesi fevkmdeki bir ma
kam işgal eden zatın bir aydan fazla bir müd
det için o makamdan muvakkaten infikâki ha
linde makam maaşı kendisine değil, vekiline ita 
olunur. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
yok. Tadilname de yok. İkinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mafevk makam işgali ahvali 
fevkalâdenin icabettirdiği zaruret ve ihtiyaca 
binaen olduğundan bir zatın birkaç rütbe ma
fevk makam işgal etmesine zarureti katiye hâ
sıl olabilir; ise de bu gibilere makam derecesi 
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ne olursa olsun birinci maddedeki farktan faz
lası ita olunmaz. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, ma
kam maaşı : Birinci maddede; (Her hangi rüt
bede bulunan bir zabit kendi rütbesinin mafev
kinde bulunan makamı işgal ederse) üçüncü 
maddede diyor k i ; «Zarurete binaen birkaç rüt
be mafevk makamı işgal ederse, aralarında 
fark olmıyacaktır» diyor. Bendenizce bu mad
deye ya lüzum olmıyacaktı veya lüzumu tkatî 
varsa bir, iki, üç rütbe tabiî mafevk olabilir. 
Fakat böyle bir makamı işgal ederse hiç olmaz
sa nısıf değil, makamın farkını versinler. Çünkü, 
bu ayrılmak lâzımgelir. (Hayır, sesleri) Yani 
diğerlerine nısıf veriliyor. Bu iktidarına binaen 
getirilmiş ise hiç olmazsa işgal ettiği; yani farz 
edelim ki, bir liva yerine bir kaymakam bulu
nuyor. Liva maaşı verilmesin. Hiç olmazsa onun 
nısfı verilsin. (Hayır, sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
esasen bu maddenin vaz'mda hata olduğu anla
şılıyor. Bir zabitin bir derece mafevk vazifesini 
görmesinde hem rahatlık var, hem de bir şeref 
var. Onun üste vermesi lâzımgelirken biz maaş 
ilâve ediyoruz. (Handeler) 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Mesuliyet de 
var, efendim. Yalnız şeref değil. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Devamla) — Inşaallah 
onu iyi ve müsait bir zamanda hallederiz. Bizde 
efendiler, daima aksidir. Külfet çok, nimet az. 
Aynı mesuliyettir. Bir mülâzimin mesuliyeti 
mutlaka yüzbaşıdan fazladır. Aynı zamanda 
cephede en evvel düşmanla o temas eder. Bina
enaleyh, bir yüzbaşının külfeti, bir binbaşının 
külfetinden fazladır. Elhâsıl bu böyledir. 

Maaşa gelince; müşir maaşı hepsinden yük
sektir. Mülâzim maaşı hepsinden dûndur; bunu 
mevzuubahsetmiyeeeğim. Bunda isabet vardır. 
Hiç olmazsa o zabit emri kumandayı kemali şe
refle ele almak ister, maddenin bu suretle ka
bulünü istirham ederim. 

VÂSIF B. (Sivas) — Efendiler, bu madde 
zaten Şükrü Beyin söylediği meseleyi reddet
mek için yapılmıştır. Eskiden olan kanunda me
selâ; bir mevki var ki, miralaylık mevkiidir. O 
mevkie miralay varken tâyin edilmiyor. Ve bir 
binbaşı tâyin ediliyor. Ve ona kendi maaşiyle 
miralay rütbesi arasındaki maaş farkı veriliyor. 
Getirsin bir miralay, niçin getirmiyor? Binaen

aleyh, Hüseyin Avni Beyin söylediği çok doğru
dur. O mevkiin şerefi var, bir de tahsisat var. 
Yani bir derece mafevk rütbesinin farkı var. 
İki derece mafevk rütbeye geçmek de zaten 
kendisi için ayrıca bir mükâfat demektir. O da 
kâfi. (Bravo, sadaları) 

REÎS — Efendim, üçüncü madde hakkında 
müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, mad
dede bir noksan vardır. (İhtiyaca tâbidir) di
yelim. Yani madde şöyle olacak : 

MADDE 3. — Mafevk makam işgali ahvali 
fevkalâdenin icabettirdiği zaruret ve ihtiyaca 
tâbidir. Bir zatın birkaç rütbe mafevk makam 
işgal etmesine zarureti katiye hâsıl olabilir. 
Ancak, bu gibilere makam derecesi ne olursa 
olsun birinci maddedeki farktan fazlası ita olun
maz. 

REÎS — Efendim, üçüncü maddeyi tashih 
veçhile kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Makama ve binaenaleyh fi
ilen kumanda eden zata aidolmak ve muadille
rine şâmil olmamak üzere ordu kumanlarma 
maktuan şehrî üç bin, Müdafaai Milliye Vekâ
leti Müsteşariyle kolordu kumandanlarına iki 
bin, cephe ve ordu erkânı harbiye reisleriyle fır
ka kumandanlarına bin kuruş makam mütefer
rikası ayrıca ita ktlmır. 

REÎS — Dördüneü madde hakkında söz is-
tiyen var mı? (İzah etsinler sesleri) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretleri yoktur. Kimin ttıuzuriy-
le müzakere ediyoruz? (Maliye Vekili vardır, 
kâfi sesleri) 

VÂSIF B. (Sivas) — Efendim, büyük ka
rargâhlarda malûmuâliniz misafir eksik olmaz. 
Ecnebi muhabirler de gelir. Birçok misafirler 
de gelir. O makamda bir şeref vardır ki, o şe
ref iktizası birçok sarfiyat icrası lâzımgelir. 
Eskiden bu müteferrika parası daha yok idi. 
Yani İstanbul'ca bu fazla bir maaş olarak veri
liyordu. Onun için biz bunu kabule mecbur ol
duk. Çünkü bizim bu sene vereceğimiz maaşat 
hesabedildiği zaman eğer bu ufak müteferri
kayı; meselâ bin kuruşu fırka kumandanına 
vermezsek bunların maaşları geçen seneden çok 
aşağı düşüyordu ve bunların hakiki masraf-
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l an vardır. Çünkü daima yanlarına gelip gi- , 
denler bulunur, bunlar içindir. Zaten bu mik- I 
tarın verileceği zevat malıdudolduğu için Muva- j 
zen-el Maliye Encümeni (cephe ordu erkânı har
biye reislerini ilâve ederek bunlara cephe ve or
du ve erkânı harbiye reisleriyle fırka kuman
danlarına) diyor. Bunu da kabul edebiliriz. 
Bunlar mahduttur. 

REÎS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meninin mütalâası var mı? 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
bunu şahsa tahsis etmektense bu gibi masarifi 
zaruriyeleri hesabedelim, bir had tâyin edelim, 
o mevki için şu kadar masraf kabul edelim. Onu 
mercii yapsm. Meselâ alır üç bin kuruş, bir 
kimseye bir kahve içirmez. Bu para şahıslar 
üzerinde kalır. Nasıl ki, Büyük Millet Mecli
sinin masarifi idarece yapılıyor. Onların da 
idareleri vardır. (Üç bin kuruşu tecavüz etme
mek üzere müteferrik masarifte bulunabilir) 
diye maddeye bir fıkra konulmalıdır. Yoksa şaftı
sın kendisine para vermiyelim. (Doğru sada-
İftrı) 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Efendim, 
bendeniz şimdi şurada bir kolordu kumandanı
nın maaşını hesabediyorum. Bunlar kısmen 
mirlivadır, kısmen miralaydır. Liva olanla
rının tahsisatı fevkalâdeleriyle beraber tekmil 
maaşiarı 10 600 kuruştur. Yüzde yirmi kati-
yatmı tenzil etmiyorum. Edersek daha ine
cektir. Kolordu kumandanları miralay olur
sa tahsisatı fevkalâdesiyle beraber sekiz 
bin kuruş. Bir derece mafevk rütbe maaşı
nın nısfını - o maddeyi kabul buyurdu
nuz - zammedecek olursa, liva olan ko
lordu kumandanlarına iki bin kuruş kadar zam
medilmiş oluyor. Miralaylara da 1 250 kuruş 
zammoluyor. Şu halde miralay olan bir ko
lordu- kumandanının maaşı 9 500 kuruş olu
yor, liva olanlar da 12 000 kuruş almış olu
yor. Fırkanın tabiî daha az olur. Bir kolordu 
kumandanlığını; fırka kumandanlığını ma-
kamatı saire ile mukayese edersek, bunların 
maaşının pek az olduğu görülür. (Hangisi 
sadaları.) Müsaade buyurun. Bir valinin maaşı 
sekiz bin kuruştur. (Hayır, sadaları) rica 
ederim; kolordu kumandanlığı askerlikte en 
yüksek bir rütbedir; halihazırda ordu kuman
danlığı yoktur. Binaenaleyh meratibi mülki-
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yenin en yukarısı olan birinci sınıf valinin 
maaşı sekiz bin kuruştur. Zamaimiylc bera
ber 1 675 kuruştur. Buna mukabil hidematı 
askeriyenin müntehası olan kolordu kuman
danına 12 bin kuruş veriyoruz. Beş bin ku
ruş eksik. Hiç olmazsa buna mukabil memu
riyetinin müstelzim olduğu bâzı masarifi ifa 
etmek için üç bin kuruşu fazla görmemek lâ-
zımgelir. Çünkü memlekette kolordu kuman
danları pek mahduttur. Mahdut kolordumuz 
olduğu için bunun yekûnu o kadar bir şey 
tutmaz. Keza efendiler, fırkaları hiç olmazsa 
üçüncü sınıf mutasarrıflıklara muadil tutmaz 
mısınız? (Gürültüler.) Müsaade buyurunuz efen
dim. Ben burada encümen namına filân söy
lemiyorum. Kendi namıma söylüyorum. Fırka 
kumandanlarını hiç olmazsa bir üçüncü sınıf 
mutasarrıfa da muadil tutmaz mısınız? Hal
buki şimdiki üçüncü sınıf mutasarrıfın maaşı 
aslisi dört bin kuruştur. Beşinci derecede bir 
validir. Fırka kumandanı olan bir kayma
kamın maaşı 2 500 kuruştur. Miralayın ise 
üç bindir. Onlardan nispetsiz derecede aşa
ğıdır. Binaenaleyh onlara da bin kuruş mü
teferrikayı çok görmemek lâzımgelir. Kalıyor 

•Müdafaa! Milliye Müsteşarlığı.. Devairi saire 
müsteşarları yedişer, sekizer biti kuruş maaşı 
asli sahibidirler.. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
—• Fakat seyis, hizmetçi neferlerini burada he-
sabetmiyorsunuz. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Efendim 
seyis ve hademe neferlerinin varlığı o adam
lar 4çin tasarruf değil, fazla masrafı mucip
tir. Onlara yemek vermek lâzımdır. Bende
nizin maruzatım budur; bunların da kabulü 
lâzımdır, zaruridir. Bu vereceğiniz paraların 
yelkûnu iki bin küsur lira tutmaktadır. Bu ilki 
bin küsur lira ile yüksük (kumanda .malkamatı-
nm ^haysiyetini muhafaza etmiş 'olalım, gözetmiş 
olalım. 

SALÂllADDİN B. (Mersin) — Efendim, 
Ibendeniz •encümen namına değil, mütalâa i âciza-
nemi arz etmek istiyorum. Makam maaşı Kanu
nunun ıgeçen 'seneiki- vaziye'tiyle bu sene'ki şekli 
arasındaki faıikı arz ettim. Heyeti Aliyeniz onu 
zaten kabul etmiş olmak dolayısiyle Ibu mesele 
-bitmiştir. Yalnız 'burada Ömer Lûtfi Beyin mu
ayyen (bâzı makam atı askeriyenin, haikikaten 
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pek aza düşen 'bu sene'ki maaşlarının biraz yük
seltilmesi fikrini 'bendeniz ceffelkalem radde-
dileceık kadar zayıf göremiyorum. Bu, varittir. 
Eğer Heyeti Aliye devairi sairei devlette de 
idarei askeriyede tutulmak istenilen tasarrufu, 
muvazi ve müsavi taki'betmek kanaatinde ise, 
eğer devairi sairei devlette de tasarrufa riayet 
edilecekse buna 'hiç diyeeelk yok. Yalnız ibende-
niz buraya bir şey ilâvesini teklif edeceğim. 
Muvazenei Maliye Encümeninde ilâve etmiştik. 
Burası taibiî yoktur. Belki arkadaşlar (benden 
'habersiz çıkarmıştır, zannettim. Halbuki arkada
şım da buradadır, malûmatı yoktur. Cephe ve 
ordu erkânı 'harbiye reisleriyle Müdafaai Millî
ye devair rüesasmı ilâve etmiştik, şimdi... 

NEŞET B. (Istanhul) — Encümen Reisinin 
malûmatı vardır. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim or
dunun teşıkili emrinde ifayı hizmet eden daire, 
Müdafaai Milliye dairesidir. Bu dairenin rüe
sası uhdelerine mevdu olan aksamı idariyenin 
her birinde kimisi (25) milyonla oynuyor. Ki
misi (9 - 10) milyonla oynuyor. Bunların ordu
nun ihtiyaeatını tedarik ve sevk etmek husu
sundaki • faaliyetleri, 'kıymetleri pek ziyadedir 
ve 'bunun ne derecede ziyade olduğu Heyeti Ali-
yenizce malûmdur. Bu devair rüesalığma inti-
haboiunacak zevatın vazifeleri kendi emsalleri 
olan fırka 'kumandanlarından daha farklı, daha 
mesuliyetlidir, 'bu zevat Ibilintihap bu kadar 
azîm bir mesuliyetin altına getirildikleri halde 
bu kadar azîm bir "hal altında kalmaik bunlar 
için zarardır. Heyeti Aliyeniz içinde bu husus
ta hir ademitalkdir görmekteyim bendeniz. Ka-
•bul ve ademikaibul Heyeti Aliyenize muhavvel-
dir. Beş veya altı daire reisi vardır. Bunlar hu
ğun miralaylık veyahut kaymakamlık maaşı 
olan (3 000) veya (3 500) kuruşla ifayı hizmet 
ediyorlar. Makam maaşına aidolmalk üzere em
salleri olan, muharebedeki fırka kumandanları 
gibi 'bunlar için de bm kuruş kadar (bir şeyin 
kabulünde hiçhir ziyan yoktur. Bir adam için se
nede altmış liradır. Altı adam ("360) lira eder. 
Takdir Heyeti Aliyenindir. 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Müzakerenin 
kifayeti hakkında 'bir takrir var. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Salâhaddin Bey 
gayet mühim bir noktaya temas ettikleri için 
hen de bir şey ilâve edeceğim, 
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Efendim, Müdafaai Millîyede devair rüesası 

ne kadar zeki, ne kadar iş bilir zevattan intihalb-
edilirse, Müdafaai Millîye ibütçesirii sarf edecek 
hu zevat o kadar nafi olur. Arkadaşlar bunun 
için, .bunlara verilecek hin (kuruşu çok görmiye-
lim ve 'bunu 'kemali fahrile verelim ve binnetice 
göreceksiniz ki millete büyük tasarruflar kazan
dırmış olacaksınız. 

NEŞET B. (IstaiTbul) — Nereden vereceksi
niz1? Rıza Bey, hu değirmenin suyu nereden? 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında taikrir var. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el 'kaldırsın. Kâfi görüldü. 

OSMAN B. (Kayseri) — Şimdi tay teklifi 
var, onu reye koyun. 

REİS — Efendim, beş taikrir var; üçü ta-
dilname, itkisi maddenin tayyına dair. 

Riyaseti Celileye 
Maddeye (Müdafaai Millîye devair rüesam-

na) ibaresinin ilâvesini teklif eylerim. 
Salâhaddin 

Riyasete 
Dördüncü maddenin en son fıkrasına «Fırka 

kumandanlıklarına» tâbirinden sonra (Eırkânı 
Harbiye şuhe müdiranma ve Müdafaai Millîye 
devair rüesası) kaydının ilâvesini teklif ederim. 

11 Mart 1338 
DiyarheMr 
Hacı Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilen 'maddedeki makam müte

ferrikası namiyle verilmesi teklif olunan para
ların şahıslarına verilmeyip ledelhaee hu mik
tar dairesinde sarfına mezuniyet itasını teklif 
eylerim. 

Erzurum Mehusu 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin fıkrai ahiresinin berveç-

hizir tadilini teklif eylerim. 
Fırka kumandanlarına ve Müdafaai Milliye 

devairi rüesasma ve ordu menzil müfettişlerine 
bin kuruş makam müteferrikası ayrıca ita olu
nur. 

11 Mart 1338 
Erzurum 

Salih 
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Riyaseti Celileye 

Dördüncü maddenin tayymı arz ve teklif ey
lerim. 

Erzurum 
ismail 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin - fazla tahsisatı ihtiva 

ettiğinden - tayymı teklif eylerim. 
Bitlis 

Hüseyin Hüsnü 

REÎS — Efendim; evvelâ tay takrirlerini re
yinize arz edeceğim. Encümenin bir nokta i na
zarı var mı? 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Encümen 
namına efendim. 

Encümenin kanaatinin hilafı olduğu iyin mü
dafaa etmek mecburiyetindeyim. Efendiler, or
duda yaptığınız maaş tahdidatı âzami tahdidat
tır. Makam maaşı, ehliyetin mükâfatıdır. Bunun 
tekmil ordudaki yekûnu baliği merbutu olan cet
velde.. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — (257 bin li
ra) dır. 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Bendeniz 
157 bin küsur lira biliyorum. Böyle hatırımda 
kalmış. Binaenaleyh makamatı askeriyede sırf 
liyakat ve ehliyetten dolayı bir farkı nıuhassasat 
alacak olan zevatın heyeti umumiyesinin şu kav 
nun ile aldığı yekûn miktarı, bir sene zarfında 
150 bin liradır. Binaenaleyh bu ehliyet ve liya
kat için verilmiş bir mükâfattır. Geçen senekin-
den farklıdır. Çünkü geçen sene Heyeti Aliye-
niz âzami rütbeye teşmil ettiği ve aynı zamanda 
Başkumandanlık bunu vâsi bir miktarda teşmil 
ettiği için bu'hududunu aşmıştır. Bu gayet maz
buttur. Ehliyet ve liyakat için 150 bin lira ga
yet ufak bir mükâfattır. Binaenaleyh bendeniz 
bunun tayyma muhalifim, yani, encümeniniz 
muhaliftir. Bu kadar ufacık bir şey ki, ununun 
içinde bir parça tuzdan ibaret olduğunu telâkki 
etmek lâzımdır. 

REÎS — Efendim malûmuâliniz müzakere 
kâfi görüldü. Tay teklifi yapan zevat söz isti
yorlarsa vereyim. 

Efendim tadilnamelerden evvel tay teklifini 
reyinize arz ediyorum. Dördüncü maddenin tay-
yı hakkındaki takrirleri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmedi. 
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(Erzurum Mebusu Salih Efendniin takriri 

tekrar o'kundu.) 
REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el 

kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı efendim. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurun 

izah edeyim. (Reddolundu sadaları, gürültüler) 
(Hüseyin Avni Beyin takriri te'krar okundu.) 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen

dim müteferrika dendiği zaman bütün mütefer
rika hatıra gelmelidir. Müteferrika paraları ne
relere sarf edilir? İşte kumandanlara gelecek 
misarire, günde fevkalâde vukubulacak masa
rifi saireye... Bu mükâfat değildir efendiler. Mil
letin o makama verdiği şerefin muhafazası için 
sarfı iktiza eden bir miktardır. Ben korkarım ki 
sarf edilmiyen, ellerde kalan para maaşı* zâti 
kabilinden olur. Bu; milletin şerefine sarf edile
cek bir paradır. Bu miktar bir parayı da kabul 
etmek zaruridir. Fakat kumandanların şahsına 
vermek doğru değildir. Teklif ettiğim şekilde 
kabulünü teklif ederim. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — O zaman 
miktarı daha çok olur ve her kahve içirdiğinden 
bir senet mi alsın? 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Saltanat 
şeklinden çıksın. Ayrıca bir saltanat yoktur. 

CEMAL Pş. (İsparta) — Müsaade buyuru
nuz efendim. Ordu kumandanına kolordu ku
mandanına, fırka kumandanına binlerce evlâdı
nızı emniyet ediyorsunu da üç bin kuruşu 
niçin emniyet etmiyorsunuz? 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Ademi-
emniyet meselesi mevzuubahis değildir Paşa 
Hazretleri. 

REÎS — Efendim Hüseyin Avni Bey tak
rirlerini izah ettiler. Müdafaai Milliye Encümeni 
namına da Paşa Hazretleri beyanatta bulundu
lar. Binaenaleyh Hüseyin Avni Beyin takririni 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı 
dikkate alınmadı. 

Efendim, Selâhaddin Beyin tadilnameleriyle 
Hacı Şükrü Beyin tadilnameleri kabule iktiran 
etmiyen Salih Efendinin tadilnamesinde dâhil 
olduğundan tekrar reyinize arz etmiyorum. 
(Onda başka mevat var, sadaları) Salâhaddin 
Beyin tadilnamesini tekrar okutuyorum... 

(Tekrar okundu.) 
REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen elle

rini kaldırsın. Lütfen ellerinizi indiriniz. Na-
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zarı dikkate almıyanlar ellerini kaldırsın. Na
zarı dikkate alınmadı (Anlaşılmadı, sesleri) Ma-
dem ki anlaşılmadı yeniden reye koyalım. (Gü- İ 
rültüler) Efendim müsaade buyurun rüfeka J 
(Anlamadan rey verdik) derlerse tekrar reye ) 
koymaya mecburum. Salâhaddin Beyin tadil- j 
namesini nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini | 
kaldırsın. Lütfen ellerinizi indiriniz. Rica ede- 1 
rim, sükûnetle dinleyin. Bir fıkradır. (Müda- j 
faai Milliye devair rüessesına) ibaresinin mad
deye ilâvesini teklif ediyor. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Efendim ekseriyet ol
madı. 

Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin tadil-
namesi var. 

(Tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim bu tadilnameyi nazarı dik

kate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı 
dikkate alınmadı. 

Efendim dördüncü maddeyi Muvazenei Ma
liye Encümeninin tadili veçhile kabul edenler 
lütfen ellerini kaldıranı. Kabul edildi. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Hayır. 

REÎS — Efendim, mevzuu müzakere Muva
zenei Maliye Encümeninin maddesidir. 

MADDE 5. —- işbu kanun 1 Mart 1338 ta
rihinden itibaren meriyülicradır. 

REÎS — Efendim, beşinci madde kanunun 
meriyetini temin ediyor. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) —Reis Beyefendi, 
bir sözüm var. Kanunun beşinci ve altıncı madde
leri evvelce tayyedümiştir. Tayyedildiğinden 
dolayı altıncı maddedeki ordu maaşatiyle cephe 
zamlarının sureti tesviyesine dair olan Kanunun 
mülga olduğunu kanunda bir madde olarak gös
termek zarureti vardır. Bundan dolayı şu tak
riri takdim ediyorum. Kanuna bir madde ola
rak ilâve edilsin. (Pekâlâ, sağlam olur sesleri) 
O kanunun ahkâmı cari olursa bu kanunun hük
mü, kıymeti kalmamış olur. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reis Bey, 
burayı tashih buyursunlar. O maddeler tayye-
dilmemiştir. Müzakereleri tecil edilmiştir. Zab
ta geçsin. Sonra bir yanlışlığı mucibolur. 

REÎS — Efendim İstanbul Mebusu Ali Rıza 
Beyin tadilnamesini okuyoruz. 
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MADDE 5. — 28 Nisan 1337 tarihli ordu 

maaşatiyle cephe zamlarının sureti tesviyesini 
mübeyyin kanun ahkâmı mülgadır. 

REÎS — Efendim Ali Rıza Beyin teklifinin 
beşinci madde olmak üzere tedvinini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — İşbu kanun 1 Mart 1338 tari
hinden itibaren meriyülicradır. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bir teklifim daha 
vardır. Bu hizmetçi meselesinde, çünkü kanun 
kabul ediliyor. 

REÎS — Efendim bu re'sen bir tekliftir. 
Tadilname değil. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Kanunun heyeti 
umumiyesi henüz kabul edilmediya... 

REÎS — Efendim kanunun meriyetini havi 
olan altıncı maddeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Altıncı madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Yedinci madde kabul edilmiş
tir. 

Efendim Salih Efendinin teklifleri emirber
ler hakkındadır. Halbuki emirberler hakkında
ki lâyihai kanuniye ruznamemizde vardır. Onun 
müzakeresinde ayrıca reyinize arz ederiz. Ka
nunun heyeti umumiyesini evvelce müstaceli
yet kararma iktiran ettiği için katiyetle reyi
nize arz ediyorum. Kanunun heyeti umumiye
sini katiyetle kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tâyini 
esami ile Reis Bey. 

REİS — îstemez. 

3. — Erzurum Mebusu Salih Efendi ile rü-
fekasının, Seferberlik halinde ümera ve zabita-
nm maiyetlerinde istihdam edecekleri neferlere 
dair kanun teklifi ile seferberlikte mali zatî binek 
hayvanlarının iaşesine dair encümenin kanun 
teklifi ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları (2/320) (i) 

REİS — Efendim müzakere ettiğimiz leva-
yiha taallûk ve münasebeti olmak dolayısiyle 
hademe ve seyis neferleri hakkındaki kanu-

(1) 8 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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ımn müzakeresine geçiyoruz. Heyeti uınumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? (Yok sadaları) 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Mazbatada 
geçen (hademe) kelimesinin (Emirber) e tahvil 
edilmesini encümen talebediyor. 

EEÎS — Efendim Salâhaddin Bey hademe
nin emirber suretinde tashihini teklif ediyor. 
(Muvafık, muvafık sesleri) 0 suretle tashih 
edilsin. 

Emirber ve seyis neferleri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Zabit vekilinden Müşire ka
dar her zabite ve rütbeli imamlarla muamelât ve 
hesap memur ve muavinlerine ve hesap memur
luğunda müstahdem hesap memur vekillerine 
bir emirber neferi verilir. 

RE.t S -- Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Tadilname de yok. Birinci maddeyi ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Birinci mad
de kabul edildi. 

MADDE 2. — Seferde vazifei askeriye dola-
yısiyle ailelerini nezdine getiremiyenlerin geride 
bıraktıkları ailelerine bulundukları hanede mah
rem muini olmadığı takdirde, hizmeti gayrimü-
selleha erbabından bir emirber neferi verilir. 

REÎS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim; bunu ka
bul etmiyecektik. Fakat kabul olundu. Bendeniz 
gözümle gördüm ki, burada, hizmeti gayrimüsel-
leha efradından olduğu halde cephede harbede-
cek arslan gibi efrat hizmet ediyor. Bunun için 
bir kayıt koymak lâzımdır. Binada yoksa za
bitin keyfi için nefer bırakılamaz efendim. 

ALt RIZA B. (.istanbul) — Efendim, arka
daşım zâbitan aileleri maiyetine verilecek hade
me neferlerinin efradı müselleme dan olduğundan 
bahsettiler. Halbuki bizim yaptığımız şu kanu
nun ikinci maddesinde «hizmeti gayrimüseileha-
dan bir hizmet neferi verilir» kaydı olduktan 
sonra o mütalâa varit değildir efendim. 

REİS —• İkinci madde hakkında tadilname 
yok. Söz alan da yok.. İkinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el. kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hakkı rükûba mâlik ve bilfiil 
kıtaatta bulunan erkân, ümera ve zâbitan ve me
murini askeriyenin nizazmnamesine tevfikan bu-
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lundurdukları mali zatî bir veya iki hayvan için 
bir ve üç hayvan için iki seyis neferi verilir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Kar&hisarı Sahib) 
— Efendim; maddeyi izah etsinler. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, Hakkı 
Rîikûp Nizamnamesine tevfikan esnayı seferde 
binbaşılar iki, kaymakamlar iki, miralaylar iki.. 
Erkân yani livadan itibaren büyük rütbeyi iş
gal edenler üç hayvan beslerler. Bunların hazeri 
vaziyeti daha başkadır. Hazerde alelûmum yüz
başıların ve binbaşıların birer hayvanı vardır. 
Bunu Devlet besler. Kaymakamdan yüksek olan 
âmirler vakti hazarda hayvanlarını kendileri 
beslerler. Çünkü bu hayvanların yem istihkak
ları doğrudan doğruya maaşlarına kalbedilmiş-
tir. Burada üc hayvandan murat esnayı seferde, 
yani cephede bulunan bir livanın beslemekte bu
lunduğu hayvanlardır. Kolordu kumandanları, 
hiçbir zaman cephede bir hayvanla ifayı vazi
fe edemez. Binaenaleyh fazla beslemeye mec
burdur. Esnayı seferde bu hayvanlar, Hakkı 
Rükûp Nizamnamesine tevfikan mirî tarafın
dan beslenir. 

HÜSEYİN AVNİ B. ( E r z u r u m ) — Bir su
alim var, encümenden... Şimdiye kadar kabul 
edilen mevat olbaptaki nizamnameye müstenid-
olsa gerek... Bunmı teklifindeki esbap ise bun
dan fazla istihdam edenler hakkında idi. Zan
nederim ki, bu kanun bilüzum olarak müzake
re ediliyor. Esasen böyle haddini tecavüz etti
rip de fazla şey istihdam edenlerin men'i ve tec
ziyesi lâzımdır. Bu esasen m e r i ve mevcuttur. 
Yeniden kanun yapmaya lüzum yoktur. Bu esa
sen mevcuttur. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) —Müsaade buyu
runuz efendim. Bu kanunun rulhunda başka 
bir maksat mevcuttur. Esnayı harbde, muhte
lif rütbe ashabı, kanunun tâyin ettiği hayvanatı 
besliyor. Şimdi geride bulunan bir liva üç hay
van besliyor, bir miralay iki hayvan besliyor. 
Geri hidematmda muhtelif rütbe ashabının 
fazla olarak beslemekte olduğu bu hayvanlara 
baktırmak için istihdam ettiği seyisi fazla gör
düğümüz için bu kanunu tanzim ettik. Bu ka
nunun tanzimindeki maksadı asli, doğrudan 
doğruya hayvan ve seyis miktarından tasarruf 
temin etmektir. Hattâ bu iki kanun aynen ka-
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bul edildikten sonra izah edeyim ki ; doğrudan 
doğruya orduda beş bin hayvan, beş bin de se
yis tasarruf edilecektir. Ve bunların bütçede 
temin edeceği fevait ise 937 bin liradır. Yani 
bu kanun o kadar mühimdir. 

REİS — Efendim üçüncü madde hakkında 
başka söz istiyeıı yok, tadilname de yok. Mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Efendim 
üçüncü madde kabul edildi. 

MADDE 4. — Alelûınum geri hidematta ve 
devair ve müessesatta müstahdem olup hayva
natı kanunu mahsus mucibince tarafı Hükümet
ten iaşe edilen erkân, ümera ve zâbitaıı ve me
murini askeriyeye yalnız bir seyis neferi verilir. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz is-
tiyen var mı"? Tadilname de yok. Dördüncü mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Hayvanatı tarafı Hükümetten 
iaşe olunmıyan hayvan sahiplerine seyis neferi 
verilmez. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Dördüncü 
madde zaten bunun aksini müstelzimdir. Beşin
ci madde zaittir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — İzah edeyim, mü
saade buyurun. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Dördüncü 
maddede bir hasır ve kasır vardır. Bu hasır ve 
kasır olduktan sonra beşinci maddeyi istilzam 
edecek meydanda bir şey kalmaz. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Müsaade buyu
runuz. Bendeniz kaymakam bulunuyorum, iki 
hayvanım var, birisini şu kanun mucibince 
kendim, diğerini Devlet beslemek lâzımgcliyor. 
Bunun için bir seyis neferi kullanmak icabeder-
se bu seyis neferini alabilecek miyim? Alama-
maklığım lâzım. Onun için bu maddei kanuni-
yeyi koyduk. Yani tamamen takyidettik ki. 
katiyen olamasın. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Zanneder
sem bu noktayı (hakkı rükûba malik olan) ta
biriyle temin etmiş oluruz. Arz edeceğim nok
ta, yüzbaşıdan aşağı rütbede ola» zâbitanın atı 
olursa, şahsi hayvanı olursa buna seyis verilir 
ini, verilmez mi? Verilmemek lâzımgelir. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Bölük kuman
danlarından aşağı takım kumandanıdır. Takım 
kumandanları kanunen hayvana binemezler. 
Hakkı rükûba malik değildirler, 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim bu ka

nunu evvelce bendeniz teklif etmiştim. Encü
men tetkik ve bu şekilde kabul etmiş. Fakat bu 
maddenin sureti kabulünü şöyle istiyorum ki; 
«Hayvanatı tarafı hükümetten iaşe olunmıyan 
hayvan sahiplerine seyis neferi verilmez.» ben-
dehanenizin yanında mülâzim rütbesinde zabit
ler vardır. Bu zâbitanın hanelerine alelûsul bi
rer emirber neferi verilmiştir. Bu adamlar hiz
met ediyorlar. Bu kanuni bir meseledir. Fakat 
bunların birer de kendilerine mahsus atları var. 
Yüzbaşıya kadar Hükümet onun binek hayvana
tının iaşesini verse dahi ayrı bir nefer de ona 
tahsis edilmiştir. O nefer yalnız onunla uğra
şıyor. Diğer nefer de evde hizmetçilikle uğra
şıyor. Bunun için bir nefer her iki hizmete kâ
fidir. Bu maksadı bendeniz düşünerek teklif 
ettim. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Zabite hizmet 
edecek neferle hayvana hizmet edecek ne
ferleri karıştıran yalım. (Niçin sadası) Bun
da tasarruf yoktur ve yaptıramayız. Gayri-
mantıki şeyleri teklif etmivelim, imkânı tatbiki 
yoktur. Doğru değildir, 

SABRI B. (Kastamonu) -— Mebuslar da 
hizmetçi alacak mı? Zatrâliniz de hizmetçi ala
cak mısınız? 

REİS — Beşinci madde hakkında müzake
reyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi gö
rüldü. Madde hakkında tadilname yoktur. Re
yinize arz ediyorum. Beşinci maddeyi kabui 
edenler lütfen el kaldırsın. Beşinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Fırka ve daha büyük kıtaat 
kumandanlariyle bunların salâhiyetini haiz ma 
kamat ashabına ve bilfiil hidematı erkânı harbi-
yede müstahdem erkânı harbiye erkân, ümera 
ve zâbitanına verilecek seyis neferleri süvari 
sınıfından atlı ve topçu ve süvari smiıfına men-
sııbolup fiilen topçu ve süvari kıtaatında müs
tahdem olanlara verilecek seyis neferleri kendi 
sınıflarından keza atlı ve hakkı rükûba malik 
diğer zâbitan ve memurini askeriyeye verilecek 
seyis neferleri kendi sınıflarından atsız olarak 
tefrik edilir. 

REtS — Altıncı madde hakkında söz ist iyen 
var mr? 

VÂSIF B. (Sivas) — At beslemesi çok müş
küldür ve masraflıdır. Fırka kumandanlarına, 
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emir zabitlerine ve erkânı harblere verilecek 
seyisler eğer atlı süvari sınıfından olursa o ada
mın hem atı feda olacak, hem kendisi. Halbuki 
orduda atlı süvari yetiştirmek o kadar güçtür ki 
masrafı ziyade olduğu için kadrosu da o kadar 
dardır ki, böyle bir süvari ayırmak olmaz. Zaten 
fırka karargâhlarında ve daha büyük karargâh
larda, hattâ alaylarda emir atlıları vardır. Ya
verler emir götürmek için gittikleri zaman arka
larından bir nefer, iki nefer, beş nefer, altı nefer, 
işin ehemmiyetine göre götürmek için orada ha
zır bulunur. îndiği yerde atını tutar, bindiği 
yerde yine atını tutar. Onun için bir teklifi ka
nuni ile bu maddeyi değiştirmek teklifinde bulu
nuyorum. Bu piyadedir. Yalnız atlı sınıf zâbita-
mnm seyislerinin kendi sınıflarından olması ga
yet tabiîdir. Onlar fiilen kumandasında bulun
dukları kıtaattan seyis alacakları için onlar zaten 
atlıdır. Onların seyislerine hayvan verilir. Fakat 
diğerlerine verilmez. Onlar piyade olduklarından 
seyisleri yayadır. Ordu kumandanlarmm j'alnız 
emirber neferlerinin atları zaten vardır. Refa
katinde giderler ve hizmeti ifa ederler. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Çok doğru. Teklif ver
diniz mi? 

REÎS — Söz alan zevat sözlerini söylediler. 
Yalnız Sivas Mebusu Vâsıf Beyin teklifleri var
dır : 

Riyaseti Celileye 
Hademe ve seyis neferleri hakkındaki Kanu

nun altıncı maddesi maksada gayrihadim ve kıy
mettar ve adedleri mahdudolan sunufu rakibe 
efradının maksat haricinde istihdamını mucib-
olacağmdan buna ise lüzum ve sebebi ilmî de ol
madığından berveçhi zir tadilini teklif eylerim : 

MADDE 6. — Süvari ve topçu efradından 
atlı seyis yalnız bu kıtaata fiilen mensubolan er
kân ve ümera ve zâbitana mahsus ve münhasır 
olup bunlar haricinde bilûmum erkân, ümera ve 
zâbitan ve mensubini askeriye seyisleri mutlak 
piyade sınıfından ita edilir. 

Sivas Mebusu 
Vâsıf 

REÎS — Encümen namına mütalâa var mı? 
(Hayır, sadaları) (Muvafık sesleri) 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Muvafık görü
yoruz, efendim. 

REÎS — Encümen de (muvafık görüyor, o 
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'halde tadilnameyi ımadde olarak reyinize arz 
ediyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Demin verdiğim 
•takriri ibıı kanuna madde olarak teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim, Sivas Meibusu Vâsıf Be* 
yin takririni altıncı madde olmak üzere 'kabul 
edenler lütfen -el 'kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Efendilm yedinci maddeden evvel Salih Efen. 
di (bir madde teklif tediyor. 

11 Mart 1338 
Riyaseti Celileye 

Hanelerinde bermucibi kanun hizmetçi ne
feri istihdam eden zâbitandan hizmetçi istih
dam etmek istemiyenlere şehrî bir nefer tahsi
satı olan dokuz yüz kuruşun itası hakkında ber
veçhi zir maddenin kabulünü teklif eylerim : 

Madde 7. — 'Mülâzimisani, evvel, yüzbaşılığa 
'kadar irtilka eden zâlbitanı askerîden hanelerin
de hizmetçi neferi istihdam 'etmek üst'emiyenlere 
şehrî dokuz yüz kuruş hizmetçi ücreti verilir. 

Erzurum Mebusu 
Mehmed 'Salih 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade fouyurun 
beyefendiler. Mülâzimisani, evvel, yüzbaşı ilâh. 
Bunlara ikişer hizmetçi veriliyor. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — İkişer yok. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, yukarıiki 

rütbede bulunanlara ikişer hizmetçi neferi ve
riliyor. 

LÛTFt B. (Malatya) — Yoktur efendim. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Pekâlâ, yoksa ka-

fbul 'edeyim (beyim. Bir Ihizmeitçi neferi, emirlber 
neferi bir zâlbi!tin, ibir yüzbaşının 'evinde 'bulu
nuyorsa Hükümet o nefer için (900) kuruş İbir 
para sarf ediyor ve ıo nefer de ordudan -alâka
sını keserek vazifesinden geri kalıyor. Bendeni
zin teklifini şundan ibarettir ki, hunda hüyük 
maksat var, ıbüyük fayda var. Zaten parayı ve
riyoruz, of endim parayı o nefer yiyor. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Hem parayı alırlar, 
hem nefer kullanırlar. 

SALİH Ef. (Erzurum) — O suizandır. Onu 
kalbul edemem, çünkü o ibir kanundur. Kanunun 
murakalbesine ise Heyeti Aliye memurdur. Mü
dafaa! Milliye memurdur. (Gürültüler) Onu tat
bik ederler. Rica 'ederim. Arz >edeyim, öyle söy-
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leyin. Bir nefer orduda bulunuyorsa bıı parayı, I 
(900) 'kuruşu yiyecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ne su
retle hesabettin? 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Nasıl hesabettiğim 
nene lâzım. Bir eetvel vardır. Orada görüyor
sunuz 'kaç kuruş yiyor, ordudan alınıp bir (hiz
metçi emirber neferi olaralk verilirse. Bâzı (ze
vat vardır ki, hizmetçi istihdam etmek istemez. 
îşine 'gelmez. Bir mülâzim iki bin yedi yüz 'ku
ruş alıyor. Bu adam geçinememezliği dolayısiyle 
hizmetçi neferi kullanmaz. Beş altı çocuğu olur. 
Birisini suya gönderir, bir tanesini evin tathi-
ratiyle iştigal ettirir, 'bir tanesini çarşıya gön
derir. Hizmetçi neferi kullanimaz. Bundan do
layı zaruret dolayısiyle bâzı zâbitan 'hizmetçi ne
feri istemez iki, bu para bana (kalsın der, çoluk 
çocuğumu iaşe eldeyim. Bu bir faydadır. Birin
cisi ordu neferini fazlalaştırır, ikincisi o nefer o 
zabitin evinde de o parayı sarf ediyor. Para da 
bir mesele değildir. Ordu fazla jkuvvet alacak
tır. İki bin zabit, üç bin zabit hizmetçi istihdam 
etmem derse bu dahi büyük fayda temin eder. 
Binaenaleyh bendeniz teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzuruım) — Efendiler 
şunu rica ederim. Tashih 'edelim ki, neferler hiz
metçi değildir. 

MEHMET) ŞÜKRÜ B. ('Karahisarı Sahih) — 
Tatibükatta böyle değildir. Hattâ tavuk bile gü
der. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler bu, zâbitana imtiyaz olsun diye değildir. 
Zarurettir efendiler. Ailesini terk edip sahipsiz 
bırakan bir zabit ailesine ımuhafız olmak üzere 
nezdine bir emirber neferi terk olunmuştur. 
Sonra cephede bunun ücreti yoktur. Cephedeki 
zabitin yedinden birisini alırsanız diğerini alır 
istihdam eder. Böyle 'çıkmaza 'gitmeyiniz. Salih 
Efendi 'askerlerle az temasta bulunmuş. Kendisi 
biraz asker içerisinde bulunsaydı zannedrim ki, 
bu Irklifte bulunmazdı. Bu hizmetçi kelimesini 
burada tekellüm etmiyelim. Bunlar emirberdir. 
Bu tâbir pek yanlıştır. Emirberdir, tashih ede
lim. Bunu tashih etmekle beraber ihtiyacı olmı-
yanlara, zâbitana zaruri olarak, yani ailesi olup 
başında bu'lunmıyanlara böyle imtiyaz şeklinde 
telâkki ederek para vermek zihniyetini katiyen 
kabul edemem. J 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, et geti-
recek, su getirecek, ekmek getirecek... 1 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Maattees

süf, Salih Efendinin teklifinde hizmetçi istihdam 
etmiyen zabite 900 kuruş verelim diyor. Halbuki 
o nefer orduya gelecek bir şey tenkis etmiyeceğiz. 
Ordu masrafından bir şey vermiyeceğiz. Onun 
için böyle bir şey tenzil edilmediği gibi bilâkis 
fazla bir masraf vereceğiz. Bütçeyi tezyidetmiş 
olacağız. Reddini teklif ediyorum. Ordudan ve 
kadrodan bir şey tenzil edemezsiniz. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, bu 
meselenin leh ve aleyhinde bir şey söyliyecek de
ğilim. Yalnız Heyeti Aliyelerine bir şey hatır
latmak isterim ki; ordu zâbitanı maaşatmdan 
yüzde yirmi, bu nefer verildiği için kesilmişti. 
Onu düşününüz de ona göre karar veriniz. Bir 
mülâzimin maaşını yetmiş liraya çıkarmıştınız. 
Nefer de nazarı itibara alındıktan sonra... 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Ekmek 
veririz, yemek veririz, telâfi ederiz. 

RAGIB B. (Kütahya.) — Tekmil zâbitan nezd-
lerinde emirber neferi bulunduracaklardır. Bu 
muhakkaktır. Binaenaleyh bu teklifin ciheti 
ameliyesini gözümüzün önüne getirelim. Tatbikat 
sahasında ne olacak? Bilûmum zâbitan «Biz hiz
metçi istemiyoruz. Bize dokuz yüz kuruş veri
niz.» diyecekler. Fakat alelûmum neferleri de evde 
bulunduracaklardır. Bu muhakkaktır. Binaen
aleyh bu teklifi buraya koymaktansa, küçük zâbi-
tanın maaşatma dokuz yüz kuruş daha zammede
rek onları böyle bir hile tarikine sevk etmemek 
daha nafidir. 

ALÎ RIZA B. (îstanbul) — Her zabit bunu 
yapmaz. 

RAGIB B. (Kütahya) — Her zabitin yapa
cağına da kaani değilim. Böyle yapar, mânasına 
da değildir. 

REÎS — Söz alanlar sözlerini söylediler. 
RAGIB B. (Kütahya) — Efendiler, benim 

sözüm, or,dudaki zâbitan hepsi böyle yapar, mâ
nasına değildir. Heyeti umumiyesini böyle bir 
şaibe altında göstermek istemem. Tashihediyo-
rum. 

REÎS — Salih Efendinin yedinci madde ola
rak tedvinini teklif ettikleri takriri nazarr-dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmadı. 

Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Bey yedinci 
madde olmak üzere bir madde teklif ediyor. 
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«Emirber neferleri hidematı süfliyede istihdam 
olunamazlar.» Diyor. (Gürültüler) 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, Dahi
liye Kanunnamesinde emirber neferatmm ne gibi 
hizmette istihdam edileceğine dair sarahat var
dır. Bu fazla olacaktır. Yalnız rica ederim 
(Gürültüler) bir cihete dikkat edilsin. 

AHMED HÎLMl B. (Kayseri) — Emirber 
neferlerine ihtiyaç var. Kabul edildi. Fakat he
piniz de görüyorsunuz ki, bunlar hidematı süfli
yede istihdam ediliyor. Bu bir defa arkadaşları
mızın kalbini cerihadar ediyor. Hepimiz evlâdı 
memleketin böyle hususi hizmetlerde, süfli hiz
metlerde, kullanılmamasını isteriz. Ve her halde 
bunun bir maddei kanuniye ile tesbit edilmesini 
teklif ediyorum. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Emin olunuz ar
kadaşlar, Dahiliye Kanunnamesinde «Emirberler 
hidematı süfliyede istihdam edilmez;» diyor. 
(Hayır sadaları, şiddetli gürültüler) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Arabacılık, çocuk 
taşımak yok. 

REİS — Efendim, Ahmed Hilmi Beyin tek
lifi yedinci madde olarak ifade edilmek lâzım-
geliyor. 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi âti maddenin sekizinci madde olarak 

kabulünü teklif ederim. 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 

MADDE 8. — Emirber neferleri hidematı süf
liye ve hususiyede istihdam olunamaz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — (Kanunun tari-
fatı haricinde hidematı süfliye ve hususiyede is-
tihdem edilemezler.) Denilmelidir. 

REİS •— Efendim, takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alındı. 
Yedinci madde olmak üzere ifade olunacak. En
cümenin şekli tahrire ait bir ifadesi var mı? 

ALİ RIZA B, (İstanbul) — Kanunen tâyin 
olunan hizmetlerden gayra hizmetlerde ve bilhassa 
hidematı süfliyede kullanılamaz. Müsaade buyu
runuz efendim. Bir nefer Dâhiliye Kanunnamesi 
mucibince bir zabitin suyunu, ekmeğini ge
tirecektir. 

LÜTFt B. (Malatya) — Çocuğunun be
zini de yıkayacak mı? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Hayır, yıkamıya-
cak, 

L338 0 : 2 
MUSTAFA B. (Tokad) — Kucağında kö

pek taşımak var mı? 
REİS — Rica ederim müzakere mi ediyo

ruz; yoksa muhavere mi? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) -~ Hidematı 
hususiye tâbirinden, hidematı süfliye, anlaşı
lır. Fakat emirber neferleri zaten ve kanu
nen hidematı süfliyede istihdam edilemez, 
memnudur ve âmirlerler bu hususa dikkat 
etmekle mükelleftir. Ama buna bakılmıyor-
muş... Heyeti Aliyeniz, idari olarak her zaman 
mesul makamata müracaat ederek bu ciheti ta-
lebedebilirsiniz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Nitekim ede
bilir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Süfli 
hizmetlerde istihdam edildiklerini görüyoruz. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) —' Efen
dim şuabatı idarenin her hangi bir noktası 
üzerinde mucibi muaheze bir nokta bulabilir
siniz. . Düşünüz ki, sekiz senedir harb ediyo
ruz ve memleketin bu kadar bin evlâdından 
kimi şehidoldu, kimi harbde berbadoldu, zayi 
oldu, filân oldu. Bunların aileleri kaldı. Ve 
muhtelif yerlere nakli mekân edenler oldu. 
Böylelerin emri muhafazası için, varlık ve 
yokluğa mâruz kalan bu ailelerin içinde bu 
gibi efradın tarzı istihdamında hoşa gitmi-
yecek şekiller vâki olmuştur. Bu münasebetle 
diyorsunuz ki, bunlar tekrar olmasın. Bu doğ
rudur ve zaten kanun da bunu tenbih eder 
ve burada zikrini biz de tervieederiz. Yal
nız bir ibare lâzımdır - ki, Müdaf aai Milliye 
Encümeni onu pek muhik olarak teklif edi
yor - (Kanunun tâyin ettiği hususat haricin
de emirber neferleri hidematı süfliyede is
tihdam olunamaz.) 'Kanun hiçbir zaman hi
dematı süfliyeyi tâyin ve tarif etmez. Bu
nunla beraber bir hususiyet kalır ki : bu emir
ber eğer bir aile nezdine hizmet için veril
mişse o aile de onun iaşesine yardım etmekle 
mükelleftir. İcabı dinî ve bizdeki mahremiyet 
dolayısiyle bu zaruret memleketimizde maale
sef vardır. Binaenaleyh encümenin teklifi veç
hile cümlenin içerisine (Kanunun tarif ettiği 
hidemat haricinde...) ibaresinin ilâvesini teklif 
eylerim Bu ibarenin ilâvesi kuvvei teyidedir, 
faidesi vardır, zararı yoktur. 
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TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Efendim ı 

bir sualim var. 
EElS — Söz almadan söylemeyiniz. Salâ-

haddin Bey encümen namına söylemiyorlar; 
bir mebus diğerine sual soramaz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bu noktayı 
encümen söylemiştir. Ben de Müdafaai Mil
liye Encümeninin fikrini teyidediyorum. 

REÎS — Emirber neferleri hakkında en
cümenin teklif ettiği fıkrayı reyinize arz edi
yorum. Nasıl olacak Ali Rıza Bey? 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Şu şekilde 
olacak : «Kanunun tâyin eylediği hususatın 
gayri hidematı hususiye ve süfliyede kullanı
lamaz.» 

REİS — Efendim «Kanunun tâyin eylediği i 
hususatın gayrı» fıkrasının ilâvesini encümen 
de teklif ediyor. Bu fıkranın ilâvesi kabul 
edildiği takdirde «Emirber neferleri» cümle
sinden sonra ilâve olunacaktır ve o zaman mad
de şu şekli alıyor : «Emirber neferleri kanu
nun tâyin eylediği hususatın gayri hidematı I 
süfliye ve hususiyede istihdam olunamaz.» Tak- J 
ıir de böyledir. ( 

Encümenin teklif ettiği fıkranın maddeye 
ilâvesini reye koyuyorum. Kabul edenler, lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Efendim fıkra ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Demek 
kanun haricinde hidematı ulviyede kullanıla
bilecek. <-, - i 

RElS — Yedinci maddeyi bir daha okuyo- ' 
rum : 

MADDE 7. — Emirber neferleri kanunun 
tâyin eylediği hususatın gayri hidematı süf
liye ve hususiyede istihdam olunamaz. 

REÎS — Maddeyi bu tadil veçhile kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın
lar. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrasına Mü
dafaai Milliye ve Maliye vekâletleri memur
dur. 

REÎS — Bu maddeyi kabul edenler, lütfen 
el kaldırsın. (Maliyeye taallûku yoktur sesleri) I 
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Peki yâlnız Müdafaai Milliye... Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Bu kanunun heyeti umumiyesini, müstaceli
yet karan olmadığı için katiyetle reyinize arz 
etmiyorum. Eğer müstaceliyet teklif edilirse.. 
(Müstacel, müstacel sesleri) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim» demin
ki kanunla bu kanunun tasarruf noktai nazarın
dan haizi kıymet olduğunu arz etmiştim. Bu iki 
kanunun da müstaceliyet karariyle kabulünü 
teklif ederim. 

ALİ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim; müstaceliyet teklifleri kanunun kabu
lünden evvel olur. Yoksa kanunun müzakeresi 
bittikten sonra müstaceliyet teklif edilemez, 

REİS — Efendim bu bir tekliftir. Reyinize 
arz ediyorum. Müstaceliyet karariyle müzake
resini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekse
riyeti âzîme ile kabulüne nazaran ikinci müza
keresine lüzum ve hacet kalmadı. Kanunun he
yeti umumiyesini katiyetle kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. ı 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — «Ni-
zamnamei Dahilînin de hükmü yoktur» diye bir 
karar ver, çık vesselam.. 

REİS — Efendim, seferberlikte mali zatî bi
nek hayvanatının iaşesine dair kanunun müzake
resine geçiyoruz. Bundan evvelki kanunla maz
bataları müşterektir. Heyeti umum iyesi hakkın
da söz istiyen var mı? 

TAHSİN B. (Aydın) — Evvelâ kanun oku
nur. Badehu müzakere edilir. 

REİS — Efendim; kanun tabı ve tevzi edil
miştir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu kanun, yine 
tasarruf noktai nazarından haizi ehemmiyettir. 
Yani Hakkı Rükûp Nizamnamesine tevfikan geri 
hidematta istihdam edilen zabıtanın rütbelerine 
göre istihdam ettikleri hayvanatı takyidettiğimiz 
için Devletçe haylî bir tasarruf hâsıl oluyor. Bi
naenaleyh bu noktai nazardan bu da tasarrufa 
ait bir kanun olduğu için bunun da müstaceli
yetle müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Müstaceliyet teklifini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müstaceliyet kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) O halde maddelere geçilmesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Maddelere 
geçilmesi kabul edildi. 
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Seferberlikte mali zatî binek hayvanatının 

iaşesine dair Kanun 

MADDE 1. — Hakkı rükûba malik ve bil
fiil kıtaatta bulunan erkân, ümera ve zâbitan 
ve memurini askeriyenin nizamnamesine tevfi
kan bulundurdukları mali zatî hayvanat tarafı 
Hükümetten iaşe olunur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) Efendim birinci madde 
hakkında söz istiyen yok, tadilname de yok. 
Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Birinci madde Kabul olundu. 

MADDE 2. — Devair ve müessesat ve geri 
hidematta müstahdem veya muvakkaten açıkta 
olup kıta vazifesine davet ve sevk edilebilecek 
olan erkân, ümera ve zâbitan ve memurini as
keriyenin mali zatî olarak bulundurdukları hay
vanattan yalnız biri tarafı Hükümetten iaşe 
olunur. 

EEÎS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
bu ikinci maddede bir fıkra var ki şayanı tet
kiktir. «Kıta vazifesine davet ve sevk edilebi
lecek olan erkân, ümera ve zâbitanı askeriyenin 
ilâh...» gibi kıta vazifesine davet ve sevk oluna
bilecek kaydı zannedersem birtakım fazla isra-
fatı müeddi olabilir. Uzun müddet açıkta kal
dığı halde sırf «Kıta vazifesine davet ve sevk 
edilecek olan» kaydından bilistifade birçok ze
vatın hayvanatına fazla mevaddi iaşe verilir. 
Bu yüzden fazla masraf ihtiyar edilmiş olur. 
Bendeniz bu mahzuru görüyorum. Binaenaleyh 
bu hususta izahat istiyorum. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Arkadaşlar geri 
hidematta bulunan zâbitan umumiyet itibariyle 
hidematı sabite raporu almış ve cephede hizme
te artık imkân kalmamış kimseler değildir. 
Bunlar içerisinde orduda hini iktizada istihdam 
edilecek zâbitan vardır. Meselâ Ordu. Dairesi 
Reisi Miralay Hasan Bey... Bu zat icabında bir 
fırka kumandanı olarak cepheye gönderilebilir 
ve bu bir hayvanı da, hini iktizada cephede bir 
fırka kumandanlığına çağrıldığı zaman derhal 
hayvaniyle gitsin fırkasına nafiz olabilsin di
ye iaşe edilir. Çünkü memleket dâhilinde iste
nildiği zaman hayvan tedarik etmek müşkül, 
hayvanat depolarımız yoktur. Bu noktai na
zardan bu cihetini düşündük. Yalnız burada bir 
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müddet tâyin etmek cihetini kabul edebilirim. 
Yani bir ay veya bir buçuk ay diye âzami bir 
kayıt konur. Ve bunun haricinde açıkta kalan
ların hayvanatının yemi kesilir, bunu tasarruf 
noktai nazarından faideli gördük. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim bu, kanunda var mıdır? 

ALI RIZA B. (istanbul) — Evet vardır. 
REİS — Efendim ikinci madde hakkında 

başka söz alan yok... 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Teklif veriyorum efendim. 
HASAN BASRI B. (Karesi) — Reis Bey de

vair ve müessesat ve geri hidematta müstah
dem olanların zatî hayvanlarının mutlaka tara
fı Hükümetten iaşeleri mecburi midir, değil mi
dir ve bunun lüzumu var mıdır, yok mudur? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) Hakkı rükûp Ni
zamnamesine tevfikan iaşe olunur ve bu zâbi-
tanın birer hayvanının bulunması Devlet için 
faid elidir. Harb zamanında bulunuyoruz. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Bendeniz 
maddenin tayymı teklif ediyorum. 

RElS — Efendim ikinci madde hakkında 
başka söz alan yok. Yalnız bir tay takriri var. 
Tadilname de yok. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin tayymı teklif ederim. 

Diyarbekir 
Hacı Şükrü 

REİS — Maddenin tayyı hakkındaki Diyar
bekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin takririni naza
rı dikkate alanlar, lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Ekseriyete iktiran etmedi. 

Tadilname olmadığına göre maddeyi reyi 
âlinize arz ediyorum. 

ikinci maddeyi nazarı' dikkate alanlar... 
ALI RIZA B. (istanbul) — Efendim müsa

ade buyurunuz. 
REİS — Buyurun efendim. Neticeyi arz et

medim. 
ALİ RIZA B. (istanbul) — Efendim Basri 

Beyin ihtarı üzerine şu noktayı kabul etmiş
tik. Açıkta tâbirini muvakkaten kaldıracağız. 
(Âzami iki ay açıkta olup) tâbirini koyacağız. 

REİS — Efendim bu maddeyi encümen tas
hih etmek için geri aldı. Üçüncü maddeyi mü
zakere edelim. Sonra ikinci maddenin şekli 
musahhahını da arz ederim. 
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MADDE 3. — Kıta hidematına elverişli ol- | 

madiği kaydiyle kıtaattan geri hidemata ve de-
vair ve müessesata iade ve naklolunan veya hi
dematı sabite raporu alan veya hidematı aske
riye harici vazaifte istihdam olunan erkân, üme
ra ve zâbitan ve memurini askeriyenin mali 
zatî hayvanatı tarafı Hükümetten iaşe edilmez. 

VÂSIF B. (Sivas) — Bu madde diğer mad
delerin tatbikinde bâzı müşkülât çıkarabilir. 
Onun için ben bir maddeyle bunu tashih edi
yorum. Meselâ imalâthaneler var, geride hasta
neler var, depolar var, ambarlar var. Burada 
rükûba salâhiyattar birçok zâbitan var ama, 
icabı rükûp yok. Onların hayvanat beslemesine 
lüzum yoktur. Hayvan bulundurmasın. Bu nok-
tai nazardan ve bunu izahan bir maddenin ka
bulünü teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim ikinci madde şu şekli alı
yor: 

MADDE 2. — Devair ve müesesat ve geri 
hidematta müstahdem veya âzami iki aydan 
fazla açıkta bırakılmayıp kıta vazifesine davet 
ve sevk edilebilecek olan erkân, ümera ve zâ
bitan ve memurini askeriyenin mali zatî ola
rak bulundurdukları hayvanattan yalnız biri 
tarafı Hükümetten iaşe olunur. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — îkinci mad
deyle üçüncü madde arasında hissedilen bir te
nakuz var. Bu tenakuzu izale edebilmek için 
ikinci maddeyi takyidetmek lâzımgeliyor. De
vair ve müessesat ve geri hidematta müstahdem 
fıkrasının başına (Kıta hidematına elverişli 
olup da) fıkrasını ilâve etmezsek üçüncü mad
deyle aralarında müthiş bir tenakuz hâsıl olu
yor. Onun için bendeniz ikinci maddenin başı
na (Kıta hidematına elverişli olup da) kaydı
nın ilâvesini teklif ederim. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Biz de bunu ka
bul ediyoruz efendim. 

REÎS — Encümen de iştirak ediyor. (Kıta 
hidematına elverişli olup da) fıkrasının ilâvesini 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. (Madde nasıl oldu sesleri) 

MADDE 2. — Kıta hidematına elverişli olup 
da geri hidematta müstahdem ve âzami iki aydan 
fazla açıkta bırakılmayıp kıta vazifesine davet ve | 
sevk edilebilecek olan erkân, ümera ve zâbitan ve j 
memurini askeriyenin mali zatî olarak bulundur- I 
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dukları hayvanattan yalnız biri tarafı Hükümet
ten iaşe olunur. 

RE IS — Maddenin tadili hakkında Feyyaz 
Âli Beyin takriri var. Okuyacağız. 

Riyasete 
îkinci maddenin şu suretle tadilini teklif ey

lerim : (Kalem ve şube reisleri gibi hidematı sa
bitede müstahdem olanlardan maadasının devair 
ve müessesat geri hidematmda müstahdem ümera 
ve zâbitan ve memurini askeriyenin mali zatî ola
rak bulundurdukları hayvanattan yalnız biri ta
rafı Hükümetten iaşe olunur.) 

Yozgad 
Feyyaz Âli 

REÎS — Bu tadüname hakkında encümenin 
mütalâası var mı? 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Şube reislerinin hay
vanlarını Hükümet niçin beslesin? 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Yalnız burada ** 
fazla olarak kalem ve şube reisleri vardır ki, bu
nu üçüncü maddeye ilâve edebüiriz. Zaittir. Bu
nun bu maddede yeri yoktur. 

REİS — Efendim encümen Feyyaz Âli Be
yin takririni esas itibariyle nazarı dikkate alıyor. 
Ve üçüncü maddeye taallûk ettiğini söylüyor. Şu 
halde ikinci maddeyi okuduğumuz veçhile kabul 
buyuranlar el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Üçüncü madde okunmuştu, müzakere de cere
yan etmişti. Sivas Mebusu Vâsıf Bey zaten mü
talâalarını da beyan ettiler. Üçüncü madde hak
kında tadilnamesi var. Onu okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Seferberlikte mali zatî binek hayvanatının 

iaşesine dair Kanunun üçüncü maddesi sarahati 
kâmileyi haiz olmadığından ve maksadı tasarrufu 
temin edemiyeceğinden berveçhi âti tadilini tek
lif eylerim. 

MADDE 3. — Kıta hidematına elverişli olma
dığından geri hidematına, devair ve müessesata 
nakil ve tâyin edilen veyahut hidematı askeriye 
harici vazifede müstahdem bulunan veyahut ahzi 
asker umurunda depboy ve ambar ve imalâtha
neler ve iskele ve limanlar, hastane ve lâboratu-
varlar gibi müessesatı sabitede müstahdem olan 
erkân, ümera ve zâbitan ve mensubini askeriye-
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nin mali zatî hayvanatı tarafı devletten iaşe edil
mez. 

Sivas Mebusu 
Vâsıf 

ALÎ RİZA B. (istanbul) — Müsaade buyu
runuz efendim. Bu tadilname Feyyaz Âli Beyin 
takririndeki esası da ihtiva ediyor ve maksada. 
muvafıktır. Yalnız mensubini askeriye denmiştir. 
En son fıkrada «memurini askeriye» tâbirinin de 
vâz'mı teklif ediyorum. Mensubini askeriye sivil 
ketebei askeriyedir. Memurini askeriye doğrudan 
doğruya hesap memuru gibi bir sınıfı askerîdir. 
ki, bunlar memurini askeriye, diğerleri mensubini 
askeriyedir. 

LÜTFÎ B. (Malatya) —Memurin ve mensu
bini askeriyedir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Olamaz efendim. 
Memurini askeriye değil, mensubini askeriye hay
van besler. Besliyenlere şâmil olsun, beslemiyen
lere şümulü yoktur. Ne için fazla yazalım? 

REİS — Efendim evvela esas itibariyle Vâsıf 
Beyin tadilnamesini nazarı itibara alanlar el kal
dırsın. Alındı efendim. 

Mensubini askeriyenin «memurini askeriye» 
şeklinde tadilini encümen teklif ediyor. Bu teklifi 
kabul edenler el kaldırsın. 

LÛTFİ B. (Malatya) - i Bendenizde memu
rin ve mensubini askeriye teklif ediyorum. 

REÎS — Encümenin teklifi kabul edildi. 
Feyyaz Âli Beyin tadilnamesinde mensubin 

ve memurini askeriye olacak. Feyyaz Âli Beyin 
teklifi de ihtiva ediyor. (Encümen kabul, ediyor 
sesleri) Encümenin bu nokta hakkında bir müta
lâası var mı? (Bunu üçüncü maddeye kabul etti
ler sesleri). 

Efendim Feyyaz Âli Beyin takrirleri, maksa
dı ihtiva ediyor. Yalnız ahzı asker kalem ve şube 
reislerinin bu maddeye ithali teklif ediliyor. 

(Zaten ihtiva ediyor, sesleri) 
ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Kalemde diye 

biliriz. (Ahzı asker heyetleri ve kalem reisleri, 
sesleri) 

VÂSIF B. (Sivas) — Efendim, ahzı asker 
umurunda denilince maksat hâsıl olur. Çok keli
me ilâve etmekten ictinabedelim. Madde şu şekli 
alıyor. «Bulunan ahzı asker şube rüesası debboy 
ve ambar...» 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Müsaade buyu
run. Sonra ahzı asker heyetindeki bir miralay 
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da hayvan besler. Onun için bilûmum ahzı asker
de olanların hayvanları beslenmez. 

REÎS — Efendim, madde ile teklifleri encü
mene verelim de tesbit etsinler. Biz dördüncü 
maddeyi müzakere edelim. 

MADDE 4. — Cephede yaralanarak veya has
talanarak berayı tedavi kıtasından ayrılan erkân, 
ümera ve zâbitanla memurini askeriyenin yine 
cephede bir kıtaya tâyin edilinceye kadar tedavi 
edildikleri ve açıkta kaldıkları müddette dahi ma
li zatî hayvanatı tarafı Hükümetten iaşe olunur. 

REÎS -— Dördüncü madde hakkında söz isti-
yen yok, tadilnamede yok. Dördüncü maddeyi 
kabul edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 

Üçüncü maddeyi tekrar okutturuyorum. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bev 

tefsire taallûk eder bir şey var, onu soracağım. 
Şimdi kabul ettiğimiz madde hakkında zapta geç
mesi lâzımgelen bir tefsir var. 

REÎS — Üçüncü maddeden sonra söylersiniz. 

MADDE 3. — Kıta hidematma elverişli ol
madığından geri hidematma, devair ve müesse-
sata nakil ve tâyin edilen veyahut hidematı as
keriye harici vazaifte müstahdem bulunan veya
hut bilûmum ahzı askerlerde debboy ve ambar 
ve imalâthaneler ve iskele limanlar, hastane ve 
lâboraituvarlar gibi mûessesatı sabitede müstah
dem olan erkân, ümera ve zabıtan, memurin ve 
mensubini askeriyenin malî zati hayvanatı tarafı 
Devletten iaşe edilmez. 

REÎS — Efendim, üçüncü maddeyi son ta
dil şeklinde kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey 
kesbi ifakat edip de cepheye gitmiyen ve fakat 
başka bir yere giden bir zat tabiatiyle tâyin 
olundukları müddetten itibaren iktisabedecek-
leri vaziyete göre ahkâma tâbidir. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Bir zabit cep
hede yaralanmış veyahut hastalanmış, Ankara'
ya gelmiş, tedavi edilmiş ve çıktığı zaman bu 
zabitin hayvanını sattırmaya mecbur etmemek 
için hükümet onun hayvanını besliyecektir. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Badette-
davi açıkta kaldığı müddetçe bunun iktisabede-
ceği vaziyete göre ahkâmı kanuniye tatbik edil
mek icabeder. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Bu zaman için 
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gayrikabili tatbiktir. Yani daima iyi olan vazife
sine gider. Başka yerde kalamaz, merak buyur
mayın. 

REÎS — Efendim; beşinci maddeye geçi
yoruz. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyiüicradır. 

REÎS — Beşinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeye geçiyoruz. 

MADDE 6. — işbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler IÛT-
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ede
ceğim. Seferberlikte mali zatî binek hayvana
tının iaşesine dair kanunun heyeti umumiyesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın..-Kabul 
edilmiştir. 

7. —- Müdafaai Milliye Vekili Karesi Mebusu 
Kâzım Paşanın, Mükellefiyeti nakliyei askeriye 
Juückındaki lâyihanın müstacelen müzakeresin? 
dair takriri 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye 'Vekili 
Karesi Mebusu Kâzım Paşanın takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Hükümetçe tanzim ve Müdafaai Milliye ve 

IMuvazenei Maliye encümenlerince tetkik ve 
kabul edilen ve Meclisi Âliye takdim edilen Mü
kellefiyeti nakliyei askeriye kanun lâyihasının 
halihazır nakliyatının muntazam ve teşriine 
hadim olması itibariyle müstaceliyet karariyle 
ve Pazartesi ruznamesine ithalen ve tercihan 
müzakeresini teklif eylerim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Karesi 
Kâzım 
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REÎS — Pazartesi ruznamesine bu kanımın! 

ithalini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Bu teklifte müstaceliyet de 
talebedildiği için onu da reyinize arz ediyorum. 
Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey, 
tabı ve tevzi edilmiş midir? 

REİS — Henüz matbaadadır. Pazartesi gü
nüne kadar yetiştirip tevzi edeceğiz. 

Efendim, ruznamemizde ruznamei müzakera-
tın tanzimine dair Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası vardır. Fakat maddei kanuniye şek
linde tesbit edilmemiştir. Mütalâa şeklindedir. 
Tensip buyurursanız bunu da Pazartesi ruzna
mesine ithal edelim. Tensip buyurursanız büt
çe ruznamemizdedir. Pazartesi günü hangi büt
çeyi müzakere edecek isek onu tasrih edelim. 
Maliye ve Dalhiliyc bütçelerinden hangisini mü
zakere edecek isek sarahaten koyalım ki, vekil 
beyler de takibctsinler. 

•SALÂHADDÎN R. (Mersin) — Kvvelâ Da
hiliyeden başlıyahm. 

REİS —- Efendim, Maliye bütçesinin Pazar
tesi ruznamesine ithalini kabul edenler lütfen 
ellerim kaldırsın. Ekseriyete iktiran etmedi. 

Dahiliye bütçesinin ithalini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad).— Efen
dim, polis ve jandarmanın tevhidine dair bir 
lâyihai kanuniye vardır. Onu da ruznameye 
alalım. 

REİS — Bütçe esas itibariyle ruznamede ol
duğuna göre aidolduğu vekil evrakı ve dosyası 
ile gelsin. 

Efendim, Pazartesi günü bermutat içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Hitana müzakere : 5,40) 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Murakabe Heyeti intihabı 
2. — 1338 senesi Dahiliye bütçesi 
3. — Nevahi Kanunu 
4. — Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkındaki 

Kanun 
5. — Ruznamei müzakerat meselesi 
6. — Muinsiz efrad ailesi maaşatı meselesi 

•»•*• <m*m • • • • 
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Erzurum Mebusu Salih Efendi ile rüfekasının, Seferberlik halinde 
ümera ve zâbitamn maiyetlerinde istihdam edecekleri neferlere dair 
kanun teklifi ile seferberlikte malî zatî binek hayvanlarının iaşesine 
dair Encümenin kanun teklifi ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei 

Maliye encümenleri mazbataları (2/320) 

4 Hazirm 1337 

B. M. M. Riyaseti Oelüesine 

Ordunun kuvvet ve azameti, milletin efkârı âliye ve düşüncesi namına berveçhi zir mevaddın ka
bulünü tekli! eylerim. 

MADDE 1. — Hali seyyar ve seferberîde bu
lunan ümera ve erkân biri emirber diğeri seyis 
olmak üzere ancak iki nefer istihdam edebilecek
lerdir. 

MADDE 2. — Hali seyyar ve seferide bulu
nan alelûmum zâbitan yalnız bir nefer istihdam 
edebilecektir. 

MADDE 3. — Hidematı sabitede veya açık
ta veyahut mezun bulunan ümera, erkân ve alel
ûmum zâbitan alelıtlak yalnız bir nefer istihdam 
edebilirler. • 

MADDE 4. — tşbu kanun hilâfında efrat 
istihdam edenler kuvayı umumiyei devleti ten
kis cürmiyle tecziye olunurlar. 

MADDE 5. — îşbu kanunun icrasına Müda

faai Milliye Vekâleti memurdur. 

MADDE 6. — î§bu kanun tarihi ilânından 
muteberdir. 

Erzurum Mebusu 
Mehmed Salih 

Kângırı Mebusu 

Bayezid Mebusu 
Şevket 

Ertuğrul Mebusu 
Necib 

Kastamonu Mebusu 
Hasam, Fehmi 

Kângırı Mebusu 
Said 

Gene Mebusu 
Hiç verilmemek üzere 

imza eylerim 
CM 

Gene Mebusu 
Ali Haydar 

Dersim Mebusu 
Mustafa 

1 Kânunusani 1337 

Riyaseti Oelileye 

Erzurum Mebusu Salih Efendi ve rüfekası 
tarafından verilen emirber ve seyis efradı hak
kındaki teklifi kanuni Müdafaai Milliye Ordu 
Dairesi Reisi huzuriyle müzakere ve tetkik olun
du : Bu hususta Dahiliye Kanunnamesinin ihti
yacı hazırı tatmin edemiyecek derecede eski ol
ması ve Harbi Umumi zamanında kaleme alman 
talimatın da bir mahiyeti kanuniyeyi haiz bu
lunmaması filhakika bu bapta bir lâyihai kanu

niye tanzimini istilzam etmektedir. Encümeni
miz bu husustaki müzakerat ve mukarreratmda 
ordunun kabiliyeti harbiyesine nakisa iras etme
mek şartiyle tasarruf ve ihtiyacı nazarı dikkate 
almış ve bu sebeple hademe ve seyis adedinin 
tajıdidi ile bunların haddi zamıriye ircaını te
min ğaaksadiyle ayrıca seferberlikte mali zati 
binek hayvanatının sureti iaşesine dair de bir 
lâyihai kanuniye kaleme almıştır. 



Hademe ve seyis neferleri hakkında Kanun 

MADDE İ. — Zabit vekilinden Müşire kadar 
her zabite ve rütbeli imamlarla muamelât ve he
sap memur ve muavinlerine ve hesap memurlu
ğunda müstahdem hesap memur vekillerine bir 
hizmet neferi verilir. 

MADDE 2. —- Seferde vazifei askeriye dola-
yısiyle ailelerini nezdine getirmiyenlerin geride 
bıraktıkları ailelerine, bulundukları hanede 
mahrem muini olmadığı takdirde, hizmeti gayri-
müselleha erbabından bir hizmet neferi verilir. 

MADDE 3. — Hakkı rükûba malik ve bilfiil 
kıtaatta bulunan erkân, ümera ve zâbitan ve me
murini askeriyenin nizamnamesine tevfikan bu
lundurdukları mali zatî bir veya iki hayvan için 
bir ve üç hayvan için iki seyis neferi verilir. 

MADDE 4. — Alelûmum geri hidematta ve 
dovair ve müessesatta müstahdem olup hayvana
tı kanunu mahsus mucibince tarafı hükümetten 
iaşe edilen erkân, ümera ve zâbitan ve memurini | 

MADDE 1. — Hakkı rükûba malik ve bilüiil 
kıtaatta bulunan erkân, ümera ve zâbitan ve me
murini askeriye nizamnamesine tevfikan bu
lundurdukları mali zatî hayvanat tarafı hükü
metten iaşe olunur. 

MADDE 2. — Devair ve müessesat ve geri 
hizmette müstahdem veya muvakkaten açıkta 
olup kıta vazifesine davet ve sevk edilebilecek 
olan erkân, ümera ve zâbitan veya memurini 
askeriyenin mali zatî olarak bulundurdukları 
hayvanattan yalnız biri tarafı hükümetten iaşe 
olunur. 

MADDE 3. — Kıta hidematına elverişli olma
dığı kaydiyle kıtaattan geri hidemata* ve devair 
ve müessesata iade ve naklolunan veya hizmeti 
sabite raporu alan veya hidematı askeriye harici 
vazaifte istihdam olunan erkân, ümera ve zâbi-

askeriyeye yalnız bir seyis neferi verilir. 

MADDE 5. —. Hayvanatı tarafı hükümetten 
iaşe olunmıyan hayvan sahiplerine seyis neferi 
verilmez. 

MADDE 6. — Fırka ve daha büyük kıtaat 
kumandanlariyle bunların salâhiyetini haiz nıa-
kamat ashabına ve bilfiil hidematı erkânı harbi-
yede müstahdem erkânı harbiye erkân, ümera 
ve zâbitanma verilecek seyis neferleri süvari sı
nıfından atlı ve topçu ve süvari sınıfına mensub-
olup fiilen topçu ve süvari kıtaatında müstahdem 
olanlara verilecek seyis neferleri kendi sınıfla
rından keza a-tlı ve hakkı rükûba malik diğer 
zâbitan ve memurini askeriyeye verilecek seyis 
neferleri kendi sınıflarından atsız olarak tefrik 
edilir. 

MADDE 7. — İşbu kanım tarihi neşrinden 
muteber ve icrasına Müdafaai Milliye Vekâleti 

j memurdur. 

tan ve memurini askeriyenin mali zatî hayvana
tı tarafı hükümetten iaşe edilmez. 

» 
MADDE 4. — Cephede yaralanarak veya 

hastalanarak berayı tedavi kıtasından ayrılan 
erkân, ümera ve zâbitanla memurini askeriyenin 
yine cephede bir kıtaya tâyin edilinceye kadar 
tedavi edüdikleri ve açıkta kaldıkları müd
dette dahi mali zatî hayvanatı tarafı hükümetten 
iaşe olunur. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteber ve icrasına Müdafaai Milliye Vekâleti 
memurdur. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reis vekil i Mazbata Muharriri 
Ömer Lûtfi Ifiisrev 

Kâtip 
Okunamadı 

Seferberlikte mali zatî binek hayvanatının iaşesine dair Kanun 

( S. Sayısı : 8 ) 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Müdafaai .Milliye Encümenince tanzim ve 
Heyeti Umumiyenin 4 Kânunusani 1338 kara-
riyle encüm'enimize mulıavvel olan Hademe ve 
seyis neferleri hakkındaki kanun ile seferberlik
te mali zatî binek hayvanatının iaşesine dair 
kanun bittetkik temini tasarrufa hadim görül
müş ancak hizmet neferi tâbirinin emirber no 
fer ımvaniyle tebdili daha muvafıkı hal ve mas
lahat telâkki edilmiş olmakla tasdik ve takdim 
kılınmıştır. Ehemmiyetine mebni müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ve rica eyleriz. 

26 Şubat 1338 

Reis 
Saruhan Mebusu 

Reşad . 

Kâtip 
Krtuerul Mebusu 

Âza 
Mersin Mebusu 

Salâhûddin 

Mazbata Muharriri 
Menteşe Mebusu 

Dr. Tevfik Rüşdü 

Âza 
Üsküdar Mebusu 

M. Neşet 

Âza 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

Âza 

<mmm 
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