
DEVRE : I C t L T : 3 İÇTİMA SENESİ : III 

T. B. M. M. 

Gizli Celse Zabıtları 

/ / Eylül 133H (1922) 

Münderecat 
Sayfa 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 756 
2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 756 
/. — 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanunun üçün

cü maddesi mucibince bilumum memurin ve mensu-
bini askeriye maaşatmdan katedilmekie bulunan % 
20 lerin bundan sonra kesiimemesine dair kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

756:766 

Cilt : 22 

100 ncü İni'kat, 2 nci Cebe 



I : 100 11 , 9 . 1338 C : 2 

YÜZÜNCÜ İÇTİMA 

11 EyHil 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

REİS : İkinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi. 

KÂTİPLER : 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 
Celsei hafiye akti hakkında söz Maliye Vekili Ha

san Fehmi Beyefendinin. Buyurun efendim. 

KASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim; hafi celse yapılmasını arz etmek
ten maksadım, üç teklif »karşısında bulunuyoruz. Bi
ri Zabitan, mensubini askeriye ve esnafı askeriyeye 
bir nefer tayını verilmesi hakkında, diğeri yalnız or
du maaşlarından evvelce martta kanunu mahsusla 
katedilen % 20 lerin iadesi hakkında; üçüncüsü de 
bütün tahsisatı mülkiye ve askeriyeden katedilen c/c 

20 lerin badema katedilmemesi hakkındadır. Bu üç 

DOKSAN SEKİZİNCİ İÇTİMA 

7 Eylül 1338 Perşembe 

Üçüncü Celse 
Birinci Reis Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı Riyasetlerinde bilin ik at mütareke teklifi hakkın
daki telgraf Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Bey ta
rafından Mecliste kıraat olundu ve celsei aleniyeye 
geçildi. 

7. — 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanunun üçün
cü maddesi mucibince bilumum memurin ve mensu
bini askeriye maaşatından katedilmekte bulunan <fc 

20 lerin bundan sonra kesilmemesine dair kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Söz Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim, birinci teklif zabitan; esnaf ve 
mensubîni askeriyeye bir nefer tayini zammı hakkın
daki rufeka tarafından verilen teklifi kanunînin mü-
dafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerinin 
müştereken tetlkik ederek Heyeti Celilenizce müzake
re edileceği sırada Üeclittetkik Maliye Vekâletine 

meseleyi müzakere ederken hali malî, borcumuz, va
ziyeti hazıramız, belki âtmiz hakkında ihtimal ki bir 
çok noktalara temas etmek lâzım olacaktır. Tensip 
buyurursanız bu mesaili evvelâ hafiyen müzakere 
edelim, Tespit ettiğimiz şekil ne ise alenî celsede 
onun üzerinde tevakkuf edelim. Hafi celseyi kabul 
buyurduğunuz takdirde bendeniz izahatımı arz ede
ceğim. 

REİS — Efendim; Maliye Vekili Beyin izahatı 
veçhile hafi celseyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Celsenin hafi olması kabul edilmiştir. 

Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Reis Kâtip 
Birinci Reis Vekili Van 

Vehbi Hakkı 
Kâtip 

Kayseri 
Âsaf 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı?.. Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

tevdi buyrulan tekliftir. Bunun üzerine Muvanei Ma
liye Encümeninde Müdafaa! Milliye Vekili Paşa Haz
retleri de hazır olduğu halde biliçtima tetkikatta bu
lunduk. 

Bunun tesiri malisini nazarı dikkate aldık. Hesap
lar yaptık, neticede bazı tadilât ile Encümenden çıkan 
şekil, Heyeti Celilenizıin arzusu dahilinde bazı takyit
ler ilâvesiyle, tesiri malisi de mümkün olduğu kadar 
yapılmak üzere Heyeti Umumiyenize arz edilmek 
üzere tespit edilmiş idi. Onu arz edeceğim esnada yal
nız ordu mensubinine % 20 lerin İadesi hakkında tek
lif vaki oldu. Bunun diğeri ile birleştirilerek Muvaze
nei Maliye Encümenine iadesi kararı zuhur etti. Bu 
suretle o teklif hakkındaki mütalaatımı arz edeme.-

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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dim. Üçüncü teklif olaraik da ordu da dahil olduğu 
hahie umum memurinin % 20 lerinin iadesi meselesi 
karşısında kaldık, Bugün Muvazenei Maliye Encüme
ninde toplandık. Müzakere yapıldı, neticede zanne
derim ki; Heyeti Celilenize şu veya bu şekil diye mus
ibet bir karar arz edemedi. Çünkü ara teşettüt etti, 
ihtilâfı âlâ hasıl oldu. Encümen üç noktai nazar ola
rak tahalüf eden aranın hepsini birden arz ediyor. 
Muvazene Encümeni Heyeti Urnumiyede ne takarrür 
ederse o suretle olsun dedi. Müsaadenizle bu lâyihala
rın mahiyetini tahlil etmeden evvel, kısaca evvelce 
arz ettiğim gibi hali. malimiz hakkında Ik.saca malu
mat arz edeyim. Derhatır buyurulur ki ve evvelce, de 
arz etmiştim- ki 1.336 'senesinden 1337 senesine mü
him miktarda dûyünü Devlet devrettik. Keza 1337 se
nesinden 1338 senesine de. devrettiik.. 1338 senesi için 
de bütçemizin varidatı umumiye cetvelleri arasındaki 
fark heyeti celilemizin temamen malumudur." Bizim 
için hariçten istikraz yapmak mümkün olmadığını, 
olamadığını, mümkün olsa bile Heyeti Celilenizin tec-' 
viz etmiyeceğiniz şeraiti maliyeyi ihtiva edeceğinden 
kabul etmiyeceğiniz tabiidir. Bunun en doğru yolu yi
ne milletimizin hamiyetine istinat ederek düyunumu
zun böyle sulha kadar seneden seneye devretmek su
retiyle - nasıl ki üç senedir yaptık - sulha kavuşmak, 
yani kendi yağımızla kavrulmak surejyle sulha ka
vuşmak cihetini iltizam etmek cihetini arz etmiştim. 
Hakikaten «Haza min fadJı Rabbi» Anadolu'da Yu
nan Ordusu bitmiştir. Fakat zannederim mesele bit
memiştir. Biz sulhun kuvvetle mevzubahis olduğu za
manlarda hal: hazırdaki kadar ve belki .de ondan daha 
kuvvetli bir orduyu elimizde bulundurmak mecburi-
yetindeyizki döktüğümüz kanların semeratını elde 
edebilelim. Bunun için daha bilhassa misaki millimizi 
temamen istihsal için daha göreceğimiz bir çok hizmet
ler vardır.' Yani Müdafaai Milliye bütçesine bugün 
için tahaffüf etmiş nazariyle bakmıyalım. Bu cümle
yi arz etmek için diğer nukata temas ettim. Memuri
ne mülhakatta 'oldukça mühim denecek derecede Hü
kümetin borcu Vardır. Ahaliye mühim miktarda bor
cumuz vardır ki bunlar'gerek mü'bayaattan, gerek taah-
hüdaütan, gerekse suveri saire ile mühim borçlar te
raküm etmiştir. Şimdiye kadar halkın sabrı ve taham
mülü.vardı. Bahusus düşmanın böyle ta Ankara kapı
larında bulunduğu zamanda bizden para jstiyenler bel-, 
ki sıkılarak istiyorlardı. Fakat bundan sonra her halde 
eshabi istihkak matlubunu istemekte kendisinde bir 
hak görecek'tir. Bendeniz düşünüyorum ki ordu mas
raftan, düşmandan elde edilen ganaim dolay isiyle ta
haffüf edecek kısmı, düyunu haikikiyeye hasriyle yani 

memurinin mütedahil maaşatının bir kısmını bir kaç 
ay zarfında tesviye etmek suretiyle hiç olmazsa on
ların da yüzlerini güldürmek ve onlara da mümkün 
odduğu kadar yaşamak hakiki verebilmeği temin et
mek', icabeder. Halbuki hu üç teklifin ihtiva ettiği 
esaslar ciddi esaslardır. Çok şayanı arzudur ki, me
murinimizi hakikaten maişette hiç bir suretle müşlkilât 
çökmiyecök ve hiç bir vakitte muhtaç olmıyacak bir 
surette ikdar edelim. Fakat zannediyorum iki dün ya
pamadığımız gibi bugün de temamen yapamayaca
ğız. Belki memleket hali tabiiye avdet edip, yaraları
mızı sarmaya kadar-bunu bir müddet daha yapmak 
mümkün olmayacaktır, istihsal ettiğimiz varidatın kıs
mı mühimmi biliyorsunuz ki ukuda, •taahhüdata ve 
belki muahedeta müstenit bir takım mües'sesata ait 
paralardır. Gerçi onların hepsini masarifi harbiyeye 
sarfediyoruz. İhtimaldir ki bunların bir kısmını biz 
sulhta üzerimizden atabiliriz. Fakat herhalde bunların 
tamamen bize ait olduğunu iddia edemeyiz. Onun için 
ihtiyatkâr bulunmak mecburiyetindeyiz. 

RİFAT BEY (Tokat) — Yeniden memleketler al
dık. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Evet. derha
tır buyurulur ki 1337 senesi nihayetlerine kadar olan 
vergileri istihlâs edilmiş ve edilecek memleketlerin bilâ 
vasıta cibayet edilecek vergilerini Meclisi Aliniz sa-
karya muharebesini müteakip kabul buyurduğunuz 
bir kanun ile affetmiştir. İstihlâs edilmiş ve edilecek 
tabiri altında olan o kanun bütün memlekete şamil
dir. Filimizde aşar ile gümrük kalıyor. Herhalde bu 
varidat oralara sarf edeceğim iz paralara tekabül eder. 
Belki biraz da artar. Fakat bunun için sahih ve salim 
olarak bir rakam ifade etmek zannederim bugün için 

mümkün değildir. Bilhassa bu memleketler, yanmış, 
yıkılmış; henüz ordu tarafından iaşe edilmek zarureti 
olan insan kitleleri çok mühimdir. Onların iaşelerine 
ve yardımlarına koşmak mecburiyetindeyiz. Senei ha-
Iiye .yani 1338 senesi martında r/c 20 leri ne gibi e>-

m bap ve şerait altında tevkif ettiğimizi ve o kanunu 
•kabul ettiğimizi bir an için derhatır buyurunuz. Bu
nun bu sene içinde iadesi, belki şeklen doğru olabi
lir.-Yani bendeniz o kadar şekilperest olmıyacağım. 
Fakat diğer taraftan böyle harikalar izhar edecek su
rette muvaffakiyetler temin eden ordunun bendenizin 
zan ve tahminime göre umûmi bir derece terfi etme'k 
ve ayrıca da fevkalâde yararlıkları görülenlere takdir
name verilmek suretiyle karar kılınacağına göre, ge
rek bu terfilerin, gerek bu takdirnamelerin tesiri ma
lisini bir an için göz önüne getirelim ki bütçe üzerine 
yeni bir masarif ilâvesi mecburiyetindeyiz. Eğer bü-
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tün memurinin ordu da dahil olduğu halde CK 20leri-
ni iade ettiğimiz takdirde bütçe üzerine altı ay için 
yani Eylülden Şubat nihayetine kadar maliyeye yapa
cağı tesir iki buçuk milyon liradır. Bittabi bunda ara-
zii müsitahlasa memurini de dahildir, (değil efendim, 
değil sadalan) Bendeniz indi söylemiyorum. Bütçede
ki tahsisatı fevkalâdeye ve istihlas edilen mahallerin 
teşkilâtını da nazarı dikkate alarak arz ediyorum. 

MAZHAR MÜFtT BEY (Hakkâri) — Bu tahsi
satı fevkalâdenin aslı on üç buçuk milyon lira değil 
mi? Bunun % 20'si ne eder? 

HASAN FEHMÎ BEY (Devamla) — Beyefendi 
yalnız bir nefer tayınının zammı hakkındaki teklif ki, 
o teklifi ahiren Müdafaai Milliye Vekili Paşa da ha
zır olduğu halde Muvazene! Maliye, Encümeninde ta
dil ^ettiğimiz şekle göre hasıl olan miktar dört yaz 
bin liradır. O da yine bu altı aya mahsup edilmek şar-
tiyledir. Yalnız nefer tayını zammı her tarafta mü
savi surette beş yüz kuruş olmak. Tahtı muhakemeye 
alman ile mezun olanlara verilmemek üzere onun te
siri malisi de dört yüz bin liradır. Yine derhatır buv-
rulur ki c/f 20'leri katederken biz ordu İçin elbise be
deli diye yeni bir zam kabul ettik. Şimdi bu vaziyet 
karşısında bendenizce zaten bütçe de otuz milyon açığı 
olan ve belki bütçe tasarruf atından - ki arazi i müstah-
lasada evvelki tediyat bütçesini yirmi milyon lira ol
mak üzere arz etmiştim - yine o miktarda sabitim. Fa
kat 1336, 1337 senelerinden müdevver olan düyun 
miktarını da buna ilâve edersek gayet mühim bir borç 
karşısında kalırız. Arazii müstahlasanın fazlai varida
tını bu sene için kendi teşkilâtını yaptıktan ve muha
cirini memleketlerde iade ettikten sonra hiç olmazsa 
bu sene için onları yaşatabilecek bir surette yapıla
cak muavenete sarfedersek zannederim bundan sonra 
yapılacak ve bize verebileceğini ifade edebilecek eli
mizde hakiki bir şey yoktur. Çünkü derecesi yakın
dan bilinmedikçe alınacak varidatın derecesi de tah
min olunmaz. Bendenizce memlekette hidematı umu-
miyei Devlette ifayı vazife edenler bu mücadelenin bi
rinci gününden nihayetine kadar aletderecat hepsi 
mükâfata müstahaktırlar. Fakat bu mükâfatın tevzi 
zamanı bu gün gelmiş midir? Bunu düşünüyorum. 
{Gelmiştir sadalan) Bu mükâfatın tevzi zamanını arz 
ediyorum ki, umumi terfi olacağına göre - ki tabii 
onlar bundan hariçtir. Fakat ayrıca % yirmilerin ya 
orduya veya umum memurine şamil olmak üzere ye
niden verdiğimiz surette bunları senenin nihayetine 
kadar muntazaman tesviye etmek imkânı malisi ol
madığını Heyeti Celilenize arz ermek ben değil, her
hangi bir Maliye Vekili için bir vazifedir. Eğer şim-
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di Mümkün olduğu kadar işlerimizi toplamak ve yine 
tasarruf ve iktisada riayetkar olmak suretiyle müte-
dahil olan maaşatı tesviye etmekte bendeniz nefsülem-
re daha muvafık görüyorum. Fakat Muvazene! Mali
ye Encümenince tespit edilemeyen bu üç noktai nazar
dan Heyeti Celilenizce hangisi tespit edilecek? Eğer 
arz ettiğim gibi tesiri malisi dört yüz bin liradan iba
ret olan şekil kabul buyurulduğu ta'kdirde bütçenin bu 
kadar açığı içerisinde belki ona bir çare bulunabilir. 
Fakat hem o, hem de yüzde yirmiler iade edilsin, der
seniz (olmaz sadalan) gayet mühlik bir rahne açmış 
olursunuz. Zaten. Berbat olan bütçemiz büsbütün fe
na bir hale gelmiş olur. Yalnız yüzde yirmisini iade 
edelim derseniz bunun tesiri malisini arz ettim. Yani 
iki buçuk milyon lirayı bu açık bütçe üzerine koymak 
hak i katta tedahül eden maaşlara bir ay daha ilâve 
etmek demektir. Hakikatte, zevahirde zammetmek, 
hakikatte bir ay daha maaşları tehir etmek demektir. 
Binaenaleyh yeni vergi hususundaki noktai nazarı 
acizanemi daha evvelce de arz ettim. Bendeniz art.k 
halkın sabrı ve tahammülü tükendiğine kanim. Yal
nız şehir ve kasabalara bakmıyalım. Köylerin ahvalini 
Pek âlâ biliyorsunuz. Köylünün vermek arzusu olsa 
bile memlekette alınacak para yoktur. Nakit para 
kalmadı. Onun için gayet nazik bir vaziyeti iktisadiye 
içerisinde az bir para ile dönmek mecburiyetindeyiz. 
Memurine fazla para vermek, müstehlik olan şehir
lerin istihlâkâtını tezyit etmektir. Bunun için, bunun 
da doğru olmadığına kaniim. Mamafih takdir sizin
dir. Bendeniz her üç teklifin tesiri malisini arz eltim. 
Bunun da tediyatı sırasında müşkilât ile tediye edile
ceği belki, bir ay daha maaşlarının tedahülde kalma
masına sebebiyet vereceğini söylemek vazifem idi. Bu
nu da söyledim, takdir Heyeti Celilenizindir. Nasıl 
arzu ederseniz öyle olacaktır. 

HACİ İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Bütün şekil
leriyle bayan ettikleri hali maliye nazaran netice Mec
lisin nazarında tecelli etmiştir. Netice itibariyle aca
ba fikrinizi söylemiyorsunuz. Yani buna müsait mi
dir? Onu arz etmediniz. Bir milyon arasında zaferin 
umumu güldürmesi lazım gelen bir anda ikiye ayıra
rak böyle söylenmesi, hali malinin müsait olmadığı 
malum. Bu husustaki kanaatinizi söyleyin. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim 
bendeniz ikiye ayırmadım. Zannederim ki ordu za-
bitanın terfii ve bir de bir nefer taynı zammı hakkın
daki talebi de Meclisi. Âliye anlatmış oldum. Bir ne
fer zam tayini hakkındaki kanunun tetkiki için bir 
defa istedim. Bu da tetkik için Meclisi Âlinin asabiyet
le gösterdiği hale binaen ve bir an evvel müzakere 

758 — 
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edelim yolundaki arzuyu şedide istinaden aendeniz 
ikanunu ta'kyrt etmek suretiyle hiç olmazsa sekiz bin 
lirayı veyahut vedi yüz elli bin lirayı dört yüz bin li
ra tenzil edebilecek bir şekil olmak üzere tespit ettim. 
Yoksa Maliye Vekilinizin nokta i nazarı tevzii mükâ
fatının zamanı gelmemiştir. Sulh kati olarak akdedil
dikten sonra bu herkesin hakkıdır. Ama orduya veri
lecek olan hak da terfidir, takdirdir. Terfiin, takdirin 
tesiri malisi ne olursa obun mevcut bir kanundur, onu 
bozmak doğru değildir. 

REtS — Efendim; bir de Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası okunsun. 

Riyasetti Celileye 
Cidali millinin istilzam eylediği masarif ata kıs

men karşılık olmak üzere 28 Şubat 1338 tarihli avans 
kanununun üçüncü maddesi mucibinde muvazenei 
umumiye dahil ve haricinde maaş ve ücurata zami-
meten verilmekte olan tahsisatı feVkalâdei şehriyeden 
r/c 20 katedilmekte olduğu malumdur ve fevkalâde za
manların ihdas eylediği bir çok müşkilât ve mahru
miyetler karşısında memurini mülkiye ve askeriye
mizin ifa etmekte oldukları hidemat şayanı takdirdir. 
Ezcümle Türkiye BM Meclisi ordularının son hare
kâtı taarruziyes'i pek az bir zaman zarfında muvaf
fakiyetler ve muzafferiyetlerle tetevvüç etmiş ve mil
leti necibemizin istiklâl ve istikbalini tehdit eden me-
haliki parçalamak için sarsılmaz bir kitle olduğunu 
bir daha göstermiştir. Bu itibarla ordularımızın ihraz 
eCtikleri bu parlak muzafferiyet vesilesiyle (memurini 
mülkiye şimdilik müstesna olmak üzere) bilumum or
du zabitan ve mensubinin maaşlarından katedilmekte 
ol an c/c 20'lerin badema tevkif edilmemesi için ber-
veçhi ati teklifi kanuninin müstaceli yeti e müzakere 
ve kabul olunmasını arz ve teklif eyleriz. 3 Eylül 1338 

Erzurum Erzurum 
Asım Fasfi Durak 

Van Biga 
Hasan Hamdi 
Siirt Gângrı 

Mustafa Sabri Tevfik 
Sanman Bolu 

R. Şevket Tunalı Hilmi 
Bursa Erzincan 

Şeyh Servet Hüseyin 
Elâziz 

Mehmet Emin 
Maddei kanunıiya 

iMadde 1. — 28 Şubat 1338 tarihti avans kanunu
mun üçüncü maddösli mucibince bilumum memurini 
Devlet meyanında ordu, za'bi'tan ve mensuibîni maaşa-

tından katedıümiş olan c/c 20 1 Eylül 1338 tarihin
den itibaren tevkif olunmıyac aktır. 

Madde 2. — işbu kanun 1 Eylül 1338 ta( irinden 
itibaren m c rı'yal'ioradı r. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Mai'.iye ve 
'Müdafaii Milliye Vekilleri memurdur. 

Vart Mebusu Burdur Mtlbusu 
Tevfjk! İsmail Suphi Soysal lı 
Tokat 'Mat aş 

iRiifat Mehmet Hâs'i'p 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
28 Şübait 1338 taııiıfolu avans kanununun üçüncü 

maddesine tevfikan bilûmum, memurini devlet meya
nmda ondu zabıtan ve mjensuibinü tahsisatı fevkalâde
lerinden katedilmekte olan c/c 20 lerin iadeten ilası 
hakkında Erzurum Mebusu Asım Bey ve rüfekasının 
teklifi kanuniyesiyle işbu teklif memurin ve mensübınıi 
askeriyeye teşmili hailinde mıemuKnli mülkiyenin de 
nazarı dikkate alınmasına dair Tokat Mebusu ve 
•rüfekasının takriri ve zabıtana bir nefer zam tay.nı 
ikasına dair olup işbu tekliflerle tevhiden tekrar müza-
keresli zımnında Encümene havale olunan lâyiha mü
talaa ve tdüklik, olundu. 

Maliye Vekili Beyefendinin huzuru ile bu bapta 
cereyan eden durtidiraz müzakerat ve münakaşat es
nasında berveçhi ati muhtelif nukatı nazar dermeyan 
olunmuştur* 

1. — Gerek bir nefer zam tayini ve gerek c:
f 20, 

lerıh 'iadesi halkkında tekliflerin tamamen reddi. 
2. — Zabıtana bir nefer zam tayini hakkındaki 

teklifin terkiyle gerek zaibitan ve geri.k memurini ^a-
ire tahsisatından katolunan 9r 20 lerin iadt:i. 

3. Bir nefer zam tayininin kabulü ile zabitan ve 
gerek memurinin c/c 20'lerinin iadesine dair olan tek
lifin reddi. 

Encümeninizce işbu nikatı nazarın hiç biri üze
rinde ekseriyet temin edilememiş ve binaenaleyh key
fiyetin Heyeti Celilelerince halli tabiî bulunmuş ol
makla bu baptaki evrak merbuten takdim kılındı. 

Reis M. M. 
Gaziantep Hakkâri 
Ali Cenoni Mazhar Müfit 

Kâtip Azâ 
Yozgat Kayseri 

Feyyaz Âli Osman 
Azâ Erzurum 
Muş Azâ 

îlyas Sami Asım 
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REİS — Buyurun Hüseyin Avni Bey. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; 

mukaddema usulü maliyemiz icaba* ı . (/( 20'leri 
katettiğimiz zaman orduda birtakım dedikoduları mu
cip oldu. Ali İhsan Paşanın burada okunan takriri de 
o cümleden idi. Bunu dinledikten sonra ordudan elli 
imzalı bir mektup almıştım bendeniz Büyük Millet 
Meclisinden istirham ediyorlardı ve bir hesapda ve
riyorlardı. O hesaba nazaran ben de kanaat ettim ki 
cephede bulunan ve geride ailesi olanlara aldıkları pa
ra yetişmiyor, bunun üzerine Heyeti Âliyenize bir 
takrir vermiştim. Bu takrir de Heyeti Celilenize 
sevkclundu. Lehülhamd zafer üzerine arkadaşlarımız 
de c/c 20'yi teklif ettiler. Bu da tabiî Encümene gel
di. Burada nazarı dikkate alınacak bir kaç mesele 
var. Ordunun lehülhamd ahvali evvelki gibi değildir, 
efendiler. Dar bir yere sıkışmış her şey pahalı, ge
çinmek müşkil,.. Bu muzafferiyet üzerine zannede
rim ki ordu için her türlü vesait mebzul oldu. Ve 
inayeti hakla galebede onları derecelen terfie müsta
haktır. Kısmı azamı takdir edilerek terfi olunacaklar
dır. Takdir olunacaktır. Bir de şimdi zam vermek 
meselesi geldiği zaman mutlaka herkes, haklı olarak 
ciheti mülkiyede gözönüne getirilir .ciheti mülkiye de 
gözönüne getirilince vaziyeti maliye, ahvali maliyeyi 
düşünmemek için de lehülhamd bir çok ganaim elde 
edildi. 

Ordunun levazımına, ihtiyacına medar oldu. 
Fakat efendiler, Mazhar biraderimizin burada tadat 
buyurduğu gibi o memleketler bize geldi ama yanık 
geldi. Şehirler harap olmuş, pek çoî; mezalim yapılmış, 
bütçemizde belki ora'ann aşan dolayısiyle istifade 
ederiz. Fakat onun iki misli sarfiyat ihtiyacı da hasıl 
olur. Benden izce bunun müzakeresini bugün yapmak
tan "ziyade bir kaç gün tehir edelim. Bir kere oradaki 
ma.sarifatımız ne olacaktır? Ganaim ordunun ne de
rece ihtiyacını temin etmiştir? Sonra bütçemizde artan 
para ile sefil olan ailelere, kardeşlerimize ne dereceye 

.kadar muavenet yapabileceğiz. Bunları düşünüp he
sap edildikten sonra bu neşeli zaferle hatalı bir şey 
yapma», ihtimali vardır. Beş milyon lira deniliyo'r, 
belki üç milyon olsun. Dana Çanakkaleye gittiğimiz 
zaman vaziyeti askeriyemizin ne olacağını da bilmi
yoruz. Bendenizce inşaallah bir şey olacağı yoktur. 
Muvaffakiyatımız daha ziyade tevali edecektir. Me
murlarımız bir ay daha srkıntı çeksinler. Hatta 
mümkün olduğu kadar ordunun şöyle inkişaf eden, 
vaziyeti hazıra dolâyısiyle kendilerinin kalbindeki 
sürür bu maaşı bile unutturmuştur. Müddeti muvaik-

kate için bugünkü ganaim suyunu çekerse, orduya o 
zaman bir nefer tayini veyahut heyeti um um iyeye 
yüzde yirmi vermek meselesini bu hesaplardan sonra 
yapılması lâzımdır. Bir ay daha tehir edelim. Vaziyeti 
askeriye ve maliyemiz on beş günde anlaşılacaktır. 
(Ahval anlaşılır sesleri) Bu şüyu bulmasın ve alenî 
celselerde de red gibi inkisarı mucip olacak şeyler 
de yapılmasın. Bunu meskûtünanh bırakalım, müza-
'keresini on beş gün sonraya bırakalım. Vaziyeti ma
liye, vaziyeti askeriye inkişaf etsin. O vakit paramız 
artarsa bihakkın, cidden zabıt kâtipliği yapan. üç 
yüz kuruş maaşı olan bir erendi, on yedi lira alıyor. 
Bununla yaşamak adimülimkândır. Bugün bir zabit 
bugünkü sururile bu terfiile sevinir. 'Fakat emin olu
nuzla ilâve edeceğimiz terfi filan da onun fedakârlığı 
nisbetinde refahı temin edemeyecektir. Bu hesap tak
tında belki yarın Müdafaai Milliye bütçesinden, beş on 
milyon lira tasarruf olur. Elbette bunu sarfedeceği-
miz bir zabit ve memurinin terfihidir. Bevki asJceri-

• mizde tenkis icabeder bundan da istifade edeceğiz. 
, Fakat hali hazırda ve şu «an için bir his ile memurlar 

alsın deriz. Fakat yarın sıkışırsak orada' evleri" yanmış, 
zavallı insarîları düşünürsek, bu gibi insanları göz
önüne getirdiğimiz gibi apışıp kalacağı/, ve geriden bir 
şey alamıyacağızi Onun için o sıkıntıya düşmemde 
üzere bu meselenin bir ay kadar tehirini rica ve tek
lif ediyorum. 

MUSTAFA 'EFENDİ (Ankara) — Doğru... (Ev
velce sahibi teklif idiniz sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Evvelce 
bendeniz teklif eylediğim halde bugün vaziyet değiş
miştir. efendiler. Zabıtanın evvelki vaziyeti ile bu gün
kü vaziyeti arasında a/im fark vardır.- Bendeniz de 
maaşlarının azlığını itiraf ediyorum. Daha ziyade re
faha muhtaçtırlar. Fakat bu mesele şimdilik bir ay 
kadar tehir edilmelidir. 

KÂZİM PAŞA (Madafaai Milliye Veki-U) (Ka
resi) — Efendim; bu zam meselesinin mevzubahis'ol
masının, bir ihtiyaçtan tevellüt etmiş olduğu malumu 
âlinizdir. Zabitanın maaşının gayri kâfi olduğu, al
makta oldukları-yirmi beş; yirmi altı lira para ile, ne 
kendilerini ve ne de ailelerini besi i yemediklerini ve 
hatta şurada, burada köşede bucakta zeytin, ekmek 
yiyerek perişan olduklarını gören arkadaşlarımız ve 
bu meyan da- bizzat Hüseyin Avni Bey biraderimiz; 
meseleyi takrirle Meçlisi Âliye arz-ettiler. Meclisi Âli 
de derhal, ve müstacelen bu iş neticelensin diye bir 
karar ittihaz etti ki; bu kararın ittihazı bir aydan zi
yade oluyor. 
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Yani bu meselenin müstacelen hal ve intacı için 
Meclis bir karar ittihaz ettiği halde ve karar tarihi 
üzerinden bir ay da geçmesine rağmen bir şey yapıla
madı. Arz ettiğim zabitanın zarureti düşünülerek bu 
mesele mevzubahis olduğu için; bu işin bir müddet 
daha tehir ve taliki müzakeresi iyi bir şey olamaz. 
(Olamaz sadaları) Meclisi Âli bu meseleyi, müstace
len neticelendirmelidir ve mesele büyük bir iş de de
ğildir, büyük para da tutmaz. 

Malumu âliniz elli dört milyon liralık bir bütçe
miz vardır. Fakat muzafferiyatı ahire dolayısiyle düş
mandan bir çok ganaim elde etmişizdir. İhtimal bu 
ganaimin mütealliki olan faslı mahsuslardan - ve in
şallah - tenzilât yapacağız - bu faslı mahsuslardan 
bir iki milyon lirayı başka şeylere verebiliriz. Bu iti
barla verilecek olan para çok bir yekûn tutmaz ve 
zabitan da. Meclisi Âlinizin gösterdiği hissiyatı me-
serretperveraneye rağmen hepsi bize bir şey verecek
ler diye intizar ediyorlar. Bendenize kalırsa Meclisi 
Âli bu işi neticelendirsin. Bu mesele bütçeye fazla 
bir bar olmıyacaktır. 

BEYNAML1 MUSTAFA İTENDİ (Ankara) — 
Ama parayı da neferlerin ailesi verecektir. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Parayı verecek de 
millettir, alacak da millettir. Zabitan da bu milletin 
evlâtlarıdır, ve kardeşlerinizdir. Burada Mebus olan 
arkadaşlardan o ordunun içinde, kardeşi, evladı za
bit olan yok mudur? Bittabii vardır. Efendiler, bin 
müşkülât ile yetiştirdiğiniz ordunuz, bugün vatanı 
kurtarmıştır, düşmanı mahvuperişan etmiştir. Meclisi 
Âlinizin bugün ordu hakkında yapacağı şu himmet, 
onların hizmetlerini takdir mahiyetini dahi geçer. 
Her halde arkadaşlarımın bunu esirgemiyeceğini ümit 
ediyorum. Zaten bendeniz hesap ettim. Nefer tayını 
itası veyahut yüzde iadesi; esas itibariyle büyük bir 
yekûn teşkil etmiyor. Eğer yüzde yirmiler iade olu
nacak olursa, bundan aletderecat pek ziyade maaşatı 
kesilmiş olan, tenkihata uğramış olan büyük rütbeli 
zabitan da istifade edecektir. 

Malûmu âliniz büyük rütbeli zabitan; diğerlerine 
nisbetle pek azdır. Küçük rütbeli zabitana nazaran da 
bunlardan, bu son tenzilâtta pek çok para kesilmiştir. 
Esasen senenin nihayetine de altı ay vardır. Aldığımız 
yerlerden gelecek olan varidat da, bu yapacağımız 
zamların pek çok misli fazladır. Elimize geçen gana
im belki de bu hususta fazla bir masrafa hacet bı-
rakmıyacaktır. Binaenaleyh muvafakatınızla c/c 20"ler 
iade edilirse çok muvafık olur. (Hayhay sadaları) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Muvazenei Maliye En
cümeni Mazbata Muharriri) (Hakkâri) — Efendim; 

j Hüseyin Avni Bey biraderimiz ordu muzaffer oldu
ğundan eskisi kadar - öyle diyelim - paraya muhtaç 
değildir. Alelhusus hepsi terfi ediyor. Onun için bu 

I kanunun müzakeresi bir ay kadar geri kalsın dedi. 
Bir kere acaba bu zaferden dolayı, bütün zabitan terfi 
mi ediyor? Hepsi terfi etmiyor. Rica ederim 16 bin 
zabitan hep birden bu terfiden müstefit oluyor mu? 

I Hayır. 

Şu halde terfiden hepsi, müstefit olmuyor ki, müs-
I tefit oluyorlar diye bunu yapmıyalım, ve bu kanun 
I geri kalsın. Abdülhamit zamanında bir atifet defteri 
I çıkmıştı. Şimdi de demek onun gibi her zabit terfi 
I mi ediyoı? Hayır. Terfi böyle değil... Muharebatta 

fevkalâde fedakârlığı görülenler terfi ediyor. Belki 
I böyleler terfi ediyor diye maaşı, münhal vukuunda 

verilecektir. Onu da bildiğimiz yoktur ha. Binaena
leyh Hüseyin Avni Beyin buyurduğu gibi bu zaferden 

I dolayı ordu maaşatını temin etmiş, filân değildir bir, 

I İkincisi; celsei hafiye olduğu için ismini söyle-
I mekte bir beis yoktur. Bir yerden gelirken Yakup 
I Şevki Paşaya misafir oldum. Bu mesele hakkında 
I bendenize gayet güzel şeyler söylediler. 
I — Efendim siz bizim c/c 20'leri kestiniz; âlâ. . Biz 
I bir şey dedik mi, hayır demedik. Sonra anladınız ki 
I bu iyi olmadı. Ne yapalım dediniz bir ricat yapalım. 
I Haydi bir elbise bedeli... Arkadan baktınız bu da 
I olmadı. Azcık durdunuz ne yapalım dediniz; haydi 

bir tayın zammı yapalım... Ya bu kararınızda, ilk ka-
I rarınızda - böyle söyledi - lök gibi duraydınız. Veya-
I hut elbise bedeli, yem bedeli diye bir şeyler yapma-
I ya idiniz, dedi. Ne için Paşa Hazretleri dedim. Dedi-
I 1er ki bana: kırtasiyeciliği artırdınız. Ve biliyor musu-
I nuz ki bizde maaş almak için ne muameleler vardır? 
I Bir zabit maaş almak için bir çok muamele; muaye-
I nattan muayenata, melbusattan melbusat kısmına, 
I maaşattan maaşat kısmına... Nedir bu Allah aşkına. 
I Ve ilâveten dedi ki; siz eğer bunları bizi memnun et-
I mek için yapıyorsanız, - ki elbise bedeli ile muayyena-
I tın mecmuu r yüzde yirmiden fazla tutuyor - ve bu 
I orunun lehine olmakla beraber yüzde yirmilerin kat'-
I ından dolayı hasıl olan inkisarı telafi edemiyorsunuz 

I Ne için dedim; bunlar daha fazla tutuyor... 
1 Bilmem dedi, orduda böyle bir zihniyet var... 
I Siz bize bir şey yapacak iseniz; yüzde yirmileri 
I kaldırınız, dedi. İşte bu sözlerim Yakup Şevki Paşa-
I nın aynen ifadesidir. Küçük zabitan da keza böyle 
I söylüyor. Zabite bu elbise bedeli ve tayın bedelinin 
I daha çok tuttuğunu isbat ettim ve birader senin bu 
I zamların yüzde yirmiden fazla tutar dedim. Neme 
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lâzım benim yüzde yirmi mi kesmeyin diyor. Rica 
ederim şimdi bu yüzde yirmiyi iade edersek - ki Mü
dafaa: Milliye Vekili Paşa da iadenin muvafık ola
cağını söyledi - ne olur'.' 

Efendiler. Maliye Vekili Beyin yaptığı tayın be
deli kanununa göre: tayın bedeli diye, gerek geride 
ve gerek ilende, cephede olanlara maktuan beşer yüz 
kuruş verilecek... Acaba bunu böyle her tarafta mak
tuan beşer yüz kuruş olarak vermek doğru mudur? Bu 
usulü kabul edersek bir münakaşa olacak. Tayın bedeli 
deniyor, fakat bakalım her yerde buğday fiyatı bir 
mi? Bunu aynen vermeye kalkarsak bilmem o de ne 
dereceye kadar doğrudur? 

Yakup Şevki Paşanın dediği gibi; Harbi umu
mîde zabıtanın pek kavi olan ahlâk ve necabetini bcv 
zan: bu tayin kanunudur, dedi. Meselâ bir memleket
te şekerin kiyyesi beş kuruşa, diğer bir yerde yüz ku
ruşa oldu mu, ve beş kuruştan bir şeker verdin mi, 
haydi herkes tüccarlık yapmaya kalkışıyor, ve bir or
duda zabıt: şeker, buğday satmaya kalkarsa, o or
duda intizam ve inzibat kalmaz dedi. Sözleri bilmi
yorum ne kadar doğru... 

Şimdi 14 ve i 6 bin zabitimiz varsa, ve siz bunlar 
için maktuan beşeı yüz kuruş tayın bedeli kabul eder
seniz, yekûnu 4S0 bin lira mı ediyor, pekâlâ... Bu 
yüzde yirmileri umuma verirsek.., 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Umumdan maksat 
nedir? Memurini mülkiyede mi? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Evet me
murini mülkiye de dahil olmak üzere yüzde yirmile
rin iadesi; ! ?C0 000 lira ediyor. Çünkü umum tah
sisatı fevkalade -yekûnu i 3 milyon lira tutuyor. Bu
nun yüzde yirmisi ne der. rica ederim, hesap edin. 

Dün Müdafaa; Milliye Vekili Paşa Hazretleriyle 
görüştüm; yüzde yirmiler iade olunursa bunu tabiî 
geride bulunan zabıtan da alacak fakat memurini 
mülkiye de gende bulunan zabitan kadar çalışmış
tır. Neden memurini mülkiye bunu almasın; bu, doğ
ru değildir, dedi Bendeniz de Paşa Hazretleri karşı
lık yoktur dedim Fa.sh mahsusundan üç milyon lira 
kesin. Yalnız bu b_r milyon altı yüz bin lirayı veriniz 
dedi. îşte Paşa Hazretleri buradadır, benim bütçem
den kesin,z. bu ikiliği yapnııyalım. Bu harpte bera
ber çalışmış olan bir zabitle, bir mülkiye, memurunu 
ayırmak, yalnız mülkiye memuru zam almasın, bu
nu ben muvafık görmüyorum. Benim bütçemden üç 
milyon lira kesiniz bu işi bitiriniz, buyurdular. Zan
nederim İv. bunu Heyet; Aüyeniz kabul eder. Paşa 
Hazretleri diyor ki. bunu benim bütçemden kesiniz, 
ikilik, oimasin <}>\:GY. 

— 7 

RİFA'7" BEY (Tokat) — Efendim benim söyliye-
ceklerimi Mazhar Müfit Efendi Hazretleri söylediler. 
Yalnız nefer tayinini bırakalım, çünkü bu nefer tayi
nini yaparsak, bilâhara yüzde yirmilerin de zammı 
tabiîdir. Sonra iki defa olmak üzere bütçeye bar olur. 
Nefer tayini kalksın yüzde yirmileri memurin ile be
raber verelim. Yirmi milyon açık var diyorlar. Var
sın yirmi milyon lira açık olsun birader. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, müsaade 
buyurun, burada düşünülecek iki mesele var. birisi; 
yüzde yirmiyi katetmek zarureti, bugün mündefi ol
du mu ki. bunun zammına kalkışıyoruz. (Oldu ses
leri) O günkü zaruret bugün mündefi olmuş ise pe
kâlâ hep beraber... Ben zannediyorum o zaruret bu
gün mündefi olmamıştır. O zaruret ziyadesiyle var
dır. Bu bir, ikincisi; yüzde yirmiyi kestiğiniz halde 
ay beay maaş verebiliyor musunuz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Öyle de 
verilmiyor, böyle de verilmez. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Eğer yüzde yir
miyi kesmek şartiyle verebiliyorsanız, zararı yok kes-
miyelim, fakat rica ederim zaruret evvelkinden daha 
ziyadedir. Bununla beraber, üç ay, dört ay. beş ay 
müterakim kalıyor. Efendiler; cephe zammı yapma
ya idiniz de keşke zabitanın her ay maaşını verse idi
niz daha memnun olurlardı. Fakat maaşa cephe zam
mı ilâve ettik ve daha bir çok esbap üzerine masraf
lar meydana geldi, maliyemiz hakkından gelemedi. 
Üç ay, dört ay ve hatta beş ay, marttan evvel maaşı 
müterakimde kalan zabitan vardır. Bugünü bilmiyo
rum. rica ederim. Bunu çok verip de bir kaç aylar 
vermiyerek, memurini arada sefil düşürmekdense, 
vereceğimiz kadar verelim fakat her ay verelim. Ver-
miyeceğimiz maaşı tahsis etmek, tezyit etmek - ben 
zannetmem ki - iyi bir şey değildir. Bu fena tesir edi
yor. Bununla beraber Mazhar Müfit Bey bir şey söy
ledi. Paşa Hazretleri de buradadır. Paşa Hazretleri 
demiş ki; «Zabitanın ve memurinin yüzde yirmisini 
verin, benim bütçemden üç milyonunu tenzil edin 
demiş. Eğer bu böyle ise Paşa Hazretlerinden soru
yorum, böyle fazla bir parası vardı da. ne için Mec
lise o bütçeyi getirdiler. (Muzafferiyet dolayısiyle 
sesleri) Madem ki sonradan geriye verecekti. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare-
| si) — Top ve cephane mubayaasına ait fasıldan veri

lecek. 
I İHSAN BEY (Cebelibereket) — Top ve cephane 

Hacı Anestiden bedava alındı. 
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VEHBİ EFENDİ (Konya) — Sonra efendiler, me
sele s mühimdir. Zabitan için evet, bir nefer tayınına 
ben kendi şahsım namına muvafakat ediyorum. Fa
kat efendiler, memurinin yüzde yirmisinin iadesine 
gelince; nasıl ki zabitanın maaşında ve bir nefer ta
yininde paranın alındığı yeri düşünürsem, memurinin 
yüzde yirmiyi iadesinde daha ziyade düşünürüm. 
Efendiler, bugün cephede muharebe ve mücahede 
ederi ve o zabitandan daha evvel kurşun karşısına ge
çen neferatı ailelerinin sırtında pazara getirmiş oldu
ğu bir okka yoğurt, iki okka peynir, üç okka zahire
den alıyoruz. Rica ederim onları yalın ayak, başı 
açık, bugün iğneden ipliği bulamıyanların, malını me
lalini satıp da kendi evlad; cephede kurşuna karşı 
can verirken onlardan kırkar para toplayıp' da böyle 
kırkar lira vermek doğru bir şey ise cümlenizin vic
danına müracaat ediyorum. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Muhterem efen
diler; Heyeti Celilenize evvelâ kendimin ordu men-
subininden bulunmadığımı arza lüzum görüyorum. 
Bundan başka bütün hissiyatıma hâkim olarak ^zafe
rin verdiği neşelerden mütevellit hissiyata kapılmıya-
rak ve Maliye Vekili muhtereminin vaziyeti maliye
miz hakkındaki beyanatını da bir ehemmiyeti mah
susa ile daima göz önünde tutmaya da - beyanatda 
bulunuı ken - karar vermişim. 

Efendiler; ordu zabitanı hakkında yüzde yirminin 
iadesi veyahut bir elbise bedeli veyahut bir nefer 
tayım zammı mevzuu müzakere olurken, zabitana 
mükâfat edilmek sırası değildir. Mükâfatı vakit ve 
zamanına talik lâzımdır; sözü kadar - affınıza mağ-
ruren - bendenizce doğruluktan uzak bir söz yoktur. 

Efendiler; bir yüzbaşı, mektepten Mülâzimi sani 
çıkan, kırk ilâ kırk beş yaşında ancak yüzbaşı olabil
miştir. Bu yüzbaşının mutlak ve mutlak bir kansı, 
Allah'ın ihsanına göre bir veya. iki de çocuğu var. Bu 
yüzbaşı efendiler; on beş sene mütemadiyen vazifei 
askeriyesini yapmış ve mütemadiyen harp sahnelerin
de ve talimhane meydanlarında vücudunu yıpratmış 
olan bu yüzbaşıya verdiğiniz maaş iki bin sekiz yüz 
seksen kuruştur. Maaşı aslîsi üç bin dört yüz doksan 
kuruştur. 610 nu kesiyorsunuz, iki bin sekiz yüz 
seksen kuruş kâğıt veriyorsunuz. Müsaade ediniz hep
sini hesapla görüşelim. Bu yüzbaşı bugün cephede 
düşman karşısında, ailesi de geride bir kiralık evde
dir. Efendiler hafi olduğu için alenen arz ediyorum 
ki, zabitan ailesinden tanıdığı olan bir mebus var mı
dır ki, o aile kızararak, utanarak ona gelip ondan 
borç almamış olsun. (Yoktur sadaları) Öyle ise tanı
dığınız zabit arkadaşınız da yoktur. İsim tasrih et-

I mek, vaka göstermek doğru değildir. Bendeniz cep
hede öyle zabitana tesadüf ettim ki; bana ağlıyarak-
tan İstanbul'dan gelen ailesinin mektubunu gösterdi. 
Karısı diyor ki.; «Artık ben hizmetçi oldum - diyor. 
Tahtı nikâhında bulunan bir kadının hizmetçilik et
tiğini gören; tahsili âli görmüş on beş senelik bir as
kerde ne şevk ve ne de maneviyat görebilirsiniz ki, 
bunların yüzde yirmilerinin kat'ı hususunda bir mer
hametsizlikte bulunuyorsunuz. (Doğru sadaları) Ya 
ufak rütbeliler böyledir, fakat büyük rütbeliler nasıl
dır? Kolordu kumandanı olan bir Miralaya misafir 
olduk. Malumu âliniz askerlik tuhaftır. Topçu ku
mandanı kıtaatı teftiş edeceğim diye karargâhda mi
safir olur. Yani bunu Salâhattin Bey biliyor. Yediği 

i ekmeğin parasını almak yoktur. 

Bu kolordu kumandanına otuz bin kişi muharip 
asker teslim ediyorsunuz. Topçusu ile, süvarisi ile, 
gayrı muharipleri de kaale alırsanız, buriun zekâsına, 
eline dimağına teslim ettiğiniz elli altmış bin candır. 

I Bu can memleketin en genç camdır. Yalnız bundan 
ibaret midir, bundan başka o kolordu kumandanının 
eline, Türkiye'nin istikbalini ve tarihini, şerefini, na
musunu tevdi ediyorsunuz. Bu adam cephede karar-

I * 
I gâhdadır. Mülâzımının vaziyetine acıyor, ve belki 

mülâzımından da para almıyor. Misafirinden de pa-
I ra almıyor. Karısı da ya Ankara'da kiralık bir evde, 

yahut da başka bir yerde kiralık bir evde bulunmak
tadır. Efendiler Ankara'da kiralık bir evde bulun-

I rnaklığm ne demek olduğunu lütfen nazarı dikkate 
I alınız. 

BİR MEBUS BEY — Doğru... 
İHSAN BEY (Devamla) — Veyahut da bir han 

odasında bulunuyor. Bu miralay veya kolordu ku
mandanına ne maaş veriyorsunuz?. Efendiler bu mi
ralay veya kolordu kumandanına cephe ve makam 

I zammı da dahil olduğu halde hepsi 78 kâğıt veriyor-
j sunuz. Şimdi bendeniz - affınıza mağruren arz edi-
I yorum - müsrif bir adam değilim. Zevku safa ile de 

ünsiyet edecek sinni geçmişim. Böyle bir adam oldu-
I ğum ve ayda 160 lira maaş aldığım halde sizin temin 
i ederim - temine de lüzum yoktur hepiniz biliyorsu-
I nuz - ay başını güç tutuyor, Emir Paşa nerededir, di-
I ye arayıp duruyorum. "(Handeler) Rica ederim efen-
I diler, elinizi vicdanınızın üzerine koyunuz, her şeyin 
I fevkinde bir hak vardır. Mükâfat istemiyorum, fakat 
I bunların şerefini hayatını, namusunu muhafaza da 
I Heyeti Celile için mukaddes bir vazifedir. Arzu eder 

ve ister misiniz ki; ölen ve öldüren bu zavallı zabi-
I tanın aileleri hâlâ hizmetçilikte istihdam edilsinler.; 
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ister misiniz ki, kendilerini dilendiresiniz? Çünkü al- | 
dıkları maaşla dilenecek vaziyettedirler. 

BİR MEBUS BEY — Her sınıf öyledir. 
İHSAN BEY (Devamla) — Değildir, efendiler. 

Eski bir ordu mensubîninden olduğum için söyleme
ye utanıyorum. Her sınıfın maaşı bir nisbette değil
dir. Bir polise 35 lira verdiğiniz halde diğer tarafta 
bir yüzbaşıya 28 lira veriyorsunuz. Efendiler; ve yüz
başı ailesinin yanında da değildir. Ailesi hizmetçi mi- I 
dir efendiler? Onun için arkadaşlar vicdanınıza eli
nizi koyunuz, bu memleket bu din bu millet, bu tarih 
için sabur ve mütevekkil hiç şikâyet etmiyen ve de- I 
dikoduya kulaklarını kapamış olan bu zabitanın aile- I 
lerini hiç olmazsa hizmetçilikten ve belki de fena yol- | 
lara sapmak ihtimallerinden kurtaralım. Bu, bizim 
için namus vazifesidir. (Bravo sadalan) (Müzakere 
kâfi sesleri) I 

REÎS — Söz isteyen bir çok arkadaşlar vardır. 
Aynı zamanda müzakerenin kifayetine dair de bir 
takrir vardır. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Reis Bey kifaye
tin aleyhinde söyliyeceğim. 1 

HACI ILYAS SAMI EFENDİ (Muş) — Kifayet 
var ise var, yok ise zannederim söz vermezsiniz. 

REİS — Kifayetin aleyhinde bir mebusa söz ve
riyorum. 

ATIF BEY (Beyazıt) — Bu beyanat esasata ta
alluk etmesin. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Mühim bir me
seledir, müzakere ediyoruz. Mesele ne kadar tenev
vür ederse o kadar iyi olur. 

ATIF BEY (Beyazıt) — Herkese kanaat gelmiştir. 
M. DURAK BEY (Devamla) — Bidayette de arz 

etmiş olduğum veçhile yapmış olduğumuz müzakere 
mühimdir. Bendeniz de İhsan Bey arkadaşımızın fik
rine tamamiyle iştirak ediyorum. 

ATIF BEY (Beyazıt) — Pekâlâ... 
M. DURAK BEY (Devamla) — Verilen takrirler 

meyanında bizim de takririmiz vardır. Bendenizin de 
o takrirde imzam vardır. Fakat bendeniz Heyeti Ce-
lilenizden bir ricada bulunacağım. 

Bunu ordu ve memurin diye ayırmayacağım. Çün
kü, memurlar da bu memleketin evladıdırlar. Me
murlar da bu harpte hizmet ve fedakârlık etmişler
dir. Sonra vereceğiniz bu para da esasen memurların 
hakkıdır. Evvelce bu hakkı görülen lüzuma mebni 
kesmiş idik. Halbuki bugün vaziyetimiz, Cenabı Hak
ka binlerce hamdü sena ederim ki, dünkü vaziyeti
miz gibi değildir. Yüzde yirmilerden verilecek para 
Maliye Vekili Beyin hesabına nazaran iki milyon lira [ 

kadar imiş. Bendeniz bunun esas miktarını bilmiyo
rum. Mazhar Müfit Beyefendi de, bir milyon liradır, 
dedi. Sonra Maliye Vekili Beyefendi altı aylık hesa-
betti. Zaten Eylülün bir kaç günü geçmiştir. Beş ay
lık bir müddet kalmıştır. Demek ki, aşağı yukarı 7-8 
yüz bin iira arasında bir para tutuyor. Buna mukabil 
ise efendiler elhamdülillah varidatımız çoğalmıştır. 
Yarın yalnız İzmir gümrüklerinden 10 - 15 milyon 
lira gümrük alacağız. Bunu bu milletten bu ordudan 
mı esirgiyoruz. Yine hamdolsun ki Bursamız da eli
mize geçti. Acaba oradan da iki, üç milyon lira va
ridat temin etmiyecek miyiz? Çok rica ederim efen
diler şu zafer üzerine ordu ve memurinimizi de mem
nun edelim. Hepsinin de yüzde yirmilerini verelim 
Allah bize verecektir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
bir takrir vardır. Okuyoruz. 

Riyaseti Celilcyc 
Müzakere kâfidir. Verilen takrirlerin reye konul

masını teklif ederim. 
Mardin 
Muhat 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür efendim. 

ABDÜLGAFUR EFENDİ (Karesi) — Heyeti Ce-
îilenize arz etmek üzere uhdemde bir emanet var, efen
dim: (Müzakere kâfi görüldü sesleri) 

REİS — Efendim; Abdülgafur Efendi uhdemde 
bir emanet vardır, maruzatta bulunacağım diyor. Hal
buki müzakere kâfi görüldü. Tensibi âlinize iktiran 
ederse söz vereceğim. (Dinleriz sadalan) 

ABDÜLGAFUR EFENDİ (Karesi) — Gayet 
muhtasar maruzatta bulunacağım. Heyeti Ce'üenizin 
emir ve tensibi veçhile Kurban Bayramından bir kaç 
gün evvel Ali Fuat Paşa Hazretlerinin riyaseti altın
da Bendeniz de dahil olduğum halde cephe kuman
danlarının kurban bayramlarını tebrik etmek üzere 
cepheye gönderilmiştik. Cephe karargâhına muvasa
latımızda İsmet Paşa Hazretleriyle mülakat ettik. Ali 
Fuat Paşa Hazretlerinin bulunmadığı bir sırada Akif 
ve Atıf Beyler de olduğu halde ordunun ahval ve va
ziyeti umumiyesinde malumat istedik. İsmet Paşa 
Hazretleri ordumuzun ahvali hakkında uzun uzadıya 
izahat verirken söz yüzde yirmilerin kat'ı meselesine 
intikal etti. Bunun üzerine Paşa Hazretlerinden bu 
katiyat, ordu üzerinde nasıl bir tesir yaptı diye so
ruldu. Bu sualimize cevaben İsmet Paşa «Ordunun 
üzerinde iyi bir tesir yapmadı; orduyu münkesir et
ti, ordunun inkisarını mucip oldu.» Fakat zabitanı-
mız, başta en büyük kumandanımız olduğu halde en 
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küçük neferimize kadar kendisinde azmi zafer mev
cut olduğu için bundan dolayı o inkisarını izhar et
medi; dedi. Buna ilâveten dedi ki; arkadaşlarımızdan 
bazılarının her bir zabite bir nefer tayini itası hak
kında lâyihai kanuniye vermiş olduklarını işitiyorum. 
Bir de elbise bedeli kabul ettiniz. Fakat bu kabul 
edilen elbise bedeli kanunu ancak yüzbaşılara kadar
dır. Mavefke ait değildir. 

Nefer tayinine gel nce; bu gerçi, umuma ait ola
cak ise de ben cephede bulunan ümera ve erkânı as
keriyenin kat'olunan tahsisatı fevkalâdelerinin % 20' 
lerini hesap ettirirdim Azamî 5-6 yüz bin lira kadar 
bir şey tutuyor. Heyeti Celilece kabul edilecek olan 
gerek nefer tayini zammı hakkındaki kanun olsun, 
gerekse elbise bedeli - ki, elbise bedelinden ikinci 
derecede bahsetti - asıl nefer tayini zammını hesap et
ti. Ve arada mühim bir *fark yoktur. Bütün zabitan, 
erkân ve ümerayı askeriyeye ya elbise bedelini teşmil 
edin veyahut da ehemmiyetsiz bir farkı nazarı dik
kate almıyarak yüzde yirmileri iade edin. Bu, zabitan 
üzerine fevkalâde tesir yapacaktır, dedi. Bunun üze
rine arkadaşlarla birlikte münasip bir zamanda bunu I 
Heyeti Celileye arz edeceğimizi vaadettik. Bu bizim I 
için bir emanetti. Onu arz için buraya geldim. I 

REİS — Efendim, takrirler okunuyor. I 
(Mardin Mebusu Mithat Beyin takriri tekrar okun- I 

du.) Mardin I 
Mithat 

Riyaseti Celileye I 
Bilumum ümera ve zabitanı askeriyenin cümlemiz- I 

ce tebarüz eden ihtiyacatını temine medar olmak üzere I 
bir nefer tayin zammının kabulünü yüzde yirmi me- I 
sele; inin şimdilik reddini teklif ederim. I 

11 . 9 . 1338 
Gaziantep I 
Yasin Sani I 

Riyaseti Celileye I 
Yüzde yirmi zammın yalnız askerlere değii umum I 

memurin ve tahsisat erbabına teşmilini teklif ederim. I 
Erzurum I 

Mustafa Durak I 
(Muvafık, kabul sesleri) 1 
REÎS — Müzakere gayet ciddidir. Halbuki gü- I 

rültü ile duymak imkânı yoktur. I 

Riyaseti Celileye I 
Cereyan eden müzakerattan mütehasılıl kanaate I 

göre nefer zammından sarfı nazarla, umumiyetle me- I 
murîni Devletten kesilmekte olan yüzde yirmilerin 
badema kat'edilmemesi gerek askerî ve gerek mülkî I 
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i memurinin terfihi maksadını daha ziyade temin ede
ceğinden teklifi atinin kabulünü rica ederiz. 

I 11 Eylül 1338 
Mardin Urfa 
Necip Puzan 

Malatya Kırşehir 
Hacı Bedir Sadık 

Muş Mardin 
Rıza Esat 

Karahisarışarki 
Mesut 

Madde T. — 28 Şubat 1338 tarihli ve 198 numaralı 
1338 senesi avans kanununun üçüncü maddesi mül
gadır. 

Madde 2. — tşbu kanun 15 Eylül 1338 tarihinden 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, Durak Beyle, Necip Beyin tek
lifleri hemen birbirinin aynıdır. Yasin Beyin takriri 
tadil mahiyetinde olduğundan evvelâ onu reye koyu
yorum. Yasin Beyin takririni kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Yasin Beyin takriri reddedilmiştir. 

Şimdi efendim-; Durak Beyle Necip Beyin takrir
leri aym mealdedir. Yalnız bir şekil farkı vardır, ev
velâ Necip Beyin takririni... 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Müsa
ade buyurunuz Reis Efendi. Bir kanunun aynı sene 
içinde reye vaz'ı doğru değildir. Nasıl reye vazedersi
niz. (Gürültüler) 

YASİN BEY (Gaziantep) — Maliye Vekilinin 
müdafaasını dinliydim. (Dinledik sesleri) (Maddeyi 
reye koyunuz sesleri) (Gürültüler) 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz, birinci 
maddeyi okuyoruz. 

Madde 1. — 28 Şubat 1338 tarihli ve 198 numa
ralı 1338 senesi Avas Kanununun üçüncü maddesi 
mülgadır. 

REİS — Efendim biz % 20 tenkihat hakkındaki 
kanunun ilgasına dair olan şu maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 15 Eylül 1338 tarihinden 
muteberdir. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim; madde kabul edildi. Alenî celse
de tayini esami ile reye koruz. Yalnız. (Tayini esami
ye mahal yok sesleri) (var, var sesleri) Efendim, rica 
ederim. Yalnız iki madde daha lâzım. Kanunun tarihi 
meriyetini gösteren... (vardır, 15 Eylüle sadaları). 
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Efendim, ya ayın mebdeini alınız, veya nihayetini alı
nız. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — Efendim; ikinci madde okundu. İşbu 

kanun 15 Eylül tarihinden itibaren meriyülicradır, me-
alindedır. (1 Eylül seslen) 

ATIF BEY (Beyazıt) — 1 Eylülden itibaren ol
sun. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Kanunlarda numara göstermek taamülümüze muha
liftir. Binaenaleyh birinci maddedeki filan numaralı 
fıkrasının tayyedilmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim; ikinci madde hakkında söz is
teyen var mı? (1 Eylül olsun sadaları) 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim; biz yüzde yirmileri keselim, bir 
tasarruf yapalım derken, fazla olarak Martta yaptı
ğımız bir kanun ile bir de elbise bedelini yükledik. O 
da üzerimizde kaldı. Binaenaleyh hiç olmazsa bu ka
nunun tarihi meriyetini teşrinievvel olarak kabul 
ediniz, hiç olmazsa şey olsun; bir teşrinievvel olmak 
üzere teklif ediyorum. (Muvafık sesleri) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ffendim; bu 
c/c 20'lerin katından mütehassi! iğbirarm önüne .geç
mek için yaptığımız bu kanun inşallah arzu ettiğimiz 
hüsnü tesiri ifa edecektir. Yalnız bu gibi kanunların 
makabline teşmilinden ise, mabade ait olması daha 
doğrudur. Makabline teşmil edilebilecek kanunlar af
fa mütedair olan kanunlardır. Binaenaleyh ne ben
deniz bu kanunun teşrinievvel iptidasından muteber 
tutulmasını teklif ederim. 

MAZHAR BEY (Aydın) — Arkadaşlar; biz de 
yüzde yirmileri keserken, biz büyük bir zaruretin tah
tı tesirinde idik. Biz o zaman kalben bir azap hisse
derdik. O kanunu kabul ettik. Bugün bu zaruret ta
mamen mündefi olmamışken fedakâr arkadaşlarımı
zın duçar oldukları zikı maişetleri dolayısiyle duydu
ğumuz tesirat, teessürat tahtı tesirinde bulunduğu
muz zarurete galebe çaldığı için bu kanunun ilgası 
cihetine gittik. Meclisi Âliniz bu hususta büyük bir 
eseri insanî göstermiştir. Fakat bu eseri insanîyi gös
terirken daha mühim menafii baltalayacak bir suret
te yüksek sehavet göstermek de doğru değildir. Bina
enaleyh biz •<]'( 20'leri keserken, elbise bedeli mevzu
bahis değildi. Elbise bedelini sonradan kabul ettik. 
Daha sonra bir nefer zam tayini ilâvesi fikri ha*ıl 
oldu. Bu ikisini cemeUİğimiz zaman r} 20'leri iade 
ettiğimiz zaman elbise bedelinin ipkası lehinde olma
yacak bir fikir tahaddüs edebilir. Binaenaleyh mesele 

böyle iken yine elbise bedelini ipka etmeye Heyeti Ce-
lileniz razı oluyor. Şimdi yalnız bir 15 gün, bir ay 
meselesi kalıyor. Artık her halde 15 gün ileriye gidil
mek lâzımdır ve şu tezahürattan olarak bendeniz bir 
kelime daha ilâve edeceğim. Böyle olmak vaziyetinde 
olmayıp da yalnız ziyk bir maişet içerisinde bulundu
ğundan dolayı hallerine müteessir olduğumuz zabitan 
ve memurini mülkiyenin maaşat;na kabil olduğundan 
fazla vermeye çalışırken elbette bunları doğrudan 
doğruya rnallariyie, canlariyle, fertleriyle, temin eden 
bu fedakâr insanlara, diğer ölüm vaziyetinde bulu
nan arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza da yardım için 
para vereceğinizden dolayı çok müteşekkirim. 

KÂZIM PAŞA HAZRETLERİ (Müdafaai Milli
ye Vekili) (Karesi) — Bu r/c 20'lerle beraber mevzu
bahis olan elbise bedeli dört yüz kuruştur. Bir mülâ-
zim yüzbaşıya kadar dört yüz kuruş elbise bedeli alı
yor. Yani maaşına ayda dört yüz kuruş zammetti. Bu
gün burada yapılan müzakere de elbise bedelini kal
dırmak ve ({ 20'leri ilâve etmek mevzubahis oluyor 
ki, bu doğru değildir. (Hayır hayır sadaları) 

REİS — İkinci madde hakkında müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görül-

I muştur. 
Efendim; ikinci madde hakkında tadilname var. 

Asım Beyle Refik Şevket Beylerin tadiinameleri var. 
i Teşrinievvel olarak tadilini teklif ediyorlar. 1 Teş-
linievvel olarak tasrihini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Ffeyeti memurdur. 

REİS — Efendim maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim Meclisi 
Âlinin yapmış olduğu bu muamelei lütufkâriden do
layı bütün zabitan namına arzı teşekkür ederim. Ken
dilerine de Meclisi Âli namına yazıyorum. (Selâm ya-
zın-:z sadaları) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Re
isi) (Sivas) — Efendim; Başkumandan Paşa Hazretle
rinden İzmir'in işgaline dair resmî telgrafı şimdi aldım, 
okuyorum. 

SALÂHATTİN BEY (İzmir) — Efendim, bu tel
grafa Meclis tarafından bir cevap yazılsın. Meclisin 
selâmı vardı. Bu telgrafa cevaben yazılsın. 

REİS — Bu telgrafa cevap yazılmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim 
celsei akniyeye geçiyoruz. 


