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BİRtNCt CELSE 

Bed'İ Müzakerat; Saat: 1,33 

REİS : Reisvekili Ali Sunıri Bey 

KÂTİPLER; Ruşen Eşref Bey (Earahisarı Sahip), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim! 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REtS — Zaptı sabık okunacak. 

Seksenikînd İçtima 

19 Mart 1341 Perşembe 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın; Tahtı Riyasetlerinde bilinikat zap

tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide 
aidolduklan mahallere havale edildi. 

Ankara'da bir memurin kooperatifi teşikli hakkın
daki kanun lâyihasının Ticaret Vekâleti bütçesinin hi
tamını müteakip müzakeresi karargir oldu. 

Olbaptaki, teklif veçhile bir Marttan itibaren iki 
hudut taburu teşkili hakkındaki lâyihai kanuniye müs
taceliyetle müzakere ve aynen kabul olundu. 

Badehu, Ticaret Vekâleti bütçesinin müzakeresine 
geçilerek 284/A faslı tadîlen ve fiısûlü mütebakiye 
aynen kabul edildiği gibi 270 nci fasla şirketler rıez

di nd eki daimî komiserler muhassesatı namiyle bir mad
de ilâvesi dahi kabul olundu ve teneffüs için celse 
tatil edildi. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından küşad edilerek, Ankara'da 

bir memurin kooperatifi teşkili hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin müzakeresine başlanıldı ve cereyan eden mü
zakere neticesinde birinci madde ile üçüncü madde 
tadilen, ikinci madde aynen ve kanunun heyeti umu-
m iyesi ekseriyetle kabul olundu. 

Badehu Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesinin mü
zakeresine iptidar edilerek bir müddet müzakere cere
yan ettikten sonra Cumartesi günü içtima edilmek üze
re Celse tatil olundu. 

REtS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri.) Aynen kabul edenler işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler İşaret buyursunlar... 
Kabul edildi. 

2. — SUALLER 

A — Zonguldak Mebusu Tunalt Hilmi Beyin; Ereğ-
- Karadere şimedifer hattı hakkında şifahî sual tak- REİS — Ziraat Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
L — Memlekette istimal olunacak ölçü vahidi kı-

yasîlerinde usulü aşarî istimalinin tahtt mecburiyete 
vaz'ı hakkında kanun lâyihası (1/655) 

REtS — Ticaret, Adliye, Kavaninİ Maliye ve Mu
vazene! Maliye encümenlerine havale edilmiştir. 

2. — Türkiye sakillerinde nalkiyatı bahriyeye ve li
manlarla karasuları dahilinde icrayı sanat ve ticarete 
mütedair kanun lâyihası (i/656) 

REİS — Ticaret ve Adliye encümenlerine havale 
edilmiştir. 

Ruznamei esasiye geçiyoruz efendim. 

İntihaplar 
i. .— Divanı Muhasebat Reisİsanİleri intihabı: 
RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Bugün Diva

nı Muhasebat Reisisaniliği intihabı olacaktı. Dünkü 
ruznamede vardı. Bugün konmamıştır. 

REİS — Efendim! Divanı Muhasebat Reisisanilik-
leri İntihabı vardır. Fakat ruznameye ithal olunma
mış, tensip buyurursanız, esasen namzet listesi de tevzi 
olunmuştur, şimdi yaparız. (Muvafık yapalım, sesleri.) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usul hakkında söyleyece
ğim efendim. 

REİS — Buyurunuz, 

— ee — 



İ : 83 21 . 3 . 1541 C : 1 

VEHBt BEY (Karesi) — Efendim! Divanı Muha
sebat Riyaset namzedi olmak üzere üç encümenin bize 
tevdi ettiği listeyi gördünüz. Bendeniz bu listeyi alın
ca, listede dahil olan hiçbir zatın şahsiyeti hakkında 
zaten malûmatım olmadığı için, bir fikir dermeyan et
mek kastında, garazında değilim. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Liste ile mukayyet 
değiliz. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Yalnız, asıl nazarı dik
katimi celbeden usul noktasıdır. Divanı Muhasebat, 
ki bu memlekette malî esasatı muhafazaya memur bir 
heyettir, bunun intihabında usule riayet edilmiyecek 
olursa, bendeniz bunu doğru görmüyorum. Bunun taf
silini de mahzurlu ve zait görüyorum. Yalnız, su ka
dar arz edeceğim ki her hangi bir heyete reis, ancak o 
heyet arasından çıkar. Çünkü heyete reis olacak zat 
bir kere âza olmalıdır ki, ondan sonra reis olsun. Şa
yet encümenler herhangi bir noktayı varid görmüşler-
se, bendeniz bunu istikbal için bir vesika addediyorum. 
Nazarı dikkatinize arz ediyorum. Yarın Şûrayı Devlet 
intihabında, ki Teşkilâtı Esasiye Kanununa koyduk 
ve yarın çıkarmak mecburiyetindeyiz, çünkü milletin 
işi böyle ilânihaye Meclis kapalı olduğu zaman sürü
nüp gitmez, o vakit olsun düşünelim, böyle bir hataya 
düşmiyelim. Encümen, niçin heyet arasından Reis 
namzedi göstermemiştir? Bir dairenin Reisi ancak ara-

, sından çıkar. Ondan sonra onun yerine yeniden âza 
intihap edebiliriz. 

4. — MÜZAKERF 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası : 
(1/506) 

A) MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKÂLET! BÜTÇESL-

RElS — Efendim! MUdafaai Milliye Vekâletinin 
Bütçesine başlıyoruz. 

Rüştü Paşa buyurunuz! 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Bendeniz 
teşkilâta ait temennilerde bulunacağım, bir de tatil 
zamanında dolaştığım mıntıkalarda gördüğüm bazı 
nokata, vekil beyefendinin nazarı dikkatini celbede-
ceğim. 

Efendim! Geçen sene üçüncü taburların teşkili 
için mecliste müzakere cereyan etmiştir. Bunların ye
niden kadro halinde olsun teşkili . hakkında uzun 
boylu bahsedildiği için tekrar etmek istemem. Bu 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Meclis mukayyet de
ğildir, istediğini intihap eder. 

ALİ CENANI BEY (Gaziantep) - O d a onların 
içine karışacaktır, 

TALÂT BEY (Ardahan) — Meclisi Â1İ mukayyet 
değildir, dilediğini intihap eder. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim! Vehbi Bey bi
raderimizin buyurduklarına bendeniz de iştirak ederim. 
Hakikaten öyledir. Reisler azalar arasından intihap 
edilmelidir. 

Fakat, namzet göstermek için bir encümen Heyeti 
Celİleniz tarafından memur edildi, içtihat, hürriyeti 
fikir ve reye müdahale olunamaz, Mahaza heyet me-
yanından da bazı zevat konmuştur. Ez'ancümle aza 
ve müddeiumumi gene heyettendir. Diğer zevat için 
de üç encümenin iştirakiyle ve reyi hafi ile altı nam
zet tefrik edildi. Binaenaleyh heyeti celilenİz gös
terilen namzetleri behemahal intihap etmekle mukay
yet değildir. Hariçten de yapabilir, dahilden de ya
pabilir, heyet tneyamndan da yapabilir. Rey Heyeti 
Celİlenizindir. 

REİS — Efendimi tntihabata başlıyoruz. (Rey 
istihsaline başlandı) Reyini İstimal buyurmayım ar
kadaş varsa lütfen istimal buyursunlar! Rey istimali 
hitam bulmuştur efendim. 

Mahmut Bey (Siverek), Hacı Kâmil Efendi (To
kat), Faik Bey (Ordu), Bakur'a reyleri tasnife me
mur edildüer. 

EfttLEN MEVAD 

taburların teşkili ordunun kıymeti har biyesi itibariy
le pek elzemdir. Son yapılan seferberlik dolayısıyle 
tahsisatı munzammadan mümkün olursa bu tabur
ların teşkilini temenni ederim. 

Daimi küçük zabıtan hakkında bir kaç şey söy
lemek isterim. Diğer arkadaşlar da bu noktaya iliş
tiler. Hizmeti askeriyenin tenkisi dolayısıyle, küçük 
zabit yetiştirmek ihtimali azalmıştır. Ordunun buna 
şiddetle ihtiyacı vardır. Bu mesele yakın zamanlarda 
bir sual takriri münasibetiyle gene Meclisi Âlide 
mevzubahis olmuştu. O zamanki vekil Fethi Bey, bu 
bapta teşebbüs vaki olduğunu ve meclise teklifte 
bulunacağını söylemişti. Bunun biran evvel fiile 
çıkmasını temenni ederim. 

Havai kuvvetlere fazla ehemmiyet verilmesini 
ve faslı mahsusa konulan üç milyon liradan müm
kün ise fazla bir kısmının buna tefrikini, ordunun 
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kıymeti itibariyle pek lüzumlu addederim. Diğer 
devletlerde bu hava! kuvvetlere pek ehemmiyet ve
rilmektedir. Meselâ İngiltere havai kuvvetleri için bu 
sene bütçesine, bizim paramızla 160 milyon Ura tah
sisat koymuştur. Fransa. 60,80 milyon miktarında, 
italya'da buna yakın tahsisat vaz etmişlerdir. Diğer 
devletlerde kudretleri nisbetinde havaî kuvvetlere 
ehemmiyet vermişlerdir, Faslı mahsusa konulan pa
ranın fazla bir miktarını, bu havai kuvvetlerin tezyi
dine sarfedilmesini temenni ederim. 

Teşkilâttan, bir de makineli tüfenklerin kıtaatta 
tezyidi pek faydalı olacağı kanaatindeyim. Eskiden, 
piyadenin silâhı aslisi tüfenk idi. Makineli tüfenk 
ise muavin silâh makamında iken, bugün hemen silâh 
aslinin makineli tüfenk olduğu kanaatindeyim. Bina
enaleyh makineli tüfenklerin dahi tezyidine tarafta
rım. Teşkilâta ait temenniyatım bunlardan ibarettir, 
Tatilde gördüğüm bazı şeylere ait nevakıs için de, 
Vekil Beyefendinin nazarı dikkatini celbetmek iste
rim. 

Birincisi: Melbusat meselesi, Eylül nihayetine ka
dar gördüğüm kıtaatta efradın kısmı azamini elbi
sesiz, çamaşırsız, ayakkabımız gördüm. Koğuşlarında 
beylik ve şilte yoktu. 

Bunu, avdetimde Kâzım Paşa Hazretlerine söy
lemiştim. Lâzım gelenlerin nazarı dikkatini celbede-
ceğinİ vaad buyurmuştu. Onun için, vekil beyefendi
den rica ederim, bilhassa uzak mahallerin melbusat, 
teçhizat vesairesini vaktinden evvel göndersinler. 

Efrad sevkiyatı pek fena yapılıyor ve bundan 
hemen herkes şikâyet ediyor. Efradı cedide kıtalarına 
giderken, iaşesine, ibatesine ve ahvali sıhhiyesine hiç 
bakılmıyor. Sevkediîen efradın bir çoğu hastalanarak 
yollarda kalıyor ve perişan oluyorlar. Bunun ne için 
böyle olduğunu tahkik ettim. Ahzı asker şubelerine 
vaktiyle havale verilmediğini ve Şube zabitlerinin, 
lüzumu derecesinde bu mesele ile alâkadar olmadık
larını anladım. Geçen sene ahzı asker şubelerinden 
pek çok şikâyet olmuştu. Tabit asker arkadaşlar, mes
lek gayretiyle müdafaa etmişlerdi. Buna mukabil, 
Müdafaa! Milliye Vekili, badema şikâyet vuku bul
mayacak surette ahzı asker şubelerinde ıslahat yapı
lacağım Meclisi Alide söylemişti. Fakat gene bir çok 
şikâyetler işittim. Şimendifer ücretleri olduğu için, 
sevkiyat efradı şimendiferlerden istifade ettirilmi
yor. Hatta tesadüf ettim, şimendifer vagonların boş 
gittiği halde bile, efrat yaya gidiyor. Uzak yollardan 
gelmiş olan efrat dahi yaya gidiyor: Hatta tebdilha-

valı, zayıf olan efrat dahi şimendiferlerden tama-
miyle istifâde edemiyor. 

Erzurum ve Kars'taki askerî hastahaneleri pek 
fenadır. Yataklarını, sağlam İnsanlar bile hasta ede
cek derecede fena bir vaziyette buldum. Hastaların 
yanında su İçin bir bardak bile yoktu. Her koğuşa 
bir kova bırakılmış, bir teneke maşraba ile su içili
yordu. Hastaların bulundukları koğuşlar gayet fena, 
camlar kırılmış, saçlarla kapatılmış bir halde idi. 
Muharebenin en şiddetli zamanlarında bile hasta
haneleri böyle fena bulmamıştım? 

Geçen sene harcırah meselesi için zabitandan bir 
çok şikâyetler vardı. Öteye beriye nakledilen zabıta
nın harcırahını almak için aylarca beklediği vakidir. 
Hatta mekteplere tahsile gelen ve tahsilini ikmal et
miş zabitanın, harcırahlarını yüzde otuz kırdırarak 
aldıklarını işittim. 

Amele, usta bulunamıyan yerlerde bazan efrad 
çalıştırmak mecburiyeti hasıl oluyor. Bilhassa müs
tahkem mevkilerde yedi, sekiz saat çalıştıkları vaki 
oluyor. Bunlara yevmiye verilmediği için aldıkları 
gıda kendilerine kâfi gelmiyor. Bunlar hakkında bir 
faslı mahsus vardır. Amele bulunmıyan ve bilhassa 
böyle mecburiyet hasıl olan mahallerde, bunlara nı
sıf derecede olsun yevmiye verilmesini rica ederim. 

Zabitanın terfii icra edilmediğinden dolayı vaki 
olan şikâyeti hepiniz işitmişsin izdir. Onun için (400) 
numaralı Kanunun biran evvel tatbikini istirham 
ederim. Vakıa bunların teklif varakaları kısmen Mü-
dafaai Milliye Encümeninde tetkik edilmiştir. Mec
lisi Ali tatil edilmeden biran evvel terfiatın icra edil
mesini ayrıca rica ederim. 

Kabul etiğiniz kanunlarla, efrada zirat makineleri 
ve okuyup yazmak öğretilecek idi. Bunun için bir 
tahsisat konulmamıştır. Tabiî tahsisatsız okutmak 
ve makine öğretmek imkânsızdı. Şimdilik sözlerim 
bundan ibarettir. 

EKREM BEY (Rize) — Tayyare hakkında bir 
kaç kelime söyliyeceğim. Yalnız Muhterem Kâzım 
Karabekir Paşa Hazretlerinin vakıfane bir surette 
izah buyurmuş oldukları askerî liseler meselesine biraz 
temas etmek isterim. Filvaki bu hususta şimdi ne ka
dar söz söylenüirse söylensin, fiilî bir netice vermez. 
Söylenilir, gelir geçer. Bendeniz bu hususta Meclisi 
Âliye bir teklifi kanunide bulunmuştum. Bu, encü
menden geçmiş, ruznamenin baştarafındadır. Binaena
leyh esas söyliyeceğim sözleri, bu teklifin müzake
resi sırasına terkederek, yalnız hulasaten şimdilik 
fikrimi arz edeceğim, 

68 — 
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Bir ordunun efradı ne kadar iyi olursa olsun, za-
bitanı yetişmemiş olursa, o ordunun kıymeti yok
tur. Zabitarun yetişmesinde ise ulûm ve fonundan 
ziyade terbiyei askeriye âmildir. Meselâ: Bir emirle 
yüzbinlerce kişinin ölüme atılmasında, ulûm ve tü
rüm bir rol oynayamaz. Bunda ruhi olan terbiyei 
askeriye rol oynar. Buna mukabil diğer tarafta başı 
bozuk kütlesi farz ediniz, bunlar kanlarının son dam
lasına kadar ve hatta bir kişi kalıncaya kadar müda
faa için yemin etmiş bulunurlar. Fakat içlerinden bir 
ikisi Ölünce, derhal darmadağın olurlar. Buna sebep 
de terbiyei askeriyeye ruhen malik olmamalarıdır. 
Pek iyi bilirsiniz ki evvelce bizde bir zabit (3) sene 
Rüştü askeride (3) sene tdadii askerîde, (3) sene de 
Harbiyede olmak üzere (9) senede yetişirdi. Bugün 
bu, (9) sene iki seneye inmiştir. Avrupa'da askerî 
menbağdan yetişen zabitanı bırakalım, onların Maa
rif Nezaretlerinin emrinde bulunan mekteplerinde de, 
böyle manen, maddeten talebeye birtakım askerî ders 
verirler. Onların heyeti talimiyesi diyebilirim ki, ih
tiyat zabitanıdır. Manen onları askerliğe teşci ede
cek sözler söylerler, endaht yaptırırlar, birtakım id
man hareketleriyle hemen hemen askerî talimleri Öğ
retirler. Bu böyle olmakla beraber, sırf askerî bir 
heyetin idaresinde ayrıca, yani bizim eski askerî ida
dilerimize müşabih askeri liseye de maliktirler. Ora
ya zabıtan çocukları girer. Bakınız zabıtan çocuğu 
diyorum, bir çocuğun sivil bir pederden gördüğü 
terbiye ile, asker olan bir pederden aldığı terbiye çok 
başkadır. Binaenaleyh küçüklüğünden itibaren askerî 
bir terbiye alarak ve sonunda da askerî bir liseye gi
rerek, daima askeri bir heyetin nezareti altında aske
rî terbiye alarak ruhen kuvvetli bir asker yetişmiş 
olur. Bugün Avrupa'da bu askeri membaı, ordularına 
diyebilirim ki hemen hemen nısıf derecesinde zabit 
verir, ki onlar sivil mekteplerinde aynı zamanda en
daht ve idman harekâtı suretiyle, bizim asker mek
teplerimizde gösterdiğimiz Talim ve terbiyeyi göste
riyorlar, Bu böyle olmakla beraber, askeri bir lise
ye de maliktirler. Binaenaleyh bu hususta daha faz
la söz söylemiyeceğim. Bugün askeri liselerin vazi
yeti - ki bugün maarife devredilmiştir - cidden dü
şünülmeye lâyiktir. 

Tayyere meselesine gelince: Arkadaşlar! Kabili 
inkâr değildir ki bu hususta çok zayıf bulunuyoruz. 
Harbi Umumînin bidayetinde terketmiş olduğumuz, 
harbi umumî demeyeyim, otıbes sene evvel gördüğü
müz bu silâh, bugün çok mükemmel bir şekle gel
miştir. Söylendiğine göre bugün Fransızların tayya-

— «e 

re filoları, onbes günde Londra'yı hemen hemen im
ha etmek derecesinde bulunuyormuş. Muhakkak 
olan bir şey varsa, İngilizler Arakta tekmil İsyanla
rın bastırılmasını ve hemen hemen en mühim nakli
yatı askeriyeyi ufak bjr mikyasta olmak üzere tay
yareler üe yapıyorlar. Yani o silâh bugün mükem
mel bir bal almıştır. Biz sanavi hususunda çok geri 
olmakla beraber, mazimiz/ tetfcik edçcek olursanız, 
Avrupa'da vaktiyle imal çdjkniş. şil|hları hemen he
men en evvela biz «149 *tmişis4ir- Mesel; 93 harbi
ne bakınız, o zankan ordujrjuzun malik olduğu mar
tin tüfenkleri hiç kfmşfde huhwrauyordu. Toplar 
da aynı- veçhiledir. Mavzer silâhlarını en evvel biz 
ele geçirrnişizdU'. Fakat bugün tayyarede çok geri 
bulunuyoruz. Şjze bir misal arz edeyim. Şunu demek 
isterimkt bu silahlar sair devletlerde icad edilmiş ol
makla beraber bu silâhlara e» evvel biz malik olmu
şuzdur. Harbi umumîde bütün dünya devletlerinin 
donanmaları aleyhimizde birleşmişti. Fakat bu do
nanmalar biliyorsunuz ki, sahillerimizde dolaşmak
tan başka bir tesir yapamamışlardır, istiklâl müca
delesinde bu memleektjn bütün ştfthjan elinden alın
dığı halde, her taraftan kendtfi»* taarruz eden düş
manlara gene galebe etmiştir. Her tarafı deniz olan 
memleketimizde - gene tekrar ediyorum - o zaman 
dahi deniz hâkimiyeti ge$a djU n̂janda idi. 

Fakat hava meselesi. öyle değildir. Hava mesele
sinde, bugün bütün devletler, en azami bir kabili
yette bu kuvveti İnkişaf ettiriyorlar ve ilerde olduk
ça çok mühim kuvvete malik olacaklardır. Bu dev
letlerden birisiyle harp ettiğimiz zaman artık havada, 
bu hava kuvvetlerini tevfik edecek bir hudut, bir 
tahkimat yoktur ve harpte düşman ordusunu, ordu
muz tevkif ederdi ve düşmanın kuvveti ne kadar 
mükemmel olursa olsun ordumuzun gerisine gelemez
di. Fakat havada böyle değildi? Memleketin herhan
gi notkasında beş yüz tayyareci bir düşman filosu 
bulunabilir ve. harp olduğu zaman bir anda memle
ketin her tarafı rnüsayaten düşman tahtı tehdidin
de olur. Buna mâni olacak ş,ey ayini silâhı tedarik et
mek ve aynı silâhla havada çarpışmak. Binaenaleyh 
tayyarçye pdk ziyade ehemmiyet vermek İcap eder. 
Filvaki tayyare yalmz paça ile elde edilmez. Bu
gün pek çok tayyare alalım. Aynı zamanda maki
nist ve tayyareci de yetişilmek lâzımdır. ' Fakat ben
ce, bu da para İle olacaktır. Binaenaleyh pek mü
him olan bu meselede heyeti celilenize verdiğim iza
hatla, bütçe ne kad^r taşkın olursa olsun, bu husus 
için bir miktar para ilâve edilmesini arz etmek iste-
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rım. Çünkü yapılacak ufak bir ihmal, ilerde milyon
larla telâfi edilemez. Maruzatım bundan İbarettir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Müdafaai ; 
Milliye Bütçesi hakkında muhterem arkadaşlarımın 
beyanat ve mütalâatları cidden kıymetlidir. Tenev
vür ettik. Bittabi! bendeniz, ihtisasım olmaması itiba
riyle buna fennî ve ilmî bir şey ilâve edecek değilim. 
Mütehassıs arkadaşlarımın söyledikleri bir iki me
sele hakkında izahat talep etmek mecburiyetinde ka
lıyorum. Meselâ pek muhterem arkadaşımız Arif 
Beyefendi maaşattan bahis buyururlarken, maaşatın 
ne kadarı muharip ve ne kadarı gayri muharip efra
da verildiğini soruyorlar. Arif Beyefendinin aflarına 
mağruren arz edeyim ki, - belki sivilim anlamam -
Arif Beyefendinin ne kadar muharip askerimiz var
dır, ne kadar gayri muharip askerimiz vardır diye 
bu kürsüden izahat talep etmiye hakları vardır, fa
kat acaba bu, doğru mudur? 

ÂRlF BEY (Eskişehir) — öyle sorulmamıştır, 
•iyi anlamamamız. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Anlaya
mamış isem, affınızı temenni ederini. Notum böy
ledir. Bendemiz zannederim ki, ordunun bir teş
kilâtı vardır, bir kadrosu vardır, o teşkilât datolin-
de, kotordu olsun, fırka olsun alay okun, tabur 
olsun, bölük olsun, bunların bir kadrosu vardır. 
Saniyen, bütçe noktai nazarından zannediyorum 
ki, bizim bütçemizde muharip ve gayri muharip ef
radın maaşça bir farkı yoktur kî, muharip sunu alı
yor, gayrı muharip şunu alıyor diye sormaya ve öğ
renmeye bir İhtiyaç hâsıl olsun. Ne olursa olsun 
muharip kıtaatımız şu kadardır, gayri muharip 
kıtaatımız bu kadardır meselesinin - bilmiyorum -
alenen söylenmesinde bir mahzur var mıdır, yok 
mudur? Mütehassıs arkadaşların reyine müracaat 
ediyorum. Yalnız anlamak istediğim Ur şey var ki, 
zannı acizaneme göre Arif Beyefendi ordu teşkilâ
tından ve kadrodan bahis buyurmak istediler. Efen
diler! Çok zaman Muvazenei Maliyede bulunduğum 
için arz ediyorum. Müdafaai Milliye Vekâleti kad
rosunu tetkik etmek isteyen her hangi bir arkadaşı
mız Muvazenei Maliye Encümenine giderler, orada 
kadro mevcuttur. Fakat maiûmuâlinizdir ki, bu kad
rolar, diğer vekâletler kadroları gibi bütçe İle tabı 
ve neşir edilemez. Arzu buyuran arkadaş varsa, 
Encümene müracaatla kadroları tetkik edebilirler. 

Gene Muhterem Arif Bey arkadaşımız mubayaa 
edilmekte olan malzemei harbiyenin, fdşenk vesaire-
rrin miktarından bahis buyurdular. Ve zannederim 
miktarını da sordular. 

Beyefendiler! Bir hükümetin mubayaa edeceği 
topun, tüfeğin, bombanın miktarından bahsetmek 
bilmem ki doğru mudur? Efendiler, Avrupa'daka 
bütün devletler yekdiğerinin malzemei harbiyesinl 
öğrenmek için milyonlar sarf ederler. Ne kadar 
malzemei harbiyesi, ne kadar topu, ne kadar fişengi 
vardır, bunu öğrenmeye hasrı vücut ederler. Gene 
asker arkadaşlarımı işhad ederek söyliyeceğim ki, 
bizim şu kadar bomba alacağız, bu kadar tüfenk 
alacağız dememiz bilmem ki doğru mudur? Bunu 
alenen söylemekte mahzur vardır zannederim. Fa
kat Arif Beyefendi, bunları fabrikadan alıyoruz, 
fabrikatör söylemez mi? Buyurdular. Efendiler, 
malzemei harbiye bir fabrikadan mubayaa edilemez, 
yalnız bir fabrika bütün müıbayaatımızı verecek 
değildir, bu varit değildir. Binaenaleyh asker ol
mamakla beraber öyle zannediyorum ki alınacak 
topun, tüfengin adedinden bahsedilmez. Hattâ size 
garip bir misal arz edeyim. Muvazenei Maliyede 
bulunduğum zaman ecnebi bir hükümetin bütçesini 
tetkik ederken rastgeldim. Ordusundaki efradın iaşe 
parasını doğru göstermemektedir. Sebebi, eğer iaşe 
miktarını doğru gösterecek olursa, az çok o günkü 
kıymete göre efradın miktarı taayyün edecektir, tşte 
bunun İçin miktarı hakikiyi göstermiyorlar. Fakat 
bunu Meclis de biliyor, encümen de biliyor. Baş
ka bir fasla zam yapıyorlar, münakale yapıyorlar, 
ve oradan sarf ediyorlar. Bu suretle efradın mik
tarını saklıyorlar. Vakti hazarda efrat miktarı ma
lûm olabilir. Fakat seferde olmamalıdır. 

Efendiler! Muhterem Kâzım ve Rüştü Paşalar 
ve Ekrem Bey havaî kuvvetlerin lüzumu tesisinden 
bahsettiler. Bunun ehemmiyetini takdir için asker 
veya sivil olmaya lüzum yoktur. Havaî kuvvetin 
ehemmiyetini, bizim gibi asker ve mütehassıs otmı-
yanlar da bittabiî takdir etmişlerdir. Onun için ha
vaî kuvvetlerin tezyidi o kadar mühimdir kâ, bunun 
hakkında ne kadar söz söylense azdır. Malümuâli-
niz, bizim vaktiyle Sultan Aziz devrindeki donan
mamız, Avrupa'da ikinci derecede bir donanma idi. 
Fakat bakımsızlık yüzünden nihayet ne derekeye 
geldi;ği malûmunuzdur. Efendiler, bugün havaî 
kuvvet yeni bir kuvvettir, yeni bir silâhtır. Yeni 
bir kuvvete karşı her tarafta böyle büyük bir arzu 
İle çalışılmakta iken, bizim gene böyle beş on sene 
geri katarak, bu yeni silâhm Avrupa'daki yüksekli
ğine yetişemiyecek kadar sabır tahammül ile bekle
meye mahal ve lüzum yoktur. Mademki bu silâh 
yenidir ve ehemmiyeti derkârdır. Bizim de şimdiden 
çalışmamız lâzımdır. Vakıa çalışmaya bugünden 
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başlasak bite, Avrupadafcilerin miktarlarına zorla 
yetişebüeceğimize kani olmakla beraber, daha bir 
iki sene geçerse bütün bütün yeuşemiyeceğirmz aşi
kâr İdigünden, havai kuvvetlerimizin tezyidine 
• bütün arkadaşlarım gibi benim de bu vatanın ev
lâdı olmakıuğtm hasabiyle • tabiatiyle taraftarım. 
Onun içindir ki havai kuvvetlerimizin tezyidi için, 
bütçenin faslı mahsusuna ilâve edilmek üzere elli 
kadar arkadaşımızla bir takrir takdim ediyorum.: 
Faslı mahsusta bittabi nazarı itîbare alınıp bunun 
kabul edileceğine ümidini kavidir. Çünkü efendi
ler! Arz ettiğim gibi bu yeni silâhta olsun hiç olmaz
sa avnıpa ile beraber gidelim, geri kalmıyalım, 
onun için kabulünü rica ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar! Muvacehenizde 
bulunan bütçe asU, kahraman ve fedakâr Türk Or
dusunun 1341 senesi zarfındaki hîdertmtı hazariyesiy-
le, yeni İçinden çıkılmış olan seferin vücuda getir
diği noksanların, bir dereceye kadar tamir ve telâ
fisi için konulmuş olan faslı mahsustan ve ahiren ba
zı vilâyetlerimizde tahaddüs eden vakayiin İstilzam 
ettiği masarifi seferiyeden mürekkep bir kül teşkil 
eder. Bunun vakti hazarm mutad olan masarifi dai-
tnesine ait olan kısmı, hükümetin teşrinisani bida
yetinde Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince takdim 
etiği umumi muvazene ve bütçe lâyihasında mevcut 
idi. Yeni vaziyeti mahsusatım ve Şark vilâyetlerinin 
bazılarında tahaddüs eden vakyün masarifi seferiye 
bütçesi İse, ayrıca tanzim edilmiş ve yirmi gün ka
dar evvel Meclisi Aliye takdim olunmuş ve takdimi 
müteakip bendenizin de huzuriyte Muvazenei Mali
ye Encümeninde müzakere edilerek bu lâyiha hazır
lanmıştır. İşte 'bu hazarı hİdematı daime ile kısmi 
seferberliğin istilzam ettiği masarifi muvakkate, ayrı
ca 2 - 3 sütunluk bir cetvel halinde tevhiden huzuru 
âlinize takdim kılınmıştır. Bunların arz ettiği umu
mi yekûnu ve bunu senei sabıkanın Müdafaai Milliye 
bütçesiyle mukayesesini arz ettikten sonra, rüfekayı 
muhteremenin bazı tenkidatı, bazı şikâyatı ve bazı 
temenniyatı ifade eden beyanatlarına cevap telâkki 
edilebilecek mâruzâtıma geçeceğim. 

Bir defa 1340 senesi zarfında, Türk ordusunun 
vakti hazar masarifi daimesi olmak üzere, Meclisi 
Âtinin geçen devre! içtimaiye esasında kabul ettiği, 
yirmi yedi milyon ikiyüz yetmişdokuz bin küsur li
radan ibaret idi. Senei hali yenin, Meclisi Âli bulun
madığı zamana ait olan devresinde, cereyan eden 
masarifin heyeti umumiyesi nazarı itibare alınarak, 

Meclisi Âli ikinci devrei içtimaiyesine başladığı za
man verdiği tahsisatı munzamma ki • yekûnu beş 
milyon küsur liradır- Bu meblâğla beraber Türk 
ordusu 1340 senesi zarfında takriben 32,5 milyon
luk bir masraf yapmıştır. Bu sene hükümet tara
fından Meclisi Âliye ordu masarifi daime ve mu-
ladesi olarak ve yalnız vakti hazar masarifi olarak, 
bir sefer ihtimali nazarı dikkate alınmaksızın teklif 
edilen bütçenin yekûnu, Otuzüç milyon yedİyüz bin 
'Ura idi. Bunun Muvazenei Maliye Encümeni 33,5 
milyona karip bir miktar ile tespit etti. Bilâhare en
cümen; umumun bütçelerden 1341 senesi Muvaze
nei Umumiyesini vücuda getirmek üzere, bir kararı 
mahsusla % 5 tenzilât icra edildikten sonra, 1341 se
nesi için Otuziki milyon ikiyüz küsur bin liralık bir 
yekûnu kabul ederek Heyeti Celilemze sevk etti. Şu 
halde küçük bir mukayese yapacak olursak, arz et
tiğim esbaptan mütevellit masarif olmasa idi, bu 
sene Meclisi ÂH, geçen seneye nispette yarım milyon 
noksanı ile 32 milyon küsur liralık bir Müdafaai 
Milliye bütçesi kabul etmiş olacak idi. Gene bir de
fa daha yani diye izah edeyim ki. Eğer bu masraf 
olmasa idiT 1340 ve 1341 senelerinin ordu masarifi 
mutadesi aşağı - yukarı birbirine müsavi olacak İdi. 
Maruzatı mütekaddimemde söylemiş olduğum veçhi
le gerek, 1340 senesinde, gerek 1341 senesinde aşa
ğı - yukarı yekdiğerine müsavi olan bu yekûn içeri
sinde, masarifi daime İle beraber büyük bir seferi, 
büyük bir mahrumiyetle intaç eden ve biç şüphesiz 
ihtiyaç atı harbiye mühimmat ve levazımından esas
lı noksanı istilzam eden, büyük harp içinden çık
mış olduğumuz için tnı para içerisinde, ordunun her 
vakit vukubulacak tedarikâtı ve imalâtiyle vücuda ge
lecek müstakbel büyük bir harbin hazırlığı kısmı 
dahi dahil idi ve gene de dahildir. Fakat şu nokta
yı arz edeyim ki, bu kısım yani müstakbel bir harp 
için hazırlık addedilebilecek bazı tedanikâta ait kı
sım kî, • faslı mahsus namı altında bütçede muay
yendir - geçen sene azdır. Şimdi biraz fazlalaşmış
tır. Fakat bazı tayyare mubayaası vesaire hakkın
da, arkadaşlar tarafından vukubulan talebe de ay
nı zamanda cevap olmak üzere arz edeyim ki, bir 
ordunun müstakbel bir sefere hazırlanması ağır 
bir masrafı müeddi ve büyük bir iştir ve bu İş için 
geçen sene tahsis edilen miktara nispetle fazla dahi 
olsa, tahsis edilen miktar az telâkki edilebileceği ta-
tuidir ve bunu söylemekte dam bendeniz bir mah
remiyet telâkki etmem. Çünkü biliyorsunuz ki ta-
hammülsikâf bir harp devresinden çıkmış olan bir 
millet, müstak/belde müdafaai millet ve memleketi 
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temin etmek için, daha pek çok rakkam koymaya 
ve masraf ihtiyar etmeye mecburdur. Bu mecburi
yetimize rağmen, koyduğumuz adet ile de her han
gi bir harp ihtimalini, her hangi bir harp netice! 
tahliyesini!, 'tabiî bir mikyasla nazarı dikkate alarak 
isrihzaratı temin etmek esbabını da aynı zamanda 
nazarı dikkate almış bulunuyoruz. Şunu arz lâzım
dır ki, bu fasla ne kadar çok para koymak lâam-
gelirse, dünyada mevcut mertebai tekemmüle mün-
teha tasavvur ediferüyeceği için, o para hiçbir za
man fazla addedilemez. 

Bu münasebette bdr noktayı arz edeyim. Masa
rifi seferiye olarak Teşrinisanide takdim olunan 
bütçeden fazla Meclisi Ahye takdim edilmiş olan 
bütçe ile, talep edilen miktara İçerisinde yalnız 
tahtı silâha cem edtkniş oku askerin iaşesinden fazla 
bir ücret mevcut değildir. Esasen zam kalemleri, 
fasıl fasıl yapılmış olduğu için, arz ettiğim üç sü
tunluk hulâsa cetvelindeki rakkamm da delâlet ede
ceği veçhile, seferber edilen kıtaatın yiyecek ve içe
ceğinden gayrı, seferberlik münasebetiyle dere edi
len ve seferberlik münasebetiyle orduya alman hay
vanatın, ve vasaiti nakliyenin, arabaların bedelleri 
dahi tesviye edilecektir.' Askerin ikamet ettiği, ke
za ikameti icabeden ebmyelerra paraları dahi verile
cektir. Nakliyat ve şimendüfer paraları dahi verile
cektir. Hulâsa hatıra gelebilen ve gelecek olan bü
tün masaritiat tediye edilecektir. Yani Meclisi Aliye 
masarif at ı seferiye diye teklif ettiğimiz yekûnun ta
mamen karşılığı 'bütçeye konmuştur. Yani fenalık
ta bulunan halktan maada, halkın yedinden ne 
alınırsa derhâl bedeli tediye edilecektir. Hulasaten 
ikamet m intikalarmda iaşe için, mesken ihtiyacı için 
hatıra gelebilen ve gelmiyen masamfat tamamen 
tediye edilecektir ve bu bütçeye konmuştur. 

Şimdi rüfekayt muhteremenin ibtarat ve teoki-
dati hakkındaki mâruzâtıma geçiyorum. Arif Bey
efendi evvelen orduda bulunan malzemeye, İtinayı 
kâfiye ile bakılmadığın dan şikâyet ettiler. Hakikaten 
medarı şikâyet bdr bahistik. Malûmuâlileri olduğu 
üzere, bir ailenin eşyayı zattyesi içinde bulunan en 
basit şeylerin bile, itinayı mahsusla bakılmadığı 
takdirde az zamanda heder ve harap olması mukad
derdir. Bir evhı 'bile bir senelik (antrtİyen) nî için 
bir para koymak lâzımgeürken, ordunun, memle
ketin müdafaasını temin edecek esünasını ve sairesi-
m hüsnü halde bulundurmak gayet lâzım, mühim 
bir nokta olduğu gibi, bu noktada terahi ve kusur 
veyahut ihmal vaki olduğundan İhtara değecek bir 

mevzu teşkil eder. Bendeniz bu noktada, bütçe 
müzakeresi münasebetiyle kıtaattan gelmiş olan bü
tün raporları tetkik fırsatını bulmadım. Yalnız şu
nu anladım ki, orduda mevcut bulunan vasaiti har
biye, itinayı mahsus ile ve imkân dahilinde bakıl
maktadır. Yani Arif Beyefendinin İfadelerinin, şu 
noktalarında biraz tevakkuf ederek, küçük bir tas
hih yapmak ihtiyacını hissediyorum. Gerçi harbi 
umumî başlamadan evvel -hattâ Balkan Harbi baş
lamadan evvel - orduda bir tek silâhın, bir tekerle-. 
ğm, bir tekerleğin üzerindeki boyanın, bir nakliye 
arabasının dizgininin, tokasının hesabı büyük bir 
dikkat, ihtimam ve itina ile sorulur, bakılırdı. 

Büyük bankadarm milyonlarca hesapları içerisin
de bir meteliğin hesabı nasıl görülürse, Türk Or
dusunun ananesinde dahi arz ettiğim gibi, bir top
çu takımının üzerindeki tokanın dahi hesabı ve to
kada bir hafta evvel ohnıyan ve bk hafta sonra 
olan pasın hesabı o zaman büyük bir itina ile so
rulur ve arz ettiğim gibi bir bankanın nasılki hesa-
batı muayyen zamanlarda görülür ve bir hesabı ka
tiye iktiran ettirilirse, bir ordunun yalnız silâhları 
değil, en küçük vasaiti dahi haftada • muayyen 
günde- Mesul zevat tarafından kati bir yoklamaya 
tabi tutulur ve hatâ bu mesailin içinde, «İr genç za
bit sıfatiyle çalışmış olduğum bir kıtada, bir kaç ne
ferin elindeki tüfengin kundağı üzerinde bir çizgi 
hasıl okluğundan dolayı Divanı Harbe verildiği vaki 
idi. Bu itinanın şimdi aynı dikkat ve aynı itina İle 
devam ettiğini iddia etmek, pek nazarıyepereslik 
ve yalnız muayyen bir suale behematıal makûs bir 
cevap vermek, bir itiyadı muanmdaneye alâmet 
addedileceği için, ordumuzun bugünkü malzemesine 
olan itinayı arz ettiğim zamandaki itina derece ve 
mertebesinde depdir. Ve muayyen bir zaman dahi 
elbette o mertebeye vasıl olacaktır. Çünkü malû-
muâliniz, büyük muharebeler, büyük harpler, be
şeriyet içerisinde takaliübat husule getiren bütün mu
amelâtta tarihî hâdiseler ve müessireierdir. Yalnız 
bk ordunun malzemesine bakması gibi, bir mua
mele, bir lâzune, bir ihtiyat değil, milletlerin 
umumî ve içtimai hayatlarında ve bütün hayatin her 
safhasında derece derece, cins oins, nevi nevi tesa
düfler, tekaHübat husule getiren bu hâl, Arif Beye
fendinin hesabı ve ordunun vasadt ve malzemesine 
büyük bir ihtimam ile, büyük bk itina ile bakmak 
tarzındaki revîşine elbette bir kusur getirmiştir ve 
bunu ordu ruhundaki iükni intizam ve elindeki va
saiti memleket için ne kadar mühim olduğunu tak
dir ederek, bu husustaki dikkat ve ttinasiyle az za-
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manda hiç şüphesiz bu arz ettiğim noksanı, kıtaatın 
senelerden beri muayyen kışlalarda, muayyen vasast 
ve şeraiti bularak yaşamaktan uzak kaklığı İçin, 
çadır içerisinde geçen ayların, siper içerisinde ge
çen senelerin verdiği bir kesekten iteri gelmiştir, 
Fakat tabİMÜr ki, Arif Beyefendi ve diğer rüfeka 
hatırlasınlar ki, etyevm ordumuz daha kışlalarına 
hattâ kışlalarına diyemeyiz, iskân halinde, oteller
de, hanlarda oturan askerimiz dahi vardır. Çadır 
kifayetsizliği olduğu için, bittabi buna ihtiyaç ve 
zaruret vardır. İşte bu vaziyetlerden dolayı, daha 
1340 senesi İçerisinde ordugâhlarına - hepsine kışla 
diyemiyeceğim - bulduğu ikametgâhlara giren ordu, 
bu hususta, diğer evsaf ve intizam ve dikkatte ol
duğu grbi, bu hususta da eski ananesini, eski sayını 
almak üzeredir. 

Yunanlılardan alınmış olan ganaimi harbi yenin 
heder olduğundan bahsettiler. Bu da hassas bir nok
ta okluğu ioin notuma işaret etmiştim. Perşembe 
günü müzakere cereyan ettiği için fırsat bulmadım. 
Dün Cuma idi vakit buldum, okudum, tetleikat 
yaptım. Arif Beyefendinin sözlerinden mülhem ve 
bazı arkadaşların suallerine karşı okuyup tetkikat 
yapabildim. Yanlış fikirler varsa onları tenvir için 
ufak tetkikat yapabildim. - Kayda makrum bir şey 
değildir. Fakat diğer arkadaşlar gibi benim de hu
susi malûmatıma müstenittir- Ordu, Yunan ordu
sunu tenkil ettiği zaman, harekât mıntıkasından 
hedefe doğru büyük bir süratle yürümüştü. Tabii 
o vakit bundan dolayı, .şurada burada ufak tefek 
malzeme ve fişekler, mahallî ahalinin eline geçmiş 
olabilir. Fakat ordunun muvaeehei nazarında, nere
de ganaimi harbiye olarak eslina ve mühimmat gö
rülmüş ve elde edilmiş ise, bunların hepsi o za
man hükümetçe tasavvur edilen bir şekilde, neticei 
halle iktiran ettirilmiştir. Maliye ve Mudafaai Mil
liye vekâletlerinden bu husus için bir komisyon ya
pılmıştır. Bu malzemeden Türk Ordusuna lâzım 
olacakları veyahut müruru zamanla bozuhtıayıp or
du için muhafazası lâzım olanları tefrik edilmiş, ve 
hattâ - kendileri de zannediyorum ki bu noktayı ga
yet İyi bilirler - ordumuzun bugünkü nazari nizamı 
harbinde ve yarınki mutasavver olan seferber nizamı 
haplerinde, bu esliha üzerinde esaslı -kadrolar vü
cuda getirilmiştir. Ordu tarafından kendi malı olup, 
alınıp satılmıyan malzemenin maliye tarafından sa
tılması ve nakde kalbedümesi tabiî vekâleti aidesine 
taalluk ediyor. 

Arif Beyefendi bir şeyden şikâyet buyurdular ve 
zannederim şöyle demek istediler: Diğer vekâletler

de olduğu gibi, en hurda teferruata kadar tetki
kat yapmak imkân ve fırsatını bulamıyoruz. Ben
deniz öyle zannediyorum ki, Meclisi Ali, her hangi 
bir vekâletin bütçesinde olduğu gibi, Mudafaai 
Milliye Vekâletinin datai bütün isterine vakıf bulun
maktadır ve ezcümle Muvazenei Maliye Encümeni
nin, bizim bütçemizi tetkik için intihap ettiği asker 
arkadaşlardan mürekkep encümen azası, bu bütçe
nin fusulünde görülen erkanım yekûnu üzerinde te
ferruat hakkında derecei kifayede tetkikat yapmış
lar ve bu suretle bu adetlere vasıl olmuşlardır. Ez
cümle fasılların tetkiki esnasında, esbabı mucibede 
arkadaşlar elbette görmüşlerdir. Bunların içinde faz
la veya noksan gördükleri ve bu fazla veya eksiğe 
müstenit mütalâat ve bu fazla veya eksiğe mukabil 
de tenzilât veya tezyidat vaki olmuştur. Mamafih 
bir Mudafaai Milliye Vekilinin, bir Meclisi Atiye 
münasebetiyle ve gerek sual ve istizah münasebetiy
le, Arif Beyefendi gibi, diğer muhterem bîr arka
daş ne vakit sorarlarsa, vekâlet Meclisi Aliye bu hu
susta arzı malumat etmeye amadedir. 

Faslı mahsus hakkında da • şimdi Mazhar Bey 
arkadaşımız işaret buyurdular - Faslı mahsusa ko
nan er kamın, mubayaası lâzım gelen herhangi bir 
şey için konulmuş olduğu hakkında malûmat iste
diler. Bendeniz bazı tecarübe ve pek az olan mu
dafaai Milliye Vekâletindeki memuriyetimden ve o 
memuriyetten mütehassi! bazı tecrübelerden mti-
tehassil kanaatimin, bu erkamm mutlaka bu Meclisi 
Alide telaffuz edilmesinde bir dereceye kadar mahzur 
olduğu kanaatindeyim. Mamafih ısrar buyurursa
nız, herhangi bir celsei hafiyede kısa bir malûmat 
arz ederim. Her ne de olsa ordumuzun faslı mah
sus ile temin edilmesi lâzım gelen İhtiyaca ti harbiyesi, 
yalnız bu fasla maksurdur diye kabul edilemez. Bir 
ordunun ihtiyacatı her zaman bir çok milyonlarla 
temin edilemez ve azami olarak burada elli milyon 
verseniz, yüz milyon verseniz ve daha fazlasını ver
seniz, hiç bir vakit çok görülemez. Bir şey zamme-
dilirse, diğer bir şey daima noksan addedilebilir. Te
kemmülün mertebeİ müntehası ve hududu müntehası 
yoktur. 

Buyurdular ki, bazı efrada maaş verİlemeyip maz
bata verilmiştir. Bendeniz tetkik ettiğimde şu neti
ceye vasıl oldum: Hakikaten bir iki yerde buyur
dukları şey vaki olmuştur. Fakat bunu ika edenler 
için, cezayı mucip bir şey görülmemiştir. Malûmu 
âliniz, terhisler müddeti kanunİyenin hitamı günün
de, alelmutad zamanlarda icra olunur. Meselâ ayın 
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20 - 25 İnde silâh altından terhis olunan bir kıtada, 
neferlere o ayın bordrosu yapılmamış olduğu için 
ve o ayın maaş tahakkukatı da bordrolar Üzerine 
yapılması mutad olduğu için, kıtası onun tahakkuk 
etmiş olan o kadar günlük maaşını hiç vermeyip 
boş bırakmak tansa, meseleyi mazbata vermek su
retiyle kendi içtinadına göre halletmiştir, Bu m sele, 
Müdafaai Mili iyeye aksetmiştir ve Müdafaai Milliye 
de, Maliye Vekâleti ile cicabeden temastan yapmış
tır. Bu mesele vuku bulduğu mahallerde tashih edil
diği gibi. Badema dahi tebligat ifa ile tahakuku 
günü gelmediğinden dolayı bordro dahi yapılmasa, 
askerlerin zaten mahdut bir miktara varan maaş
ları tahtı temine alınmıştır, 

Faslı mahsustan geçen sene ne yapılmıştır? Buyur
dular Mühimmat alınmıştır, tayyare alınmıştır. 

Sonra askerî fabrikalar ve melbusat meselesin
den bahis buyurdular. Hakikaten beca vardır, 
Geçen sene Meclisi Âlinin öteden beri ihtimamla 
noktai nazarını tespit ettiği bir mesele de budur. 
Geçen sene bu fasıl şu nam ile mevsum idi. (Mel
busat, mutabiye, teçhizat) zannederim ki bu senede 
bu nam iledir. Bu para 1 900 00Ö liraya baliğ olu
yor. 1340 senesinde bunun bir milyon iki yüz bin 
lirası, Arif Beyefendinin buyurduktan gibi fabri
kalardan alınmıştır. Vekâletin tespit ettiği esas daire
sinde, bir milyon iki yüz bin lirası bizim fabrikala
rımızdan temin edilmiştir. Geriye kalan sekiz yüz 
bin liralık mübayaat da, tabiî bizim fabrikalarımız
da bulunmadığından hariçten yapılmıştır. Demek ki 
hariçten bir kaç yüz bin liralık mübayaat yapılmış
tır. Bu da her zaman fabrikanın istihsal ettiği neti
cenin o gün ordu ihtiyacına tekabül etmesinden ve 
harice müracaat zaruretinden hasıl olmasındandır. 
Ezcümle bugün dahi malum olan vaziyetten dolayı-
hariçten mübayaat yapıyoruz. Seferi orduya elbise 
yetiştirmek üzere, kumaş vesaireyi hariçten alıyoruz. 
Bugünkü vaziyetimiz de, elimizde olmıyan bir ızdıra-
nn neticesidir. 

Muhterem Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri terfi 
meselesini mevzubahis buyururlarken, (ağığa terfi) i 
mevzubahis ettiler. Bunu da tetkik ettim. 1340 se
nesinde hakikaten açığa terfi vuku bulmuştur. Fakat 
bu noktanın kuvvetli ve şayanı kabul esbabı olmak 
üzere, vasıl olduğum neticeyi arz ettiğim zaman, ken
dileri de Heyeti Muhtereme ile birlikte makul ve 
makbul bir sebebe istinad ettiiğni kabul buyuracak
lardır. 

Bir kere malûmu âlileridir ki, kıdem meselesi ter
fide en mühim esastır. Her terfi defteri Çıktığı za
man her sınıftan, hangi duhullü, hangi neş'etli ve
yahut rütbesinin derecesine göre hangi nasıplı sını
fın terfi etmesi, bir prensip olarak tespit ediliyor. 
Meselâ 1340 senesinde şu nasıplı binbaşılar kay
makam, şu neş'etli mülâzımlar yüzabşı ve ilh... gibi 
bir prensip tatbik edilmektedir. Bu prensibin tatbi
katı yapıldığı ve tetkikat vaki olduğu zaman veyahut 
terfi icra edilirken, bunlardan kendi emsali gibi terfi 
etmesi lâzım gelenlerin bazıları için, terfi ettiği ma
kamın, rütbenin istilzam ettirdiği boş bir makam 
bulunmıyabilir ve bundan sonra da bulunmaması İh
timali vardır. Şu nasıplı binbaşıların hepsi kayma
kam olurken, o nasıplı bir binbaşının kendisinin tav
zif edilmesi lâzım gelen kaymakamlık makamı mün
hal olmayınca, sen bir kaymakamlık açılıncaya kadar 
beklersin demek, biraz icabatı hak ve nasefete mu
vafık düşmez zannederim. 

Mühim bir nokta da, muayyen nasıplarda terfi
leri icra edilen zabıtan arkadaşların, bazıları sınıf 
itibariyle de açıkta kalıyor. Meselâ piyade de bir 
binbaşılık makamı münhal iken, muayyen olan 
bir zat, hem - nasıpları meyanında istihkâm sınıfın
dan olan bîr zat binbaşılığa terfi ediyor. Halbuki 
istihkâm kıtaatında binbaşı olan zat açıkta kalmaya 
mahkûm olurken, piyade kıtaatında on tane binba
şılık makamı münhal oluyor. Bu da umumi bir 
noktai nazardan bakılırken, bir tarafta açıklar var
ken, bir tarafa münhaller var. Niçin bu kısımlarla 
bu açıklar telâfi edilmiyor diye bir suali mukaddere 
insanı götürecek manzara ve şekil hasıl oluyor. 

Sonra şu noktayı da Heyeti Muhteremenize arz 
edeyim ki; 1339 ve 1340 seneleri esnasında, ordu
dan muhtelif esbap ve suretlerle bir çok zabitan ve 
mensubun askeriye çıkmış veyahut çıkarılmıştır. Ma
lûmu Âliniz cidali millîye iştirak etmeyen zabitlerin 
bir çokları kanun mucibince tekaüde çıkmıştır. Ve
yahut da tahdidi sin münasebetiyle ordudan ihraçları 
ve kendi arzuları ile tekaüt ve istifa muamelâtı vuku 
bulmuştur. Bu suretle çıkan zabitan ve mensubini 
askeriyenin miktarı bir kaç bine baliğ oluyor. Bina
enaleyh, geçen sene tespit edilmiş ordu kadrolarına 
nazaran, Türkiye Ordusunda bundan sonra geçen 
sene, bilhassa 1339 senesinde bariz bir mesele gibi 
göze çarpan, hatta bir kanunu mahsus yapılmasını 
istilzam eden açıklar meselesi, orduda bugün artık 
fiilen halledilmiş addedilebilir. Bugün açıkta kalan 
azamî iki yüze varabilen zabitten başka bir kimse 
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yoktur. Bundan sonra bu miktar daha azalacaktır, 
daha tenakus edecektir ve malum olan ve bütün or
dunun ihtiyacatına kâfi gelen zabıtan heyeti umumi 
yesinin, adedi umumiyesine nispetle herhangi bir 
teşkilâtın faaliyetten kalması gibi sebeplerle, herhan
gi bir kadro noksanı veyahut herhangi bir teşkilâtla 
yahut cezaen açığa çıkarılmak gibi makul ve makbul 
addedilecek sebeplerle zabıtandan ancak yüzde bir 
kadar bir miktarı açıkta bulunacak ve Türk Ordu
sunda mucibi şikâyet bir açıklar meselesi mevzu
bahis olmayacaktır. Elyevm de zabit açıklarımızın 
mevcudu iki yüze baliğ olmamaktadır ve bu miktar 
daha çok azalacaktır. 

Fabrikaların yerlerini intihapta muhterem Kâzım 
Karabekir Pasa Hazretlerinin buyurdukları bir nok-
tai nazar vardır. Onun üzerinde de kısaca maruza
tımı yapayım. Fabrika ve alelumum sanayii harbi
ye müesseselerine mahallerini tespit ederken, Şûrayı 
Askerinin reyini almak noktai nazarından bahis bu
yurdular. Bu hususta isabeti kâmileleri derkârdır. 
Çünkü hakikaten Şûrayı Askerîye muhavvel olan ve 
daha geçen gün müzakere ettiğimiz kanunun ikinci 
maddesinde mevzuubahs edilen esaslı, büyük vazife
lerden birisi de; umum ordunun herhangi bir müs
takbel harbe hazırlanması adadında nazarı dikkate 
alınacak, olan fabrikalar meselesinde, Şûrayı Aske
rinin rey ve mütalâasını almak tabiîdir. Fakat, şim
diye kadar Şûrayı Askeri bittabi yok idi. Bunun 
kanunu Meclisi Alinizden henüz geçmektedir. Bina
enaleyh bu memleketin bu cihetten en sahibi salâ
hiyet olan makamları Müdafaai Milliye Vekâleti ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetidir. Bunlar bu 
noktada şimdiye kadar bu meseleyi görüşmüşler ve 
fabrikalar hakkında muhaberatta bulunmuşlar ve 
bunların yerini müştereken bu makamat tespit etmiş
lerdir. Bundan sonraki yeni tesisat hakkında bit
tabi kanun çıktıktan sonra Şûrayı Askeri, kanunun
da münderiç olan salâhiyetine binaen reyini beyan 
edecektir. 

Şehitlikler hakkında beyenatta bulundular. Elbet
te Cumhuriyet bütçesinde, Müdafaai Milliye bütçe
sinde şehitlikler için bir nokta derpiş edilirken ve bir 
tahsisat konuluyorken, Çanakkaleyi unutmamak ve 
onun asırlarca işitilecek olan büyük sesini ve büyük 
ruhunu daima gözümüzün Önünde canlandırmak için, 
Çanakkale'de de bir abide tesis etmek gayet tabii bir 
nokta ve ihtiyaç teşkil eder. Nitekim teklif edilen 
rakamlar ile istenilen tahsisat alınınca, inşası mu
karrer olan Dumlupınar gibi, İnönü gibi, Sakarya 

gibi şehitlik abidatı yarımda, Çanakkale abidatı dahi 
dahildir. Bu para alındığı vakit abideler inşa edile
cektir. 

298 nci fasıldaki iki müyon liralık esleha ve mü
himmat imal ve tamirîyest parasının hepsinin sarf 
edilmemiş olduğundan şikâyet buyurdular. Mermi 
fabrikası İnşasına başlanmış ve ikmaline yaklaşıl
mıştır. Bu fabrika inşaatı 1340 senesinde bitirmeye 
muvaffak olamadığı İçin, imalât devresine geçe
memiştir ve mevcut olan fabrikaların kabiliyeti İs-
tihsalİyesİ ne ise, bu paradan o miktarı fabrikalara 
tesviye olunmuştur. Tabiîdir ki tesisat ikmal edile
mediği için, bu paranın hepsi mahalline sarf edileme
miştir, bu fasıldan beş yüz bin lira artmıştır. Bu 
para da kalmış değil, Meclisi Âlinin kararıyle aynı 
ehemmiyette, aynı elzemiyette bulunan diğer fasla 
naklolunmuştur ve o fasıldan sarf edilmiştir. 

Yani 298 nci fasıldaki paranın heyeti mecmuası 
sarfedilmiştir. Fakat, bunun tasavvur edildiği gibi 
1340 senesi mühimmat fabrikası tesisatı hitam bul
madığı ve faaliyete geçemediği için, hepsi sarf edile
memiş fakat, aşağı yukarı aynı maksat uğrunda, na
kil suretiyle hepsi sarfedilmiştir. Binaenaleyh mecli
sin vermiş olduğu bu paradan mevkuf hiç bir para 
kalmamıştır. 

Ordunun bütçesi müzakere edilirken, bir' harp 
cihazı olan ordunun emrü kumanda şebekesini teş
kil edecek olan zabıtanını yetiştirmek meselesini 
mevzuubahis etmemek, tabi! çok gayri tabiî bir şey 
olacaktır. Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri bu nok
taya temas buyurdular ve milleti müsalleha tertibi
nin ifade ettiği mefhumu vücuda getirmek için, üç 
teşkilâttan bahis buyurdular. Âh teşkilât ve âli icra
at ve ihzari kısım. Âli kısım için vuku bulan beya
natlarının kısmı mühimmi, Şurayı Askerî kanunu 
münasebetiyle dermeyan ettikleri esasat ve nazariya
ta müşabihtir. Âli kısanda bir defa âli müdafaa ko
mitesini, sonra şura komitesini, sonra müfettişleri ve 
sonra Erkânı Harbiyeyi, Erkânı Harbiye Riyasetini 
bu âli kısımda dahil olarak ifade buyurdular. Bende
niz bu bapta yeni maruzatta bulunmak ihtiyacını 
sureti mahsusada hissetmiyorum. Çünkü bu mesele 
mevzubahis olurken, bir harbin sevk ve idaresinin 
emir ve kumanda meselesinin ne tarzda taksim edil
mesinin lâzım geldiği veyahut vakti hazarda ordunun 
sefere ve harbe hazırlanmak için, ne gibi teşkilâtın 
vücuda getirilmesi lâzım bulunduğu noktasını, Şurayı 
Askerî kanunu münasebetiyle bu kürsüden mevzu
bahis etmiştik ve muhterem paşa hazretleri o zaman 
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nokta i nazarlarını dermeyan etmişlerdi. Bendeniz 
de - doğru, yanlış olduğu hakkındaki kanaatlerine 
icrayı tesir etmek İstemem - kanaati zatiyem ne ise, 
bu baptaki fikirlerimi o zaman arz etmiş ve ordu
muzun hazarda sefere hazırlanmak hususundaki âli 
teşkilâtını ve yarın sefer vuku bulursa emir ve ku
manda meselesini ifa için vücuda getirilecek olan 
teşkilât meselesi, elde mevcut kanunlarla tesbit edil
miş olduğu İçin, bu bapta mucibi sıdağ olacak be
yanatta bulanmaktan tevakki ediyorum, 

Canlı vesait icra vasaitinden, canlı vasaitten ba
his buyurdular ve hakikaten bugün ordunun en ehem
miyetli ihtiyacı olan ve ihtİyacatı müstakbelesinin bu
gün derhal ve behemahal tesbit edilmesi lâzım ge
len zabıtan menşeleri ne temas buyurdular. Bu nokta
da paşa hazretleri ile tamamen hem fikir bulunuyo
ruz. Aziz arkadaşımız Ekrem beyin bu bapta bir de 
takriri vardı. Encümende henüz bir neticeye vasıl 
olmadı. Bendeniz esasen vekâlete gelmezden evvel 
en mühim bir devlet ve memleket meselesi olduğu 
için bu baptaki mülahazatı hususiyemi kendim de 
aynca not etmiştim. Vekâlete geldikten sonra Heye
ti Vekilede Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey ar
kadaşımla görüştüm ve kendilerinin, Paşa Hazretleri
nin buyurdukları esasa müşabih olan ve bendenizin 
fikrime mütemayil bulunduklarını, umumi esasatda 
müttehit bulunduğumuzu Hamdullah Suphi Beyden 
anladım. Yalnız bunun, encümende mevcut olan 
Ekrem Beyin teklifi ile, diğer tekâlifi mezcederek, 
Maarif Vekâletinin de iltihakiyle umum hükümetin 
tesbit edeceği bir şekle getirilmesi-bir zamana müte
vakkıftır. İlk fırsatta, bu zamanı bulduğumuz vakit 
derhal bunu kanun haline getirip Heyeti Muhtere-
menize getireceğiz. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Encümenden de 
çıkmıştır Recep Bey! 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Evet efendim, fakat zannediyorum ki, 
Encümenden çıkmış olan şekil biraz daha farklıca-
dır. Şu noktada farklıcadır ki, zannederim Ekrem 
Beyin teklifleri ve Encümenin teklifleri, idare heyeti
nin yalnız askerî olması tarzını ihtiva ediyordu. Hal
buki umumi olarak bütün tedrisatta, bütün idarede 
aşağı yukarı küçüklükten itibaren asker! bir ruh ve
recek bir tesisin vücuda getirilmesi daha İyi ola
cağı için, bu noktadan belki daha kuvvetli olabilecek 
bazı noktaları ilâve edilecektir. Bugün naçiz bir Mü
dafaa! Milliye Vekili olmakla beraber, Devletin en 
mühim ve Ordunun en mühim ihtiyacını teşkil eden 
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bir noktada bizi, kuvvetli nazariyatı ile tenvir ettik
leri için paşa hazretlerine teşekkür ederim. Çünkü 
benim işime çok iyi gelir. Bu kanunu çıkarmadan ev
vel arkadaşlar da daha güzel ve daha kuvvetle tenev
vür etmiş bulunuyorlar., 

Yalnız not etmişim; unutsaydım daha iyi olurdu. 
Muhterem Paşa Hazretleri küçük bir tariz yaptılar. 
Çok esaslı bir tetkikata müstenit bulunan ve Şurayı 
Askerî münasibetiyle de dermeyan buyrulmus olan 
esaslara (mahsulü tetkik olan esaslarla) cevap veril
mesini ihtar buyurdular. Kendilerine ve Heyeti Mufı-
teremenize ne arz ediyorsam, herkesin olduğu gibi bü
tün mahsulâtı tetkikiyemin lübbü ve hulâsası bundan 
ibarettir. Herkesin kabiliyet ve kudreti tetkikiyesine 
- yalnız tetkifc de kâfi değildir - göre ondan aldığı 
bir netice vardır, İşte bendenizin de şimdiye kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da vuku bulacak olan ma
ruzatım, kendi kudret ve kabiliyetinin nisabı neden 
ibaretse, onun muhassalasıdır. 

Paşa Hazretleri ve diğer bazı rüfeka da temas 
buyurdular. Küçük zabıtan hayatında daimiyet esa
sından bahis buyurdular. Alelumum zabıtana menşe 
teşkil eden talî mekâtibi askeriye hakkındaki fikirle
rinde olduğu gibi, bu meselede de kendileriyle tama
men hem fikirim. Hatta vekâlete geldiğim zaman, 
bendenizden evvel de Mazhar Müfit Beyefendi ve di
ğer bir arkadaşımız hatırlattılar Fethi Beyefendinin 
zamanında gitmişlerdir, dairede bu mesele üzerinde 
bazı ihzara t yapmışlar. Bendeniz de vekâlete geldiğim 
zaman hakikaten çok mühim olan bu meseleyi, arka
daşlarımla görüşmüştüm ve küçük zabıtan mesele
sinin halli için ne gibi bir mesaî lâzım geldiğini ve 
bu bapta yapılmış olan bütün mesainin hulâsasını ge
tirdiler. Vekâlete geçtiğim zamandan beri mütehassıs 
arkadaşlarımla bu meseleyi mükerreren tetkik ettik. 
Müsteşar mükerreren bu mesele için Erkânı Harbiyei 
Umumiyeye gitmiştir ve en nihayet maaşlar arasın
da ufak bir tefavüdü nazar vardı, O tefvüdü nazar 
da hallolunarak Çarşamba günü mesele tamamen ik
mal edilmiş ve Meclisi Âliye arz ve teklif edilecek 
bir kıvama gelmiş ve bugün tarafı acizanemden imza 
edilerek Heyeti Vekileye gönderilmiştir. Hatta Mec
lisi Âlinin - bilmiyorum zamanını - fakat umumî olan 
bir temayüle göre, mukarrer gibi olan tatilinden ev
vel Heyeti Muhteremenize getirip her halde bu dev-
rei ietimaiyede ordunun temelini ve ruhunu teşkil 
edecek olan küçük zabıtan hakkında icab eden esa-
satı Heyeti Muhteremenizden alacağım ve tabidir ki, 
önümüzdeki tatil devresinde bunun tatbikatına vakfı 
hayat edeceğim. 
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Askerliğimizin bir buçuk seneye tenzilinden müte
vellit olan müddeti hizmet noksanının telâfisi için, 
ihzari bazı teşkilâttan bahis buyurdular. Sureti umu
mi yede noktai nazanndaki isabeti kâmileyi takdir 
ve teslim ederim. Esasen vaktiyle yapılmış olan bir 
genç dernekleri teşkilâtı talimatnamesi varmış. Fa
kat arz ettiğim gibi bu, büyük harbin bütün dev
letlerde ve bütün milletlerde olduğu gibi ve bilhassa 
diğer devletlere nisbeten iki misli fazla devam ettiği
miz bu büyük harbin, her devlette bıraktığı nevakıs-
tan biri de, bu genç dernekleri teşkilâtının esaslı bir 
surette yapılamamış olmasıdır. Fakat mevcut olan 
talimatname esas itibariyle maksadı temine kâfi ad-
dedilememiş ve bendeniz vekâlete gelmeden evvel, 
bu bapta vekâletçe yeni bir esas üzerine genç der
nekleri için bir kanun lâyihası yapılmış ve gönderil
miştir. 

Hakikaten çok mühim olan ve hizmeti resmiyeye 
takaddüm eden gençlik çağında, maddî ve manevî as
kerlik hİssiyatıyle gençleri teçhiz edecek olan bu 
teşkilât, bir an evvel muvaffakiyetle lâzım ve faydalı 
olacaktır. Yalnız bu noktada medarı tenvir olmak 
üzere vekâlette bulduğum malûmatı arz edeyim. 

Genç demekleri evvelden beri bazı mahdut yer
lerde talimata müstenit olarak mevcuttur. Bu teş
kilâta heves esasen mevcuttur. Fakat bu hevesin 
esaslı teşkilâtlarla, programlarla tenmiye edilmesi lâ
zımdır. Ezcümle İzmir Erkek Muallim mektebi en-
daht yapmak üzere fisenk İçin vekâlete müracaat 
etmiş ev kendilerine fişenk - verilmiştir. Gaziantep 
mektebi dahi müracaat etmiştir, kendisine yardım 
edilmiştir. Adana Erkek Muallim mektebi ile Kon
ya mektebi de istemiş ve endaht malzemesi verilmiş
tir Fakat bu İzahatla, buyurdukları mühim ve esaslı 
teşkilât memleketimizde yapılmıştır, diye iddia etmi
yorum. Asıl meseleye temas ederken, kendi kendine 
yapılmış bir iş olmak üzere Heyeti Celileye malûmat 
olarak arz ediyorum. 

Paşa Hazretlerinin dokundukları mühim nokta
lardan biri de, bendenizin Öteden beri göğsümü sı
kan en kuvetli ve heyecanlı tahassüsatla ruhumu 
tazyik eden bir esas teşkil eder. Esasen bendenizin 
bu babtaki noktai nazarımı, buna müşabih olan di
ğer mesailin müzakeresi esnasında şurası geldikçe arz 
etmiştim. Meclisi Ali fikirlerimi görmüş ve anla
mıştır. Paşa hazretleri suistimal edilmiş bir milita
rizm meselesinden bahis buyurdular. Hakikaten 
Muhterem arkadaşlar! Militarizim kelimesi, ruhun-

daki, teşkilâtı ietimaiyesindekî nizam ve İntizam ile, 
esbabı faiklyeti temin ve tesis etmeye muktedir olan 
milletleri yıkmak üzere, onların düşmanları tarafın
dan bir propaganda silâhı olmak üzere ibda edil
miş bir kelimedir. Hakikaten militarizmin, Türkiye'
de bir daha böyle bir halin İadesi değil, tasavvuru 
bile bendenizce muhaldir. Malûmu âliniz hakiki mi
litarizm; sayam şikâyet olan ve her halde İhtiraz 
ev içtinabı ve bütün kuvvetle mült muhitten teb'idi 
lâzım gelen bir şeydir. Fakat ne vakit? Eğer gayrı 
kanunî olarak ve şu rütbe ve şu vasıf ve bu mevkide her 
hangi bir şahıs veya makamın; kanununun hudutları 
haricinde devletin şu veya bu teşkilâtı resmiye ve 
gayrı resmiyesine tahakküm etmesi tarzında tecelli 
eden bir muamele olursa, böyle bir ceberut ve böy
le bir nüfuz türkiyeden bir daha avdet etmemek 
üzfere kökünden sökülmüş ve koyulmuştur. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, militarizm keli
mesi bizim aleyhimizde de istimal edilmektedir. Ve 
dünyada her milletin olduğu gtbi, bizim de avamili 
nizam ve intizam olan bütün teşkilât ve tesisatımızda, 
insan! mefkurelerin bir takım makbul telkinatı bigi 
nazarî bir takım telkinler ile, propagandalarla içi
mizde militarizm varmış, fenalık varmış, insani mev
kilere, itibar yokmuş gibi göstererek, muhtelif propagan
da vasıtaları kullanılarak, muhtelif tesisatımızı tahrip 
etmek isteyen düşmanlar, bundan istifade etmek ister
ler. Paşa Hayretleri, işte böyle bir fenalığa karşı mu
kavemeti milliyeyi temin edecek esaslı noktalarda müt
tehit bulunmamız lüzumunu işaret etmiş bulunuyorlar, 
Bendeniz de aynı fikirde bulunuyorum. Bir millet 
değil, hatta bir aile içerisinde bile başı belli olmı-
yanlar, sonra belli olmuyan bir vazıyed hasıl olur
sa bunun neticesi hüsrandır, nikbettir, inhidamdır. 
Biz şuurlu bir milletiz. En buhranlı zamanlarda en 
şuurlu ve en tedbirli ve en akıllı bir millet olduğu
muzu isbat etmişizdir. Bizi dünyanın zayıf zan
nettiği zamanda, bilhassa en büyük esbabı tefevvu
kumuz olan ahlâk, fazilet ve fedakârlık noktaların
daki güzide evsafımızla kendilerine galebe çalım
sızdır. Bizim hakkımızda zehirli bir propaganda 
olarak, içimiz de nameşru militarizm varmış gibi, 
göstererek, ordular yıkan bu propaganda silâhını 
tecrübe etseler bile, blzhn kuvvetli göğsümüzde bu 
silâhın işlemez olduğunu elbette göreceklerdir. (Bra
vo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar! Ordunun ve esbabı zafe
rin İstinad edeceği âli bir noktaya temas ediyorum. 

77 — 
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Ordu mensup olduğu milletten, içinden çıktığı 
milletten kendisine muhabbet ister ve hürmet bek
ler. Ordu ve her milletin ordusu mensup olduğu 
milletin namusunu ve hayatını müdafaa etmek gi
bi mukaddes bir vazife ile mahmuldür. Millet, ken
di sinesinden nebaan eden orduya, bu âli kuvvete 
inanmıştır. Bir millet kendi ordusuna itimat, em
niyet, hürmet ve itibar eder. Demin arz ettiğim 
gibi, asri düşmanlar, militarizm denilen bir propa
ganda silâhı ile bir milleti yıkmak isterler. Bir mem
leketin nizam ve irtîzam cephesini yıkmak için top
suz ve tüfeksiz manevi bir harp kazanmak için düş
manların en kısa yolu; tatlı dil ile ordu aleyhinde 
cereyanlar ihdas eylemektir. Söyledikleri gerçi sara
haten orduya düşmanlık hissi değildir. Çünkü bu
nu bilerek yapan vatanda; az bulunur. Kendi ordu
su hakkındaki muhabbet hissi eksilmiş olan millet
ler bilsinler ki; ordularının elindeki en kuvvetli 
mesnedi, en büyük manevi silahı almışlar demek
tir. Onun için Türk Milleti, Türk ordusuna mu-
habbetkârdır ve Türk Ordusu düşmanları karşısın
da zafer kazanırken, İstinat ettiği belki mahdut ve 
belki o kadar çok olmayan kuvayı maddiyeden 
fazla ve onun fevkinde olmak üzere âli ve manevi 
bir kuvvete istinat etmişlerdir. O da kendi milleti
nin kendi sinesinden çıktığı milletinin, kendi hak
kında mahmul olduğu itimat, tıörmet ve muhab
betidir, Bunu İftiharla söylerim. Fakat düşmanların 
ve bazı şuursuz nazariyatçıların telkinatı yüzünden 
bir sui telakki, bir fena fikir husulü ihtimalini dai
ma göz önünde bulundurarak, ona göre esbabı 
maneviye ile kendimizi takviye etmekltğimiz lâzım
dır. Türk Ordusu asırlarca evvele raci olan mazide 
olduğu gibi, bugün dahi kendi sinesinden fışktrdığı 
milletinin, bütün hamulei hürmet ve muhabbet ve 
itimadım haiz olmakla müftehir ve bahtiyardır. 
(Bravo sesleri) 

Muhterem Rüştü Paşa Hazretleri üçüncü tabur
lar teşkilâtından bahis buyurdular. Bu Öyle bir 
şeydir ki, muhterem arkadaşlarım! Buna bir Mü
dafaa! Milliye Vekili hayır demez. Üçüncü tabur
lar teşkil olunmalı ve bahis buyurduktan şu nevi 
silahlar, şu nevi teçhizat ve bu nevi vasait bulun
malıdır, 

Demin arz ettiğim gibi ordu teşkilâtında ve ordu 
teçhizatında bir noktai kifayet yoktur. Ne yaparsa
nız yerindedir, Ordu bir milletin zâmini hayat ve 
kâfili namusu olan bir cihazı mukaddestir. Binaena
leyh ordunun mevcuduna şunu ilâve etmek, çok gü

zel tekliflerdir. Bunun karşısında şu olmaz, bu olmaz, 
bunun esbabı şudur denemez. Ordumuz bugünkü ih-
tiyacatı hazariyesi ne ve yarınki seferberliğe ha
zırlık olan nazarî çekirdeğe ve taarruzda kâfi gele
cek kuvvet ve vasaite ve teşkilâta maliktir. Bugünkü 
teşkilâtımız ihtiyaca timizi temine kâfidir ve arz et
tiğim gibi, ne kadar ikmal edilse ve ne kadar takvi
ye edilse yeridir. Çünkü dünyada her ordunun va
ziyeti budur. Bütçe tabi İhtİyacatı ihtiva eder. Faz
ladan da ne olsa muvafıktır. Daimi küçük zabİtan-
dan bahsettiler. Demin arz ederken zannederim ona 
ait olan kısım hakkında tatmin ettim. 

Diğer bazı muhterem arkadaşlar da buyurdular 
ki, takviyesi icabeden kuvvetlerden birisi de Hava 
Kuvvetleridir. Maruzatı mütekaddimemde bu babta-
ki fikrimi arz etmiştim. İşitiyorum, bazı arkadaşları
mın teklifleri varmış. Bu Öyle bir şeydir ki, Meclisi 
Âli kuvayı harbiyeyi ikmal etmek üzere sana şu ka
dar para veriyorum dediği zaman, bunun karşısında 
devletin muharebe istihzaratmı yapma)kla mesul olan 
bir vekil, bunu hiç bir vakit istiksar edemez. Yani 
bunu dün bir arkadaşım sormuştu ve cevap olarak 
kısa bir darbı mesel arz etmiştim. Gene bunu söy
leyeyim, gökten ne yağarsa yer kabul eder. 

Rüştü Paşa' Hazretlerinin makineli teşkilâtı, ma
kineli tüfek kuvveti hakkındaki fikirlerinde isapet 
nazariyeleri derkârdır. Bunu da ikmal etmek ve 
hergün mecvudu derece derece arttırmak mevkiinde
yiz. 

İfade buyurdukları bu temenni yattan başka ten-
kidat diye ayırdığım bir fasıl vardır. Elbise noksanı, 
havai atın gitmemesi, yayaların şimendüferle nakli, 
harcırah vesaire... Harcırah hakkında müsbet ma
lumatım vardır arz edeceğim. Diğerleri hakkında 
müspet tetkikat yapmadım, arzu buyururlarsa bir 
sual İhzar etsinler, mufassalan madde tarzında ayrı 
ayrı cevaplarım arz ederim. Fakat zehabı acizanem 
şöyle zannediyorum ki, bu İfadata nazaran bütün 
orduya bakan nazar onu, çıplak, elbisesiz, battani-
yesiz sefil bir vaziyette imiş gibi görüyormuş! Bu 
noktayı tashih edeceğim. Bendeniz o zaman Mü-
dafaai Milliye Vekili değildim, fakat görüyordum. 
Burada gördüm ve gezdiğim yerlerde gördüm, pek 
uzaklara gitmedim. Fakat gezdiğim yerlerde ve is
tasyonlarda gördüm. Asker mükemmel değildi, fa
kat tasavvur edilen nazari mükemmeliyet, Türk or
dusuna hiç bir zaman gelmemiştir, 

1340 senesinde ordu teçhizatça mükemmel bir 
vaziyete getirilmemiş olmakla beraber, 1341 sene-
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isinde de nazar! olarak pek mükemmel bir vaziyete 
gelemeyecektir. Fakat hiç elbisesiz, hiç ayakkabısız, 
hiç örtüsüz bir askerin böyle bir kıta halinde bulun
duğunu bendeniz görmedim ve tasavvur edemiyorum. 
Fakat müşahedeye müstenit olarak söylediklerini ifa
de ettikleri için, beni maddeten tenvir buyuracak va
sıta verirlerse» tetkikat yaparım. Ya uzak olduğu 
cihetle elbise gidemediğinden, yahut efradı cedide 
geldiğinden dolayı belki bir takım ndkayıs olabilir. 

Harcırah meselesi malumu âlinizdir. Bu, geçen 
sene bütün memleketin müşterek bir davası idi. Ve
kâlet bu meselede çok sıkılmıştır. Bütçe Meclisi Âli
nizden geçmişti. Yüzde kırk meselesi sonradan ol
muştur ve bu mesele Meclisi Aliden geçmeden ev-
vel< Müdafaai MilUyece bazı tayinat vuku bulmuş
tu. Fakat 'karşılığı kalmadığı için, harcırahları verile
memişti. Bunun üzerine bazılarına avans olarak 
ciiz'i bir para verilmiş, bazıları da borç alarak git
mişlerdi. Fakat Meclisi Ali açılıp tahsisatı munzam
ına alınır alınmaz, eski borçlar tesviye ve harcırah 
mesaili tamamen halledilmiştir ve bugün harcırah 
meselesinde bir müşkülât ve takıntı yoktur. 

Amele bulunmayan fenni aksam : Bunu pek iyi 
anlamadım. Şimdi belki izah buyururlar. Sivil amele 
bulunmayan yerlerde, amele ile yapılması «kabil olan 
bir iş için, askerlerden bu İşi görebilecekler varsa, 
çalıştırılarak yarım yevmiye nispetinde bir para ve
rilmesi, takdim ettiğimiz bütçenin bir faslında var
dır. Fakat maruzatım duvar inşası gibi makineye, in
ce fenne taallûk etmeyen hususata aittir. Diğer nevi 
inşaat için İse belki faslında bir şey söyler ve tek
lif ederlerse Meclisi Âli hakem olur, 

Terliler meselesi : Malumu âlinizdir ki, Türk 
ordusundaki terfiler, kıdem, kadro ve sicil gibi üç 
esas üzerine yapılır. Kıdemi ve senesi gelmeyen terfi 
edemez.. Senesi gelmiş ve fakat muayyen siciline göre 
mafevk rütbe vazifesini ifaya kadir olmayanlar ter
fi edemez ve esaslı surette münhaller mevcut değil 
iken, şu seneye gelmiş, bu seneye gelmiş diye terfi 
yapmakta, makamsız bir talkım zabitan bulunmasını 
intaç edeceğinden, münhal oldukça da terfi meselesi 
esaslı olarak nazarı dikkate alınamaz. İşte bu esas
lardan mülhem olarak 1340 senesinde yalnız bir ter
fi defteri çıkarılabilmiştir. İkinci defterin çıkarılması 
mevzubahis iken, bu yapılamamıştır. Çünkü, arz et
tiğim gibi münhalât vaziyeti buna müsait görülme
miştir. 

Diğer taraftan (400) numaralı bir kanun vardır 
ki, bu kanuna nazaran terfi etmesi icapedenlerden 
bir kısmının muamelesi encümendedir, bir kısmının 

muamelâtı henüz vekâlette tetkik edilmektedir, Bu 
mesailde henüz bir neticeye iktiran etmediği için, 
yapılacak fazla terfiat şimdiden münhalleri doldura
cak olursa, 400 numaralı kanun mucibince terfi ede
cek adamların belki açıkta kalması ihtimali vardır. 
Onun için Müdafaai Milliye Vekâleti ikinci terfi def
terini çıkarmamıştır. 

Askerden okuyanlar için, bu seneki bütçemizin 
303 ncü fastının beşinci maddesinde mükafatı nak
diye vardır. Tebeşir, silgi gibi ve bir takım tedris 
kitapları gibi vasait ihzar edilip gönderilmiştir ve 
muhterem arkadaşlarıma şu ciheti de arz edeyim ki, 
ordumuz bütün milletin de muhtaç olduğu devamlıca 
bir sulha nail olduğu takdirde yalnız terbiyei aske
riyeye değil, okuyup yazmağa da alıştırcak daimî bir 
mektep halinde, terbiyei maarife de kabiliyetli oldu
ğunu bir çok tecarüple göstermiştir. 

Gerçi henüz bu husus kemale gelmemiştir. Malumu 
âlinizdir ki 20 yaşından sonra bir adama okuyup yaz
ma öğretmek müşkil ve aynı zamanda ihtisasa ve za
mana taallûk eden büyük bir meseledir. Fakat, bu ilk 
sulh senemizde yapılan tecarüp, birçok kolordularda 
şayanı memnuniyet netaciç vermiştir. Hazara kavuşa
cak olan ordumuz bu suretle memlekete yüksek mik
tarda okur yazar necip anasır yetiştirecektir. Mazhar 
Müfit Beyefendi diğer bir arkadaşımıza cevap verdi
ler. 

Ekrem Beyefendi askerî idadiden ve tayyarelerden 
bahis buyurdular ki bu noktalara diğer zevatı muhte-
remeye vukubulan cevaplarımda temas etmiştim. İlâve 
edilecek bir şey yoktur. Neticei maruzatım: Tanzim 
edilen cetvellerle Vekâletin 1341 senesindeki masarifi 
mutade ve daimesinin ve muvakkat seferi hayatının is
tilzam ettiği masrafın heyeti muhteremelerinden kabu
lünü rica ederim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Askerlere 
umumî olarak alât ve edevatı ziraiye, amelî olarak öğ
retilecekti. Bu suretle her terhiste memleketin her ta
rafına yetişecek miktarda ameliyat bilenler gidecektir. 
Buna ehemmiyet verilesin! temenni ediyorum. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
takrir var: 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Bütçesinin heyeti umumiyesi 

hakkındaki müzakere kâfidir. Rüfekayı kiram arzu 
edecekleri izahatı fasıllarda sualler iradiyle alabilirler. 
Binaenaleyh fasıllara geçilmesini teklif ederim. 

20.3.1341 
Sinop 

Recep Zühtü 
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Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye bütçesinin heyeti umumiyesi hak

kındaki müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif 
ederiz. 

Denizli Bolu 
Mazhar Müfit Cevat Abbas 

REİS — Efendim! Bütçenin heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal-

REÎS — Efendim! Celseyi açıyorum, efendim, cel
se arasında gelen müstacel bir istifaname var. Onu 
okuyacağız: 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/. — İzmir Mebusu Mustafa Necati Beyin Ankara 

istiklâl Mahekınesi Müddeiumumiliğinden İstifanamesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Ailemin ahvali sıhhiyesi dolayısıyle bu sene Anka

ra'da devamlı bir surette icrayı faaliyete imkân göre-

REİS — Müdafaai Milliye Bütçesinin fasıllarına 
geçilmişti. Bu fasıllarda bazı tadilât ımutazammın Mu-
vazenei Maliye Encümeninin mazbatası var. Fasılla
rın selâmeti müzakeresini temin için evvel beevvekmaz-
bat&yı okuyacağız: 

2. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 senesi 
bütçesinin fusûl ve mevadı muhtelifesine (10 997 000) 
lira tahsisat ilâvesi hakkında (1/644) numaralı: Mü
dafaai Milliye Vekâletinin 1341 senesi bütçesine tah
sisat ilâvesi hakkında (1/647) numaralı ve 1341 sene
si bütçesine mevzu tahsisatı mezkâreden Müdafaai 
Milliye Vekâletine ait (50 000) liraya daha aluyüzbin 

dırsm... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmİyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın..,. Kabul etmİyenler el kaldırsınlar... Fasıllara geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Efendim! On beş dakika teneffüs edilmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat: 3,35 

ı<w~—*-

mediğimden İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumiliği va
zifesini maalesef İfa edemiyeceğim. İstifamın lütfen 
kabul buyurulması ricasiyle teyidi ihtiramatı mahsusa 
eylerim, efendim. 

19 Mart 1341 
izmir 

Mustafa Necati 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız müsait 
bir vaiktte intihabı icra ederiz. 

lira ilâvesi hakkında (1/649) numaralı kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim! Fasılları tadilat veçhile arz ede
ceğiz. 
Fasıl Lira 

291 Maaşatı umumiye 3 543 470 

REİS — Efendim! Birinci maddedeki 3 600 lira 
zaten 2 400 lira suretinde tashih olunmuştur. Vekil 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

İKİNCİ CEI.SE 

Bed'i Miizakerat; Saat: 4,10 

REİS ; Reisvekili AH Sururi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Kurahiaan Sahip), Hakkı Bey (Van). 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

_ 80 — 



t : 83 21 . 3 , İMİ C i 2 

tahsisatı 2 400, maaşatı umumiye 3 541 070 liracbr. 
O suretle tashih buyurun. 

ARÎF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Bu maaşatı 
umumiye münasebetiyle geçen gün sorduğum suallere 
Mazhar Müfit Beyefendi ile Müdafaa! Milliye Vekili 
Beyefendi cevap verdiler. 

Mazhar Müfit Beyefendi, böyle bir sual sordu
ğum için bendenizi muahaza ettiği gibi, Müdafaai 
Milliye Vekili Recep Beyefendi de bendenizi biraz 
bedbinlikle ittiham ettiler. Evveiâ sorduğum sualler 
umumîdir, mahremiyete hiç taallûk etmez. Malumu 
âliniz ordunun mahrem olan ciheti, seferi kadrosu 
ve harekâtı harbiye planları gibi hususattır ve bun
ların mahrem tutulması zaten lâzımdır. Sorduğum 
teferruata ait ve gayet umumî bir şeikldedir. Bütün 
tafsilât ve teferruatiyle kadroyu burada tetkik etmek 
için zaten Heyeti Celitenizİn vakti müsait değildir ve 
bunun üzerinde tetkikatta da lüzum yoktur. Mec
lisi Âlinizin en mühim vazifesi - hakkı murakabedir 
ki, bu, en ziyade bütçelerin tetkiki esnasında tecelli 
eder. 

Efendiler! Vermiş olduğumuz milyonların nereye 
sarf edildiğin i veya edileceğini bilmek, hepimizin ve 
Heyeti Celilenizin bilmesi lâzımdır. Hususiyle mu
kadderatı memlekete vazıulyed bulunan ve şahsiyeti 
maneviyesifide başkumandanlık mündemiç olan He
yeti Celileniz, böyle milyonları İhtiva eden bir büt
çe üzerinde esaslı ve haklı surette tenevvür etmek 
ihtiyacındadır. Vekili aidi bu hususu açık olarak ve 
açık bir lisanla ifade etmeyi mahzurlu görürse, her 
zaman hafi celse teklif etmekte hakkı vardır. Hafi 
celse teklif eder ve hafi celsede behemehal bu mil
yonların nereye sarfedileceği hakkında heyeti Celile-
nize izahat verir. 

Efendiler! Verdiğiniz milyonların bir kısmı, ka
naati acizaneme göre birtakım lüzumsuz teşkilâtla 
israf edilmektedir. Ve bu israfı da yapan en ziyade 
Müdafaai Milliye Vekâletidir. Bunu müsaadenizle 
arz edeceğim. Bugün ordunun bilcümle mukadderatı 
uhdesine tevdi edilen Erkânı Harbiyeİ Umumiye Ri
yasetimiz - ki ordunun bilcümle hazarî ve seferi is-
tihzaratı ile meşguldür - Ordunun tâlim ve terbiyesi 
İle, tensiki ile meşgul olduğu faalde, bugün bu vazaifi 
mühimme ve müteaddidesini 100 - 150 kişilik bir 
kadro ile İfa ediyor, Bu, 100 - 150 zabit de çoktur, 
fakat istiksar edilmez. Halbuki vazifesi ilbas, teçhiz 
ve iaşeden ibaret olan Müdafaai Milliye Vekâleti
mizin teşkilâtı, hakikaten hayret edilecek kadar va
sidir, Müdafaai Milliye Vekâleti kendisinin el'an or

duda ve memlekette en yüksek bir makamı asker! 
olduğunu farz ediyor ve tâ eski zamandan kalma 
muazzam teşkilâtını muhafaza ediyor. Bu Müdafaai 
Milliye Vekâleti, kendisinin bir Bahriye Vekâleti 
adadında bulunduğunu ve kanunu mahsusla bu de
receye indirildiğini henüz fark etmemişlerdir. Kanu
nu mahsusla memleketimizde en yüksek makamı as
kerî olarak kabul edilen Erkânı Harbiyeİ Umumi-
yemiz 100 - 150 kişilik ve birkaç şubeden İbaret 
ufak bir kadro ile idare ettiği halde, vazifesi çok tak
sir ve tahdit edilmiş olan Müdafaai Miniye Vekâ
letiniz on daire, altmış şube, yedi müfettişlik ve on-
bîr komisyondan mürekkep olmak Üzere 400 küsur 
zabit ve 200 küsur memur istihdam etmektedir. 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Fakat tahmil 
buyurduğunuz vazaifi de düşününüz. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bu teşkilâttan başka 
25 odacı ve bundan maada' 700 küsur nefer dahi 
emirber ve hizmetçi olarak istihdam edilmektedir. 

Efendiler! Zabit, nefer, hayvan denüdiği zaman, 
daima derhatır buyurmanızı istirham edeceğim. kü
çük bir misaİ vardır. Bir zabit, bîr memur denildiği 
zaman onun vasatı olarak senevi 1 000 - 1 500 liraya 
mal olduğunu ve bir nefer denildiği zaman 100 - 150 
liraya mal olduğunu ve bir hayvan denildiği zaman 
bunun da 200 liraya .mal olduğunu daima unutmayı
nız. 

Efendileri Müdafaai Milliye Vekâletinin merkez 
ve müessesatında (600) küsur zabit, memur (700) kü
sur efrat istihdam ediliyor. Denildiği zaman, bilme
lisiniz ki bu yekûn birbuçuk milyona baliğ olur. 

İşte efendiler! Maaşatı umumiyede sormak, He
yeti Celİlenizi tenevvür ettirmek İstediğim nokta bu
rası İdİ. Üç milyon küsur lira veriyorsunuz efendi
ler! Bunun birbuçuk milyon lirası merkez teşkilât-
tına, lüzumsuz birtakım aksama sarfediliyor. Asıl biz
ce matlup olan ordu aksamı takviye edilmiyor. 

Bunu Heyeti Celüenize arz etmek için sormuştum. 
Şimdi zannediyorum, Mazhar Müfit Beyefendi mü
teselli olabilirler. Müdafaai Milliye Vekâletinde sunu-
fu muhtetifeye ait müfettişlikler vardır. Süvarisi, nak
liyecisi, topçusu vesaire... Aynı teşkilât ve aynı mü
fettişlikler Erkânı Harbiye Umumiyenin kadrosunda 
da müfettişlikler vardır. Efendiler, ya bu fazladır, ya 
o fazladır. Daha pek yakında ordu müfettişi iğ in de ti 
gelmiş olan Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri de, ge
çen gün burada Heyeti Celileye izah etmişlerdi. Mü
fettişliklerde oturan mütehassısların adeta günde bir 
kâğıt okuyacak kadar işleri yoktur. Fakat efendiler, 
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bunların yekûnu hesap edilirse yüzlerce zabite ve yüz
lerce efrada baliğ olur ve arz ettiğim gibi bir zabitin 
bin ve bir neferin yiizelli liraya mal olduğu düşünü
lürse, bu fuzulî masraflardan bizzarur içtin ab etmek 
lâzım gelir. Kolordularımızın her birisinde levazım 
teşkilâtı vardır, inşaat şubesi vardır, sanayi takımı 
vardır, terzi takımı vardır, saraç takımı vardır, efc-

. mekçi takımı vardır. 

Buna rağmen Müdafaai Mİlliyemn emrinde had
di hesabı olmayan bir çok imalâthaneler, müessese
ler, depolar, ambarlar ve ilh... olduğu gibi depo ve 
ayrıca İnşaat müfrezeleri de vardır. Bu hususa da na
zarı dikkati âlilerinizi celbederİm. Bu inşaat müfreze
sinden lâyikiyle istifade edilmemektedir. Şu maruzat
tan maksadı acizanem, hakikaten ordumuzun teşkilâtı 
kısmen tadil edilmek zaruretinde olduğunu ve vasi ve 
lüzumsuz teşkilât ile fazla israf edeceğimize, ordu
muzu ateş kuvvetine halel gelmemek şartiyle metin, 
dar, asri bir çerçeve içine almak lüzumuna kani ol
duğumu arz etmektir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Heyeti Celileniz derhatır buyurur ki, Ziraat 
Bütçesinin esnayı müzakeresinde bir istirham ve, tek
lifte bulunmuştum. O da baytar mektebi mezunları
nın maaşı meselesi İdi. Malumu âliniz, kanunu mah
susla baytar mektebi mezunları askere alınıyor ve mü
lazım rütbesiyle kendileri istihdam ediliyor. Bunlara 
ait bütçemizde bir para mevcut değildi. 

Müdafaai Milliye Bütçesine de şimdiye kadar her 
nasılsa konamamıştır. Vekil Beyefendiden rica ettim. 
Onlar da bu fasla ilâvesini kabul buyurdular. Eğer 
Heyeti Celileniz de kabul ederlerse, Mülazımı evvel 
Rütbesi ile ciheti askeriyede hizmet edecek baytarla
rın, maaşsız kalmamasını lütfetmiş olursunuz. Esasen 
bu para çok bir şey de değildir 4 860 lira maaştır. 
25 380 lira da tahsisatı fevkalâdedir. Ümit ederim 
kî bu İstirhamımı lütfen kabul buyurursunuz. (Nere
ye sesleri) Bu maaşı umumî faslına efendim. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Hükümet namına mı 
söylüyorsunuz? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Baytarlar Ziraat Vekâletine ait olmak iti
bariyle, böyle bir hatayı Heyeti Celilenize zatsn zi
raat bütçesinde de ımevzuubahis etmiştim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Maliye Ve
kili Beyin haberi yok mu? 

ZİRAAT VEKlLİ SABRÎ BEY (Saruhan) — 
Maliye Vekili Beyefendi de zannederim bunu reddet
mezler. Bu zaten bir nisyandır ve esasen zam demek 

değildir. Bu baytarlardan mektepten çıkanlar kanun 
muktezası olarak mülazım rütbesiyle ciheti askeriyede 
istihdam edilecektir. Vekil Beyefendi de zannederim 
muvafakat buyururlar. 

RÜŞTÜ BEY (Erzurum) — Efendim! Bazı ko
lordu şubelerinde maaş verilirken zabıtana veriliyor, 
efrada verilmiyor. Binaenaleyh zabıtana maaş veril
diği vakit mutlaka efrada da verilmeli. Para olmadığı 
vakit zabıtanın da maaşmı tevkif etmeli, efratla be
raber vermelidir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Arif Beyefendi arkadaşımız, 
bütçenin heyeti umumiyesi hakkında söyledikleri za
man, bu seneki Müdafaai Milliye bütçesinde nisbe-
ten daha munsif davranacakları kanaatini hâsıl et
miştim. Halbuki birinci faslın müzakeresi başlar baş
lamaz, derhal çok hatalı, çok yanlış ve Heyeti Celi-
leyi yanlış bir hesap ile bütçe aleyhine tahrik edecek 
mahiyette beyanatta bulundular. 

Evvelâ buyurdular ki, deminki maruzatı cevabi-
yemde Arif Beye bedbinlik isnat etmişim. Asla böy
le bir şey söylememiştim. Fakat şimdi soylüyebilirim 
ki, Arif Bey, evvelki ifadeleri ile bedbin olmadıkları 
halde, şimdi gayet ağır bir surette hatabin olmuşlar
dır. Şimdi müsaadeleriyle hatalarını tashibe müsa-
raat edeceğim. (Hatabin aleyhinize oldu sesleri). Efen
dim! Müsaadeleriyle meselenin mahiyetindeki hata
nın kuvvetini ifade etmiş olmak için bedbinliğin son 
kelimesini alarak, asıl ifade etmek istediğim hata ke
limesinde böyle bir kelinıei mahsusa icad etmeme 
müsaade buyurunuz, 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ne demek? 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Kelimenin lügat manasından 
lütfen tecerriit edin... Efendim! Arif Bey biraderimi
zin ifadelerinin evvelâ fikir tarafı hakkındaki noktai 
nazarlarımı arz edeyim. Hesap cihetindeki hatalarını 
bilâhare arz ederim. Evvelâ buyurdular ki lüzumsuz 
teşkilât vardır. Erkânı Harbiye şu kadar, vekâlet bu 
kadar zattan mürekkeptir. Bu mesele malumu âliniz 
bir takdir meselesidir. Ârİf Beyefendi Müdafaai Mil
liye Vekâleti bütçesi Encümende müzakere edilirken 
Encümene teşrif buyurmuş olsalardı, bu adet ve er-
kam hakkında kâfi derecede ve lüzumu derecesinde 
sarahatle malumat alabilirlerdi. 

Halbuki arkadaşlardan şimdi sordum, teşrif et
memişlerdir. Şurasını da arz edeyim ki, Encümene 
gelmek mecburiyetinde olmayan Arif Beyefendi, he-
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yetî umumiyede kendi fikrini tabiî surette açıkça ssr-
dedebilir. Yalmz bu mesele hakkında Arif Beyin çok 
dediğine benim az demem, benim az dediğime onun 
çok demesi ile, bu meseleyi tetkik etmek mevkiinde 
bulunmayan ve bu hususta ayrı bir encümen teşkil 
etmiş bulunan Meclisi Âliye hakikati îebeyyün ve İs-
bat etmek güçtür. Yalnız şurası muhakkaktır ki, Mü-
dafaai Milliye ve Erkânı Harbiye kadrosunu ne ka
dar zabit ve ne kadar efrattan terkip etmek lâzım 
geldiğini, vekâlet bütçedeki miktarla arz etmiştir ve 
mütehassıs arkadaşlarımız yaptığı tetkikata müsteni
den bu netayici kabul etmiştir, 

Arif Bey arkadaş? m iz, bunu çok görmektedir. Ben-
denizce bu, çok değildir. Lüzum ne kadar ise o de
recededir. Tabiî Heyeti Celİlenizin bu husustaki ka
rarı hakem olur. Yalnız adedî olan şu hatalı noktayı 
derhal tashih etmekliğimc müsaade buyurunuz. Büt
çenin maaşatı umumiye yekûnu - önlerinizdeki cetvel
de görüldüğü üzere - üç milyon küsur lira olup, Arif 
Beyin iddiasına göre bunun birbuçuk milyonu Mü-
dafaai Milliye Vekâleti ve Erkânı Harfciyei Umumi
ye Riyaseti tarafından yenip yutulmakta imiş. Muh
terem arkadaşlar! Türk Ordusunun ne miktarda ol
duğu ve vatanın hangi aksamında hangi teşkilâtın 
mevcut bulunduğu heyeti Celilenizce malumdur. Arif 
Beyin mütalâasına göre bu umumî teşkilâtın ve or
du mensubîninin takciben nısfına yakın miktarı, Mü-
dafaaİ Millîye İle -Erkânı Harbiyenin kadrosunu teş
kil etmek üzere Ankara'da toplanmış olmak lâzım ge
lir. Halbuki Ankara'daki mevcudumuz gözünüzün 
Önündedir, 

Maaşatı umumiye üç küsur milyondan ibaret iken, 
bunun birbuçuk milyonunun yalnız Ankara'da sarf 
ve istihlâk edildiğini İddia etmek, bilmiyorum ki en 
basit bir hesap ile - geçen bir arkadaşın söylediği veç
hile - En basit bir karacümle tarikiyle dahi kabili 
telif midir? Üçbuçuk milyon küsur liradan bir buçuk 
milyon lirasının Ankara'da btı iki daire tarafından 
istihlâk edildiğini iddia etmek mevkiinde bulunan 
Arif Beyefendinin diğer mülahazat ve mütalâat, aynı 
mikyası rüyetle ölçülünce, sözlerindeki şimei hakikat 
kendi kendine çıkar. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Ankara kaydı yoktur. 
MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 

(Kütahya) — Tasrih edeyim, tashih edeyim, Müda-
faai Milliye Vekâletinin İstanbul'da bir kaç şubesi 
vardır, Cebeci de bir şubesi vardır ve malum olan 
Ziraat Mektebinin yanında Erkânı Harbiyei Umumi
ye binasında, dört köşesi elli altmış metreyi geçmİ-
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yen bir Erkânı Harbiye Riyaseti vardır. Arif Beyin 
iddialarına göre, bunlar maaşatı umumİyenîn nısfına 
yakın bir parayı sarf ve istihlâk etmektedirler. Arif 
Beyefendi hiç bir hata yapmamışlarsa, rakkarmn so
nundaki bir sıfırı fazla ilâve etmişlerdir. Eğer Mü
dafaa! Milliye Vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkındaki mütalâatı böyle aynı mikyas dahilinde 
devam edecekse, bendeniz diğer fasıllar hakkındaki 
mütalâat ma cevap veremiyeceğim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Çok rica ederim, Mü
dafaa! Milliye Vekili sıfatıyle tetkik buyurunuz ve 
Miidafaai Milliye teşkilâtım biraz taksir buyurunuz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) —• Temenniyatınızı bu hususa maksur ol
mak üzere icra etmek. Heyeti Muhteremeye karşı 
mes'ul olan her vekilin borcudur. Esasen Heyeti Ce-
1 itenin mütalâatı um um İyesin İn makesi olan mütalâat 
ve temenni yattan hüsnü istifade ederek, tatbikatta 
memleket için daha iyi neticelere varmak her vekilin 
bir şiarıdır. Emin olunuz ki her bir arkadaşımız ta
rafından bu kürsüden dermeyan edilecek mütalâat-
tan, bütün senei tatbikiye esnasında azamî surette is
tifade etmiye. çalışacağım. Fakat yüz bini, yüz elli 
bini, bir buçuk milyona çıkaracak derecede böyle kü
suratı munzamma ile yapılmış hatalara ait olan ma
ruzatı cevabiyemİ de, hüsnü telakki buyurmak size 
düşer. Arif Bey bunun üzerinde ısrar etmesinler. 

Bir tek zabitine ve bir tek neferine kadar bütün 
hesabı belli olan ve muayyen şerait dahilinde hesabı 
encümende yapılmış bulunan ve yekûnu bir milyon 
olan bir parayı - bu hesabın hiç birine bakmadan -
Ankara'da sarf ediyorsunuz iddiası, derhal reddedile
cek bir hatadır. Sabri Beyefendi, heyeti muhtereme-
nizden bir temennide bulundular. Bendeniz bunun 
mahiyeti hakkında biraz arzı malumat edeyim. Ma
liye Vekili Beyin haberleri yokmuş. Tabii muvafa-
katlarıyle meseleyi halletmek Heyeti Mtıhteremeleri-
ne düşer. Malumu âliniz bir kanun vardır. Bu kanuri 
mucibince sivil baytar ve sivil hekim mekteplerinden 
çıkan etibba, eskiden bir sene hizmeti mecbureye ta
bi olurlardı. 

Şimdi bir sene staj müddetleri ile beraber ciheti 
askeriyede hizmet ederler. Ondan sonra serbest ka
lırlar. Çıkacak askerî hekimlerin maaşları Sıhhiye Ve
kâleti bütçesinde dahildir, baytarların dahi ziraat büt
çesine ithalini, Sabrı Beyefendi burada Ziraat Büt
çesi müzakere olunurken teklif etmişler. Rüfekayı 
Muhtereme buna her nasılsa itiraz etmişler, bunu 
Müdafaai Milliye Bütçesine vaz etmek meselesi mev-
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zuubahis olmuş, şimdi bu maaşat faslı burada mü
zakere edilmek İtibariyle bunu tekrar ediyorlar. 

Sıhhiye Vekâleti bütçesine mademki yalnız he
kimlerin maaşatı konmuş, baytarların konmamıştır, 
baytarların maaşatının da münasip bir bütçeye kon
ması lâzımdır. Fakat Müdafaai Milliye bütçesine mî 
korsunuz, Ziraat bütçesinin veyahut münasip diğer 
bir bütçeye mi korsunuz, Maliye Vekili Beyefendi 
başka bir şekil mi tavsiye buyururlar, onu bilmem. 
Heyeti muhteremeniz karar verir. 

Rüştü Paşa Hazretlerinin bir temennileri vardır. 
Demin arz ettiğim esas dairesinde bunu nazarı dik
kate alacağım ve tetkik edeceğim. Eğer böyle bir nok
san varsa ve tevakkuf oluyorsa icabına tevessül ede
ceğim. Eshabı istihkakın neferi, zabiti yoktur. Tür
kiye Maliyesinin tediyatı esnasında, bütün eshabı is
tihkakın maaşı vesaİresi aynı zamanda tesviye edilmek 
lâzımdır. Buyurdukları temenniyi ayrıca nazarı dik
kate alacağım. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Vekil Beye-
fendi kışlalarda tedrisatın rietayicindcn malumat ver
mediler. 

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bütçenin heyeti umumiyesi müzakere
sinde verdim. Efendim! Malumu âliniz zerİyat hu
susunda bir kanun vardır. Bunun tatbikine katî. su
rette çalışacağım. Kanundur, lâzimül ifadır. Bütün 
kudretimizi sarfederek bunun tatbikine çalışacağız, 
Müddeti hizmet malumdur, kadrolar malumdur. Bu 
noktada Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ile ve-.. 
kâlet arasında ufak bir müşkilat mevcuttur. Malumu 
âliniz, Erkânı Harbiye Riyaseti ordunun harp İçin 
ihzarı noktasında çok ısrar eder. Bu noktaİ nazardan 
yerden göğe kadar hakkı vardır. Biz ordudan bir çok 
şeyler arzu ediyoruz. Talim ve terbiye yapsın, ziraat 
öğrensin, okuma yazma da öğrensin. Harbe hazırlık 
için de endaht yapsın, hİdematı askeriyenin malum 
olan nöbetlerini, devirlerini yapsın, bütün bunları ay
nı kuvvet ve aynı kifayetle yapmak İçin, vakti ha
zardaki müddet kifayet ve müsaade etmiyor. Onun 
için harbe hazırlanmak esası mahfuz kalmak şartiyle 
bu kanunun tatbikine de bezli himmet etmek vazife
mizdir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Burada bir şoför makinist mektebi vardır. Haftada 
dört ders olmak üzere şoförlüğü 45 günde öğretiyor. 
Demek ki 24 saatte gerek otomobili ve gerekse trak
törü öğretmiş oluyor. Alâtı cedidei ziraiye traktör 
meselesidir. Bîr buçuk sene zarfında haftada bir saat 

çalışmak suretiyle orduda öğretilebilir. Bunu çok ri
ca ederiz ve temenni ederim ki, her yerde bu tatbik 
edilsin. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Her yerde şoför mektebi yoktur efen
dim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Ankara'da 
mevcut kıtaat o şoför mektebine devam etsin. Diğer 
yerlerde de zaten ziraat müdürleri, mektepleri ve 
muaf t imleri vardır, öğretebilirler. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — İlâve edilecek maruzatım yoktur. Nok
ta i nazarı acizanemi arz ettim, 

MALÎYE VEKfLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Ziraat Vekâleti bütçesinin esnayı müzake
resinde baytar mektebi mezunları meselesi İçin müs-
tacelen çağrılmıştım. Malumu âliniz, baytar mektebi 
Ziraat Vekâletinin emrindedir. Askerî hidematı bay-
tariyede istihdam edilecek bu mektebin mezunları
na, nereden maaş verilmesi meselesi mevzuu bahistir. 
Emsali hidematı askeriyede kullanılacak olan dok
torlara, Sıhhiye Vekâletinin bütçesine konulan para 
ile maaş verilecekmiş? Bunların ise maaşlarının Mü
dafaai Milliye bütçesinden verilmesi hakkındaki bu 
takririn derhal kabulü doğru değildir. Evvelâ bunla
ra Ziraat Vekâleti bütçesinden mi, yoksa Müdafaai 
Milliye Vekâleti bütçesinden mi maaş verilsin? 

Saniyen : Bunlara maaş vermîye lüzum var mıdır, 
yok mudur? Bunlar tetkik edilmek üzere bunun Mu-
vazenei Maliye Encümenince görülmesi lâzımdır. Han
gi bütçeye taalluk ediyorsa ve zaruret varsa bunu 
Muvazene i Maliye Encümeni teklif etsin. Teklifini 
de zaten bütçe bitmezden evvel Heyeti Celilenize arz 
eder. Müsaade buyurursanız böyle yapalım, yani Mu-
vazenei Maliye Encümenine gönderelim, 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Rica ederim efendim. Fasıl bu yüzden 
geri kalmasın, ayrı bir şey olarak gönderilsin. İcap 
ederse ayrı bir şey olarak ilâve edilir. 

REİS — Efendim! Başka söz istiyen yoktur. Ki
fayeti müzakere tabiatiyle taayyün etmiş demektir. 

Takrirler 
REİS — Takrir okunacaktır. 
/. — Saruhan Mebusu ve Ziraat Vekili Sabri Be

yin; Askerî müessesatı baytariyede mülâzımısani rüt
be ve muhassesatiyle sta\a tabi bulunan 47 baytarın 
maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri karşılığı olarak 33 840 
liranın Müdafaai Milliye Vekâleti 1341 senesi bütçe
sine var't hakkında takriri, 
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Riyaseti Celileye 
5. — Sivil etibbantn hizmeti mecbureleri kanunu

na müzeyyel 13 Mart 1340 tarihli kanun ahkâmının 
baytar, eczacı ve diş tabiplerine dahi teşmili 13 Kâ
nunuevvel 1340 tarihli kanun iktizasından olup, ma-
rülarz 13 Mart 1340 tarihli kanun mucibince askerî 
müessesatı baytariyede mülazımısani rütbe ve mu-
hassesatı ile staja tabi bulunan 47 baytarın maaşat 
ve tahsisatı fevkalâdeleri karşılığı olarak 33 840 lira
nın Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinin 1341 se
nesi bütçesine vaz ve dercolunmasını rica ederim 
efendim. 21 Mart 134L 

Sarıman Mebusu 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 

ZtRAAT VEKİLİ MEHMET SABRt BEY (Sa-
ruhan) — Efendim! Bendeniz de Maliye Vekili Be
yin teklifini muvafık bulunyorum, Encümene hava
le buyurulsun, orada tetkik edilerek ondan sonra He
yeti Umumiyeye arz edilsin. 

REİS — Bİr mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) O halde Heyeti Cdile bunun Encümene 
tevdiinde ittifak ediyorlar. Encümene gönderiyo
ruz efendim. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Fasıl kalır, (Kalmaz 
sesleri) 

REİS — Efendim! Faslı reyi âlinize arz ediyo
rum. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Bu fasla ilâ
ve edilecek olursa. ; 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Aynı kanun mucibince bir 
senelik stajlarını orduda yapan sivil hekim mek
tebinden çıkan etibbanın maaşatı sıhhiye bütçe
si ndedir. Mademki sivil baytarların bu fasla ilâve
si heyeti muhteremece kabul edilmedi, Ziraat Ve
kili Beyefendi şu müzekkereden istifade ederek, şu 
tahsisatın bu fasla ilâve edilmesi temenniyatı bu saat
te fiilen terviç edilmemiş ve Encümene tevdi edil
mek üzere bu mesele halledilmiştir. Yani mutîâk 
bu fasla Uâve. edilmek üzere encümene havale edil
miştir. Şekli halli bulunmak üzere Encümene gitmiş-' 
tir. Binaenaleyh bütçe müzakeresi teahhür etme
sin, fasıl reye konsun. Bulacakları şekli halle göre 
Heyeti Muhteremeniz kararım verir. Rica ederim, 
bütçe teahhür etmesin. 

REİS — Efendim! Faslı aynen kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Aksini reye vazediyorum. 
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Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursunlar... Fasıl 
aynen kabul edilmiştir. 

İkinci Kısım 
Fasıl Lİra 

291/A Mütehassısı-ecnebiye ücuratı ve ma
sarifi 114 000 

REİS — Bu faslın yekûnunu kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 
Fasıl Lira 

292 Harita Dairesi masarifi umumiyesi 28 500 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Harita 
Dairesi hakkında Vekil Beyefendiden bir temenni
de bulunacağım. Malûmuâliniz Müdafaai Milliye 
Vekâletine merbut bir harita dairesi vardır. Ordu
ya ve memlekete yaptığı hizmet cidden şayanı tak
dirdir. O heyete bu kürsüi milletten teşekkür ederim. 
kendileri verilen bütçe dairesinde azamî mesaî ibraz 
etmektedirler. Yalnız tahsis edilen para azdır. Onun 
için mesailerinin semere vermesi memleketin ve or
dunun harita İhtiyacını temin edebilmeleri uzun za
mana tevakkuf eder. Haritanın ehemmiyeti cümle-
nİzce malûmdur. Bilhassa Erkânı Harbiye ve ordu 
heyeti mensubİnİ, bunu pekâlâ takdir ederler. Bil
hassa harbi umumide, son muharebatta kumanda 
da bulunan zevatı âliye, bu ihtiyacı pek güzel: tak
dir buyururlar, Sakarya'da biz harekâtı elimizdeki 
kibert haritalariyle takip ettik. Son taaruzda bile 
elimizde ikiyüz bin mikyasında sevkülceyş harita
ları vardı.' Öyle pek çok yanlıştı. Onun İçin harita 
İhtiyacının bir gün evvel ikmal edilmesi ve bunun 
ne zaman biteceğinin bilinmesi lâzımdır. Çünkü iyi 
idare, bilhassa harekât kısımlarında iyi harita ol
mazsa mümkün olamaz. Öyle zamanlar oldu ki, me
selâ: Son taaruzda, bize emir veriliyor, askerî yü
rüyüşle yirmibes kilometredir deniliyor. Elli kilo
metre yürürsün hâlâ hedefe varılmıyor. Onun için ha
ritalarımızın biran evvel ikmal edilmesi zaruridir, 

Yapılan haritalar ikiyüz bin mikyasındadır. Hal
buki bazı yerlerde elli bin mikyasında ve daha bü
yük mikyasta haritalar yaprlmak icabeder. Az mik
tarda paralarla, az zamanda ve arzu edilen şekilde 
bu ihtiyç temin edilemez. Gerçi bu sene (28 500) li
ra konulmuş. Fakat bununla ne yapılabilir? Heyet 
zabıtanı, para verilse azamî mesaiyi sarfederek bu 
para İle çıkarılacak işten daha fazla İş çıkarırlar. 
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Aramızda bulunan Mahmut Nedim Bey arkada
şımız harita dairesinde bulunmuştur. Malatya Me
busu muhteremidir. Kendisi Fransa'da taksimi ara
zi tahsil etmiştir ve bu harita meselesinde çırpını
yor. Encümen de birkaç defa mevzu bahsettik ve zan
nederim ki Kâzım Paşa Hazretlerine de .şifahen söy
lenmiştir. Fakat sırf bütçe mülahazasından, bütçe
nin vaziyeti umum iyesinden dolayı bu husus İçin 
fazla tahsisat konamayacağı söylenmektedir. Mecli
si Âli, makûl şekilde teklif olursa ve mahalline mas
ruf olursa hepsini kabul buyurur. Bu sene mümkün 
değildir. Fakat Vekil Bey teklif buyururlarsa He
yeti Celile kabul buyurur. Bu hiç olmazsa elli bin 
lira olmalı idi. Bu sene olmazsa bile gelecek sene or
dunun ihtiyacı olan haritaların az zamanda, me
selâ 1, 2, 3 senede arkasının alınabilmesi için ne ka
dar masrafa İhtiyaç varsa tespit edilmelidir ve ica-
bederse bunun için ayrıca Meclisi Âliye bir teklif ya
pılmalıdır ve bu, birçok şeylerde yapıldığı gibi, mu
ayyen seneler üzerine taksim edilerek 4Fde bu, 
42'de bu yapılacaktır, diye şu kadar masraf teklif 
edilmelidir ve zannederim, Meclisi Âli bunu ret bu
yurmaz. Vekil Beyefendiden bu ciheti rica ediyorum. 
(Doğru sesleri), (îştirak ederiz sesleri) 

VEHBt BEY (Karesi) — Efendim! Halit Beyin 
mütalâatına bendeniz de tamamen iştirak ediyorum. 
Askerî kısmını o bilir. Fakat bendeniz memleket hak
kında söyleyeceğim. Ne mekteplerde, ne devairi res-
miyede, ne memleketin hiçbir tarafında Türkçe tabe
dilmiş harita gören ve bilen varsa söylesin. Binaen
aleyh bendeniz vekil beyefendiden çok rica ediyo
rum, Askerî haritalar tabettirmekle beraber ? başka 
membaımız yoktur - başka çıkaracak dairemiz de yok
tur, memleket için lâzım olan haritaların tabı ve tev
zii İçin de buraya ne kadar para lazımsa, lâzım ol
duğu m'İktan, Heyeti Celileden rica ederiz versin. 
Ve yalnız askerî kısmını değil, mektep ve dairelerde 
kullanılabilecek haritaları da versin. Herhangi bir 
vilâyete gidiniz, haritası yoktur. Hükümet dairele
rinde, mühendislik dairelerinde, maarif dairelerin
de velhasıl hiçbir dairede harita yoktur. 1>bı edil
miş muhtelif matbaaların haritaları vardır, onlar da 
tercüme veya iktibas suretiyle büyütülmüş, küçültül
müş haritalardır. Fakat herhangi bir şey bunların 
birisinde başka, diğerinde başkadır. Bu hatalara niha
yet vermek üzere harita dairesi; Türkiye haritası
nın ufak ve büyük mikyasta birkaç çeşidini çıkar
sın ve halk da İstifade etsin. Şimdi hiç kimsenin elin
de böyle sahih bir harita yoktur, (Doğru sesleri) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLl RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Halit Beyefendinin ifadei ip-
tidaiyelerine iştirak ederim. Bir vekil sıfatîyle hari
ta dairesini; yalnız şimdi, yalnız bu sene değil, Türk 
Ordusunun itilâ ve İnkİşaE senelerinde dahi en bü
yük hizmeti ifa etmiş ve en semereli hizmetleriy
le, cephelerdeki muvaffakiyatı har biyemize çok 
yardımı dokunmuş olan harita dairesini, takdir et
meyi bendeniz de bir zevki mahsus, bir vazifei mah
susa olarak telâkki ediyorum. 

Bundan sonra tahsisatın tezyidi hakkındaki Ha
lit Beyefendinin mütalâasına gelince; Mevzu otuz bin 
lira önümüzdeki cetvelin mütalâasında görüleceği 
veçhile, bu sene on bin lira zammı ile talep edilmiş
tir. Geçen sene yirmi bin lira ile bu iş görülmüş
tür. Bu sene, imkânı inkişaf ve hududu tabiî daire
sinde çalışılacaktır. Şurasını arz edeyim ki: Dairei 
aidesinin getirmiş olduğu otuz bin lira aynen kabul 
edilmiştir. Yalnız Hükümetin teklif ettiği bütün büt
çelerden, Encümeni âlinin tenzil ettiği % 5 çıktıktan 
sonra (28 5Û0) lira kalmıştır. Mevcut vasaitle ve mev
cut malzeme ile mevcut insanlarla - ki yekdiğeriyle 
tam bir ahenk teşkil etmekte ve biri fazla artıp diğeri 
ek3İk bulunmamaktadır, - Bu mesai ve bu masrafla 
bu sene azamî muvaffakiyetle çalışabileceğiz. Onun 
İçin beyefendinin arzuyu samimanekrine iştirak et
mekle beraber, haritacılığın inkişafı hususunda çok 
para, vermenin faydası olduğunu bilmek ve teslim 
etmekle beraber mevcut tertibat, hesabat ve mal
zemeye nazaran, fazla masraf verdiğiniz takdirde 
müsait ve iyi semere almak kabil olamayacağın
dan dolayı, maatteessüf bu sene fazla paraya arzı 
ihtiyaç etmeyeceğiz. Yalnız buyurdukları esaslı bir 
noktadîr, memleketimizin harita ihtiyacı, yalnız as
kerî bir ihtiyaç değildir. Vehbî Beyefendinin buyur
dukları veçhile, harita hususunda bütün memleket 
hakikaten naçar bir vaziyettedir. Yalnız şunu arz 
edeyim ki, bunu Müdafaai Milliye bütçesi müna
sebetiyle dermeyan etmek o kadar amelî değildir. Bu
nu Maarif Vekâfrfi bütçesinde veya diğer bir bütçe
de deımeyan etmek mevzubahis olabilir ve hakika
ten Heyeti Celile bu fikirde ittihad ederse o tahsi
sat ııeıeye sarfedilecektîr. Askerî Harita Dairesini mi 
o horiJaları yapmaya memur etmelidir veya başka 
bir çare mi aramak lâzımdır? Çünkü Müdafaaİ Mil
liye harita şubssi, kendine gö'e karakteri olan bir şu
bedir. Topoğraf haritaları i!e meşgul olur. Şimdiye 
kader mektep haritaları imaii için bu dairenin bir 
şubei mahsusu yoktur. Bu henüz nazarı dikkate alıc-
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mamıştır, Binaenaleyh buyurdukları teklifi, bu mü
nasebetle dermeyan etmeyi bendeniz pek o kadar 
yerinde görmüyorum, bu, yalnız ihtiyacatı askeriye
yi nazarı dikkate alarak çalışmış bir Şubedir, (Baş
ka şube yok sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Memleket dahilinde ha
rita dairesi dîye başka bir daire yoktur. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Lütfediniz efendim. Bu öyle bir şeydir 
ki ben, şunu, şunu, şunu istiyorum. Fakat bu ne ka
dara mal olur, hangi malzeme ile ve ne kadar zaman
da- çıkar. Bu, elüt edilmemiş bir mevzudur. Şu kadar 
zamanda çıkar, biz alırız, yaparız desem yanlıştır. 
Şu kadar para veriniz desem belki mavuzzalehinin 
gayri vereceksiniz. Onun İçin henüz tetkik edilme
miş bir mevzu üzerinde fazla para vererek, bizim 
yalnız askerî ihtiyacatımıza tekabül edecek malze
mesi ve teşkilâtı bulunan harita dairemizi, kabili
yeti olmayan bir vazife üe, işgal etmjk, zannederim 
doğru olmaz. Yalnız noktai esasiye iştirak ediyorum. 
Bu bir meseledir. Ortaya vazedilsin ve çaresi düşü
nülsün. Bunun Müdafaai Müliye bütçesinde yeri 
yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Vekil Be
yefendiden istirham ediyorum. Buyurdukları esas 
itibariyle Maarif Vekâletine bu vazifenin tevdii bil
ici münasip olur. Lâkin bugün hakikaten bir İşin 
çıkmasını İstiyoruz. Haritayı yapabilen, yalnız ci
heti askerinin askerî harita şubesidir. Bunların, iki-
yüz bin, dörtyüz bin, bir milyon ve üç milyon mik
yasında haritaları vardır. Bunun en münasibi, mü
tehassis zevatın tashih edecekleri haritalar bastı
rılırca bunlar, memlekette yegâne matlup olan hari
ta olur. Ve illâ, yine haritasız kalırız. Onun için ve
kil beyden istirham ediyorum. On bin lira kadar 
para kabul ederlerse yalnız memlekete îâzun olan 
mektep haritaları ve devair haritaları tabı edilmiş 
olur. Bu iş için başka dairemiz yoktur. Bu tahsisat 
ile ancak onların vesaiti, onların nezareti altında 
ve onların tashihatı ile yapılan haritaların yalnız ta
bı için bir miktar tahsisat kabul edelim. Diğer teş
kilât için söylemiyorum. Başka teşkilât esasen şim
di mümkün değildir. Tabı hususu da mühim bir şey 
değildir. Bu haritaları harita dairesinde tabı ettir
mek için bu tahsisatı kabul etsin. Çünkü bu harita 
dairesinin kndi ihtisasları d&hilînddir. Yalnız to
pografya haritasını değil, her türlü haritayı onlar 
yapıyorlar. Onun için bunu kabul buyurmalarını Ve
kil Beyden istirham ediyorum. 

j MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhtar Beyefendi, ifadelerini daha çok 
tahdit ettiler. Şu kadar bin lîra, şunun için değildir. 

Vehbi Beyefendi, mektepler ve ilh.. Nihayeti ka
bili tehdit olmayan bîr meseleden ve bir ihtiyaçtan 
bahsettiler. Muhtar Beyefendi, mektepler ve mem
leket devair i için on bin lira kabul edilsin, harita ya
pılsın dediler. Efendiler! bu bir ihtisas makinesidir. 
Bunu demekten maksadım, bu muayyen bir iş İçin 
kurulmuş bir cihazdır; başlanmış olan topoğraf ve-
sair işlerin intacı için mücehhezdir. Makinesi büt-
çcsi, insanı, mütehassısı ona göredir. Şimdi derme
yan ohınan bu İhtiyacı ise temin İçin vefa edecek 
cihazı, adamı yoktur. Bendeniz bunu ve harita dai
resinde vaziyeti bu noktai nazardan tetkik etmedim. 
Buraya on bin lira ilâvesini teklif ettiler. Ben, Hükü
metle görüşüp umumi noktai nazardan muvafakat-
larını almadan, bu bapta ayrıca kabul ettiğime dair 
bir şey söylemem. 

Birinci: Eldeki vesaitle temin edilebilir mi? Be
ki eldeki mevcut vasaitin kudreti haricinde bir an
gajmana gireceğim. Onu bilmiyorum. 

ikincisi: Tahsisat meselesidir. Maliye Vekilinin 
de Hükümetle muvafık kalması lâzımdır. Bu itibar
la esaslı bir tetkik yapıp muayyen fasla on bin mi, 
yirmi bin mi? Ne lazımsa gelecek seneye kadar dü
şünerek parasını, malzemesini versinler. Etüt ede
yim, malzemesini düşüneyim, adamın düşüneyim. Ona 
göre imkânını temin eder ve maalmemnuniye kabul 
ederim ve bizim için bu, bir hizmet olur. 

KÂZİM VEHBÎ BEY (Ergani) — Israr üe vekil
lere para kabul ettirmek olur mu? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Israr eden kim? 
KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Muhtar Bey. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Ben işitmedim. 
KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Hazırlanma

dım diyor, diğerleri ısrar ediyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Vekil Bey
den bizim ricamız, ne yolların haritası, ne sıhhi ha
rita, ne tebakatülarz, ne de başka bir haritadır. Dai
relerde bulunacak memleketin ufak mikyasta bir ha
ritasını tertip ve tanziminden İbarettir. Vek'İl Bey me
seleyi o kadar biiyültüler ki, olamaz hale geldi. Hal
buki mesele, bugün çıkarmakta oldukları haritaların 
bir tanesini teksir etmektir. Binaenaleyh bizim te
mennimiz, bu işe hasrı nazar edilsin ve memleket
teki haritaesızhk nazarı dikkate alınsın, gelecek se
neye kadar yapılsın. Gelecek seneye kadar zemin ha-
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zırlansın. Burada kendi hesabıma razıyım, Kazım Be
yefendi biraderimiz de telâş etmesinler. 

KÂZİM VEHBİ BEY (Egani) — Bizim de fikri
miz o. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Bu. hari
ta işleri için müstakil bir müessese teşkil etmek, bü
tün vekâletlere lâzım olan haritaları meydana getir
mek için, Mahmut Nedim Bey tarafından bir teklifi 
kanunî de bulunulmuştu. Bu teklif, askerî Encümene 
geldi. Diğer vekâletlerden bu işle alâkadar müte
hassıslar da bulunduğu halde askerî Encümen top
landı, bu iş, uzun boylu müzakere edildi. Nihayet Re
cep Beyefedinin dediği gibi, Encümen; bu işin ufak 
bîr iş olmadığı, esaslı tetkik ata muhtaç bulundu
ğu kanaatini hâsıl etti. Bu sene de fazla para ver
mek İmkânı olmadığından on bin lira zammı iJe ka
bul edildi. Lâyihayı reddetmedik, Encümendedir, 
müzakere ediliyor. Bütün vekâletlerin ihtiyacını te
min edecek bir şekilde, İnşallah gelecek sene bu lâ
yihayı Heyeti Celİlenize takdim edeceğiz. Muhtar 
ve Vehbi beylerin arzuları da bu suretle tatmin edil
miş olacaktır. Şimdilik on bin lira zam ile harita dai
resinin askerî noktai nazardan ihtiyaçlarının temİ-
nimümkün olduğu neeticesine varılmıştır. Daha bir
çok paftalar vardır ki ikmal edilmemiştir. Harita 
dairesi bu sene için bununla iştigal edebilir. Maarif 
ve gerek sair şucbata lüzumu olan haritayı bu sene 
yapmak imkânı yoktur zannediyorum. Gelecek se
ne İçin bu temin edilebilir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Bizim 
istirhamımız bir parça mübalâğalı göründü. Şunu arz 
etmek istiyorum ki, ciheti askeriyenin bir milyon 
mikyasında haritaları vardır. Ekseri devairin ve Mec
lisin içinde de vardır. Bunlar mufassal malûmatı, ma
lûmatı kâfiyeyi haiz olduğu gibi, mektepler için de 
bundan büyük bir harita yoktur. Onları teksir ede
rek yîrmi bîn kadar harita bassalar, mekteplerin ve 
devairin de ihtiyacı temin edilmiş olur. Başka bir 
şey İstemiyorum. Bu, mevcut olan haritaların teksi
ri meselesidir ve bunu Vekil Bey lütfen kabul etsifi, 
bir sene sonraya bırakmayalım. Bütün mektepler ve 
bütün devair bundan müstefit olsun. Başba iş yoktur. 
Bu, bir milyon mikyasında olan haritaların tabı ye 
tevziinden ibarettir. 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Konya) — Maarif 
Vekili kabul eder mi? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Maarif Vekili öp
sün de başına koysun. Çünkü kendisinde hiçbir şey 
yoktur. 
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CAVİT PAŞA (Canik) — Bendeniz izahatı mara
zadan anlıyorum ki, memlekette muntazam bir hari
ta yapsîması İsteniyor. Rumelide vaktiyle Erkânı Har
biye tarafından yapılmış birtakım tabiye haritaları 
vardı ki, esasen (Kibert) tarafından yapılmış harita
lardan alındığı için, yanlış ve pek çok istikametler
de noksanlık vardı. Eğer bugün memleketimizde bir 
harita yapılmak isteniyorsa, evvelâ taksimi arazi 
yapılmalıdır. Taksimi arazi haritası yapılmazsa, her
hangi yapılacak bir harita yanlıştır. Arz, tul, kaide 
mevkilerinin birbirine olan budiyetei, kurbiyeti hiç
bir vakit anlaşılamaz ve taksimi arazi İçin yapılan 
haritalar hakkında tetkikatta bulunurken, ölçü ola
rak kullanılan şeridin imbisat ve inkibas paylan 
dahi hesaba dâhil edilir. Buna binaen vaktiyle dev
letçe, memleketin gerek Rumeli cihetinde gerek 
Anado'u cihetinde muntazam bir taksimi arazi hari
tasını yaptırmak için Parise göndermiş oldukları 
birkaç zat vardı. Sonra Romanyalıların haritasını yap
maya memur olan iki Fransız zabiti, birisi general 
(DÖkoj), diğeri kaymakam (Batİzen) namında iki zat 
idi. Bunları bir mukavele ile memleketimizin hari
tasını yapmaya memur etlik. Bunlar, evvel be evvel 
bir dıl'ı malıım intihap ettiler. Eskişehir çillerinde 
İcabeden mevkilere nirengi noktalarını teşkil etmek 
üzere kuleler yapıldı. Bîr iki sene kadar uğraşıldı. Fa
kat lâzım gelen tahsisat verilmediği için bu iş geri 
kaldı. Binaenaleyh bugün beş on bin lira vazı ile ya
pılacak haritalar, eski hatalı haritalardan başka bîr 
harita olamaz. Eğer istiyorsak, bunun için Erkânı 
Harbi yenin riyasetinde olmak üzere bîr heyet teş
kil edilerek, taksimi arazi bilir ümera ve zabitandan 
mürekkep bir komisyon bu işe memur edilmeli, 
bu suretle muteber, muntazam ve memleketin sahih 
bir haritası elde edilmiş olur. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Vehbi Beyefendi ekseri sözle
rinde çok dikkatlidirler. Fakat bazen sözlerinin ba
zı noktalarına cevap verifdimi, bütün bütün başka 
bir şeyden bahsederler. Buyurdular ki memleketin 
mektebi haritasızdır, dairesi haritasızdır, hocası hari
tasızdır. Binaenaleyh harita lâzımdır. Bendeniz de 
dedim ki, bu hudutsuz ihtiyacatı tatmin etmek için, 
eldeki mahdut vesait ile bu yükün altına girilemez 
sonra meseleyi büyüttü. Ben büyütmedim, kendi İfa
deleri bu mânâyı işrab etmezse bu hakkı teslim ede
rim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Beyefendi! Kendi ifadem
den kendim mânâ çıkarabilirim, siz çıkaramazsınız. 
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MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKlLt RECEP BEY 
(Devamla) — Sizin ifadenizden ben de güzel mânâ 
çıkarırım Vehbi Beyefendi! 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Çıkaramazsınız: 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Siz çıkarıyorsunuz da niçin ben çıkara
mam? 

VEHBİ BEY (Karesi) — İfademin tefsiri benim 
hakkımdır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Benim de tefsir hakkım • vardır. Siz, 
hocası böyle, dairesi böyle, bilmem mektebinde böy
ledir, askerinde yok, dairesinde yok dediniz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Vok. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — O halde ifadenizi ben büyütmedim. Si
zin dediğinizin aynını buraya ifade ettim. Sonra efen
dim Muhtar Beyefendi mekteplerden, filân bahis bu
yurdular. 

Şunu arz edeyim ki, bu hudutsuz talep karşısın
da dedim ki, bettim mahdut vasait ile yapacağım an
cak ihtiyacatı askeriyeye tekabül eder. Ben böyle bir 
yükün altına giremem. Halbuki Muhtar Bey arkada
şımız buyuruyorlar ki, devairde milyonluk harita var
dır. Bundan verilsin. Verilsin efendim! Hangi dairenin 
ihtiyacı varsa kapı açıktır, satıyoruz. Satılır, parasını 
Maliye alır. Fakat memleketin bütün mektepleri ve de-
vairi harita isteriz diye hücum ederlerse, onu ye
tiştirecek vasaitimiz yoktur. Şimdilik bu ihtiyacı te
min ediyoruz. Vilâyetlerle saire için vuku bulan ih
tiyaca göre satılır ve parasını Maliye Hazinesi alır. 
Bugün buyurdukları hudut dâhilinde muavenet ya
pılabilir. Fakat, malûmu âl iniz mektep haritası denince 
bin türlü envai, eşkâli, ziraat haritaları vardır. Ben
deniz bu tenevvü muvacehesinde elimizdeki ciha
zın henüz teessüs etmemiş olduğunu arz ettim. Yok
sa elimizdeki bir cins bir milyonluk haritadan kar
tografımızla basabildiğimiz kadar para mukabilin
de satarız. Muhterem Cavit Paşa Hazretleri taksi
mi araziden bahis buyurdular. Bunu da bendeniz 
pekiyi anlayamadım. Zaten bugün taksimi farazi için 
bir heyetimiz teşekkül etmiştir. (Nirengi vardır sesle
ri) Evet, nirengi de vardır. Nasıl tasavvur büyütü
lür kî, nirengi olmadan harita alınsın. (200) bin mik
yasında olarak umum Türkiye hakkında istikşaf ha
ritası büyük bir muvaffakiyetle devam etmektedir. 
Ve nihayet 1342 senesi sonuna kadar bütün Türkiye-
nin 1/200 000 mikyası ile nerengiye münkasim istik
şaf haritası bitecektir ve o vakit bütün vatanın müş

terek ve mükemmel haritası olacaktır. Bu da niren
giye ve taksimi araziye müstenittir. Mamafih küçük 
mikyasla ince topografya haritaları kadar sahih değit 
dir. Fakat yapabildiğimiz bundan ibarettir. 

Bundan başka vekâletin bir teşebbüsü daha var
dır ki, talep ettiğimiz tahsisatın içinde bu da münde
miçtir. Bu sene bütün dünyada haritacılığın yeni 
girdiği bir şekilde yeni yola girmek üzere, iptidaî 
bir şube açıyoruz. Malûmuâlinİz harita almak külfe
ti vaziyetinden çıkıyor ve tayyare ile harita yapmak 
ilmînin inkişaf etmesi dolayı siy] e, bundan sonra elli 
senede yapılacak bir memleket haritası, 2 - 3 senede 
daha sahih ve daha mükemmel olmak üzere vücut 
bulabilecektir. Fakat bu çıktığı yerlerde de henüz 
taammüm, tekâmül etmiş bir şey değildir. Biz de bu 
yeniliğe karşı ilk adım olmak üzere, bu talep etti
ğimiz tahsisattan 1341 senesinde dairemizde bir şube 
açacağız ve o tekâmüle doğru adımlar atmaya baş
layacağız. İhtimal ki bu, 2 - 3 sene zarfında bütün dün
yada daha tekâmüİ etmiş bir ilim haline gelecek ve 
memleketin daha küçük mikyasta, yani 25 bin, 10 bin 
mikyasında doğru bütün İhtiyacı temin edebilecek 
daha esaslı bir topoğraf haritası vücuda getirebile
ceğiz. Biz de mevcut olanı satıyoruz, yani muhtar 
beyin arzularını kâfidi ir. (Kâfi sesleri) 

REÎS — Faslı reyi âlilerine arz ediyorum. Aynen 
kabul edenler işaret buyursunlar.. Kabul etmeyen
ler izâret buyursunlar... Fasıl aynen kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

293 Ataşem i (terler ve refakat zabıtanı 5 040 
temsil tahsisatı 5 040 

REİS— Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Kabul 
edilmiştir efendim. 
Fasıl Lİra 

293/A Esirlerimizin celbi masrafı 28 500 
REİS — Fasıl hakkında söz isteyen var mı efen

dim? 

HÂLİT BEY (Kastamonu) — Müsaade buyurulur 
mu efendim? 

REİS — Buyurunuz. 
HÂLİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Bu fasıl 

esirlerimizin celbine aittir. Malûmuâlinİz Fethi Be
yefendi zamanlarında bendeniz bu hususta bir sual 
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takdim etmiş v e Rusya'dakİ esirlerimizin ne zaman 
getirileceğini sormuştum, O zaman biraz izahat ver
diler. Bendeniz yakın zamanda yaptığım tahkikata 
nazaran, Rusya'da elan 5 bin raddesinde esirimiz vaı> 
dır. Fethi Beyefendi Hazretlerinin buyurdukları gibi, 
üç kişilik bir heyet gönderilmiş. Fakat takriben on-
beş gün evvel aldığım mevsuk malûmata nazaran, 
bu heyet elan Moskova'da bulunuyormuş, Henüz gez
meye başlamamıştır. Malûmuâliniz Heyet Kânunu
sanide gönderilmiştir. Bu heyeti göndermekte mak
sat, gezecek, görecek ve esirlerimizi bulup tespit ede
cek, sonra da sevkİyata nezaret edecektir. Bu ve
sile ile vekil beyefendiden bir temennide buluna
cağım. Bu esirlerin celbi meselesi çok uzamıştır. Ge
cen sene heyeti celüeniz 80 bin lira kabul buyurdu. 
Bu 80 bin lira esirlerin geçen sene geleceği mülâhaza
sına vabeste idi. Yani şevki iaşe masrafı da dâhil 
idi. Halbuki heyet Kânunusani de gitmiştir ve Uç ki
şiden ibarettir ve henüz Moskovadadır Bu üç ki
şilik heyet için yalnız maaş parası sarf edilmiştir. 
Binaenaleyh 80 bin liradan sarfedilen para çok cü
zidir. Bu sene de «28 500» lira teklif ediliyor. Ben
deniz bu teklifi, geçen sene teklif edilen paraya nis
pet edince esirlerin miktarını, mesafeyi ve saireyi 
düşünüyorum ve acaba bu sene de esirlerimiz gel
meyecek mi diye şüpheye düşüyorum. Vakıa bilâha-
ra tahsisatı munzamma .da isteni lebi lir. Keşke gelse
ler de tahsisatı munzamma da istense. İşe başlan
madığına göre insanı ümitsizlik istilâ ediyor. Acaba 
bu esirlerin şimdiye kadar gelmemesinin sebebi ne
dir. 

Bendeniz öyle istidlal ediyorum ki, Rusya Hükü
meti bu esirlerin celbinde müşkülât gösteriyor zan-
nındayım. Halen heyetimiz vilâyata çıkamamıştır. 
Bunun sebebi nedir? Hükümetten istirham ederim 
bizi tenvir buyursunlar. Aradan uzun zamanlar geç
miş, hiçbir Hükümette esir kalmamıştır. Bilhassa bu 
medeni bir meseledir. Her devlet sulh avdet ettik
ten sonra mevcut esirleri iade eder. Hiç olmazsa Rus
lar, bugün muazzam teşkilâtları vasi t asiyle Rusya 
dâhilinde ne kadar esirimiz vardır? Onu biliyor
lar. Kendi Hükümetleri vasıtasiyle bu esirlerin mik
tar ve esamisini tespit edip bize verebilirler. Bu bile 
yapılmamıştır. Aynı zamanda arkadaşlar; geçen
de de bilvesile arz ettim, memleket dâhilinde lâakal 
«300» bin hayat ve mematı meçhul efrat vardır. 
Bunların çoğu müteehhildir. Bu, hayat ve mematı 
meçhul olanların aileleri zevcim, kardeşim, oğlum bel
ki bu Rusya'dakİ esirler meyanındadır, diye ümit

leniyorlar. Nikâh, miras meseleleri de yüzüstü du
ruyor. Binaenaleyh memleketin hayatı İçtİmaİyesine 
tesir yapıyor. Onun için Hükümetten rica ediyorum, 
bu esirler meselesi biran evvel halledilsin ve Vekil 
Beyefendiden de bizi tenvir buyurmalarını rica ede
rim. Giden Heyeti bendeniz koca Rusya'ya nisbet-
le az görüyorum, bilhassa esirlerin Rusya'nın Ce
nup kısmında olduğu söyleniyor. Üç kişilik heyet 
ne yapar? Tahkikat aylarca sürer. Hiç olmazsa 
5 * 6 kişi olmalı, iki koldan gezmeli, bunları biran 
evvel getirmeli. Bendenizin temennim ve ricam bu
dur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! İki kelime so
racağım. Geçen sene kaç esiri mis gelmiştir, bu önü
müzdeki seneler zarfında da ne kadar gelmek İhti
mali vardır? Vekil Beyefendi bunu izah buyursun
lar. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKILI RECEP BEY 
(Kütahya) — Vehbi Beyefendi, daha var mı? 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Olsa sorarım. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Hâlİt Beyefendinin buyurduk
ları mesele mühimdir. Geçen sene bütçeye konan pa
ranın tamamiyle sarf edilememesinin esbabı mukad-
deresi vardır. Üserayı getirmek için beş kişilik bir 
heyet tertip edilmiştir, üç kişi gönderilmiştir. Naza
rı hesapta beş kişidir. Fakat üç kişi kâfi görülmüş ve 
gönderilmiştir. Geçen defa bu heyet yetmiş kişi
lik bir ve yirmi kişilik bir kafile olmak üzere iki ka
file göndermiştir. Gazetede isimlerini, resimlerini ve 
maceralarını gördünüz ve okudunuz. Bunlardan ek
serisi evlenmiş ve garabten olmak üzere içlerinde li
sanı maderzadını da buradan gittiği kuvvete nispet
le unutmuş addedilebilecek derecede olanlar zuhur 
etmiştir. Orada ne kadar esirimiz olduğu belli değil
dir. Tahmini olarak beş bin ilâ 7 bin kadar esirimiz 
olduğunu Söylüyorlar. Fakat bunlar, büyük Rus ülke
sinin hangi vilâyetlerini, hangi köyüne gitmiş olduk
ları belli olmayacak derecede dağıtmışlar ve İçlerinde 
orada, aile ve çoluk çocuk sahibi oldukları için gel
mek istemeyen kısmı da varmış, böyle işitiyoruz. Bir 
kısmı da vaktiyle kendileri Sibirya ya sevkedildiği 
zaman firar edip, Japonya'da yerleşmiş efrat varmış, 
Bunlardan bir kısmı da Japon kadınları ile evlen
miş, çoluk çocuk sahibi olmuşlar ve Japonya'nın şu
rasında burasında aileler teşkil etmişler. Şimdi me
sele hakikaten müşkül bir safhaya girmiştir. Geçen 
sene konulan paranın mühim bir kısmı ' sarfedile
memiştir, Bu sene bu söylediğim vaziyet içerisîn-
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de elenip getirilmesi mümkün olan miktara karşı
lık olmak üzere, vekâlet otuz bin lira takdir etmiş 
ve geçen seneki sarfiyatı gözünün önüne getirmiş
tir. Fakat malûmuâliniz bütçe öyle kolayca buraya 
gelivermiyor. Evvelâ Heyeti Vekileye gidiyor. Heye
ti Vekrlede kılı kırk yararlar. Şunu nazarı dikkati
nize arz edeyim ki, bütçede her vekil istediğini ya
pamaz. Evvelâ Heyeti VekiJede terletirler. Yekûnu 
malûma varmak üzere keserler, keserler, ondan son
ra buraya gelir. Burada da budanır. 

Şimdi o noktaya nazaran bu arz ettiğim manza -
rada bulunan o kadar esirin celbedilmesine ümit-
bahş olacak bir hal olmadığı İçin, geçen seneki tec
rübeye ve bu vaziyete nazaran, bu imkân dâhilinde 
otuz bin lira ile âzam! çalışırsak, belki randuman dâ
hilinde getirir mülâhazasiyle konmuştur. Mamafih 
Heyeti Muhteremenİz hâkimdir. 

Vehbi Beyefendi geçen sene gelen üsera miktarı
nı soruyorlar. Müteferrik olarak sekizyüz, bin ka
dar gelmiştir. Bunların bazıları yol üzerine düşü
yorlar, memura rast gel irse ondan istifade edip gel
mek tarikini bulurlar, bazıları da doğrudan doğruya 
kendileri kalkıp geliyorlar. Heyetimizin gönderdiği 
başlıca iki kafiledir. Çoluğu ile çocuğu İle biri yet
miş, biri yirmi kişilik iki kafiledir. 

Sonra Hâlit Beyefendinin mühim olarak sorduk
ları §ey, bu kayıplar arasında herhangi surette mem
leketine gelmeleri muhtemel olanlar veya olmayan
lar ve bunların vaziyetlerinin şüpheli bulunması bir
çok ailelerin veraset meselesine taallûk ediyor. Ha
kikaten böyledir. Ne yapalım? Büyük bir harbin mi
rasları meyanmda bu elim akibet de kendi kendine 
dâhil bulunuyor. Diğer birçok memleketlerde de 
aşağı yukarı böyledir. Fakat zannediyorum ki, bu 
gibi vaziyetlerde, asıl hayat için mucibi suhulet ola
cak bazı esasları, ahkâmı hukukiyemiz mey anın a koy
mak lâzım gelir. Geçende ezcümle vekâlet bunun için 
makamı aidine, makamı salâhiyatlarına müracaat 
etmiştir. Demiştir ki şu kadar kayıp vesaire vardır. 
Bunların aileleri sürünmeye mahkûm bir vaziyette
dir. Bunları sahibi ehil etmek için, ev sahibi et
mek için bir çare yok mudur? Diye sormuştur. Bu gi
den heyetin avdetinde, artık kimsenin gelmeyeceğine 
ve böyle adamlar bulunmadığına dair rapor ver
mesine mütevakkıftır. Raporu verdikten beş sene 
sonra bu gibi aileler evlenebilirler, tarzında bir ce
vap alınmıştır. Ne yapalım? Bizim ahkâmı hukukiye 
ve ahkâmı esasiyemizdİr. Mamafih buna da çare bul
mak salâhiyeti Heyeti Celilenizİn elindedir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Üseramı-
zın celbi için buraya konulan 28 bin lira bugünkü 
Rus parası ile üç bin bile tutmuyor. Çünkü, bugün 
Rusya vaziyeti maliyesini düzeltmiştir. Bendenizin 
Rusya'da bulunan üseradan bazılarından almış ol
duğum mektuplardan anlaşıldığına göre; evvelce bun -
dan iki sene evvel bunların gelmesine müsaade edi
liyormuş, fakat bilâhara Rusya ilân etmiş olduğu bir 
beyannamede, bunlara esiri harp nazariyle bakma
yıp, Türkiye'den güya iş bulmak için firar ederek gel
diklerinden dolayı ellerinde pasaportları yokmuş ve 
bundan dolayı bırakmadıkları zikrediIİyormuş ve bun
lara şehbenderhaneterimize, sefarethanelerimize mü
racaatlarında büyük müşkülât ika ediliyor ve lâzım 
gelen teshilât gösterilmiyormuş. Bir hafta evvel bizim 
matbuatımızın bazı sütunlarında, gelecek olan eşhasın 
pasaportlarının Sovyet idaresinden vize ettirilmesi 
tebliğ ediliyor, Halbuki bunlar Heyeti Umıımİyenin 
malûmudur ki, esiri harp olarak orada kalmışlardır. 
Fakat okuyup yazmak bilmedikleri için Rusya Ka
nunu İle bu muamele yapılıyor. Çok rica ederiz ki, 
Hükümet bu hususta lâzım gelen şeyleri nazarı dik
kate alsın ve Rus Hükümeti ile anlaşsın. 

MÜDAFAAÎ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Bu, Müdafaai Milliye Vekâle
tinden daha başka vekâlete taallûk eden bir nokta
dır. Fakat nazan dikkate alınacak bir meseledir. Ar
kadaşların daha bildikleri varsa ve not olarak verir
lerse - diğer vekâletlere aîdolsun • bu meselenin as
lına muvazi olarak tetkik ve takibine gayret ede
rim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Malûmuâliniz 
Moskova muahedenamesine merbut bir üsera mukave
lenamesi vardır. Hükümet, onun tatbikinde acaba müş
külâta mı tesadüf ediyor? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKlLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Rusya'daki üsera meselesini, .üsera mu
kavelenamesi muvacehesinde mütalâa etmedim. 
Onun için bir şey arz edemeyeceğim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Buyurduk
ları gibi bu kaybolanların aileleri meselesi belki Ad
liye Vekâletine taallûk eder. Hayat ve mematı meç
hul bu gibi adamların zevcelerinin akıbetleri hak
kında Hükümet, Meclisi Aliye bir maddei kanuniye 
getirse, bu mesele daha çabuk hallolur. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Müdafaai Milliye Vekâleti, arz ettiğim 
gibi bu mesele için vekâleti aidesine müracaat et-
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mistir. Mamafih Heyeti Veküenin bunu bir devlet ve 
bir Hükümet meselesi yapıp Meclise intikâl ettirme
si de münasiptir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Daİrei inti
ha biyelerimizde bazı aileler bu cihetten hakikaten 
müşkül mevkide kalmışlardır. 

HÂLtT BEY (Kastamonu) — Bu mesele çok mü
himdir. Rica ederim, bununla meşgul olunuz efen
dim. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Meşgul olurum efendim. 

REİS — Efendim! Söz İsteyen kalmamıştır. Faslı 
aynen kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka-

bu etmeyenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul olun
du. 

Efendim! Birinci Celsemizde Divanı Muhase
bat Reisi Sarilikleri için intihap yapılmıştır. Onun 
neticesini arz edeceğim. İntihaba 141 mebus iştirak 
etmiştir. Abidin Bey 92, Ankara Defterdarı İhsan Bey 
40, Ahsen Bey 31, Hasan Zeki Bey 31, Âlim Bey 23, 
Faik Bey 17, Cemal Bey 16, Saffet Bey 10, Hacı Ziya 
Bey 6. Celil Bey 3, Basri Bey X Nusret Bey 1, Kâmil 
Bey 1, Fuat Bey 1 rey almışlardır ve iki zatda müs
tenkif kalmışlardır. Muamele tamam değildir, ikin
ci defa İntihap yapmak lâzımdır. Yarm bermutad 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Milzakerat; saat : 5,20 
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MÜDAFAAt MİLLİYE VEKÂLETİNİN 1341 SENESİ BÜTÇESİNİN FUSUL VE MEVADI MUH-
TELİFESİNE (10 997 000) LİRA TAHSİSAT İLÂVESİ HAKKINDA (1/644) NUMARALİ, KEZA-
LİK MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÂLETİNİN 1341 SENESİ BÜTÇESİNİN TAHSİSAT İLÂVESİ HAK
KİNDA (1/647) NUMARALI, VE 1341 SENESİ BÜTÇESİNE HEVZU TAHSİSATI MESTUREDEN 
MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKÂLETİNE AİT (50 000) LİRAYA DAHA ALTIYÜZ BİN LİRA İLÂ
VESİ HAKKINDA (1/649) NUMARALI BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT ÜÇ KITA KANUN LÂYİHASI 

VE MUVAZENEl MALİYEENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1199 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 

8 . 3 . 1341 

Riyaseti Celilesine 
Hadİsatı ahirei dahiliyenin teskini ve emnii sükû

nun takriri için icrası mukarrer harekâtı askeriyenin 
müstelzim bulunduğu masarifin, dört aylığına karşı
lık olmak üzere on milyon dokuzyüz doksanyedi bin 
lira tahsisat itası hakkında Müdafaai Milliye Vekâ
leti Celilesİnce tanzim kılınan ve icra Vekilleri He
yetinin 8 . 3 . 1341 tarihli içtimaında I ed et tezek kür 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai aknuniye ile 
Esbabı Mucibe mazbatası ve ol baptaki müfredat cet
veli leffen takdim kılınmıştır. 

M ukt ezasının ifa ve neticesinin imhasına müsaa
de buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Hadisatı dahiliyei ahirenin teskin ve emnü sü

kûnun takriri maksadıyle icrası mukarrer harekâtı 
askeriye için vücuda getirilen teşkilât ve tertibatı se-
feriyenin istilzam eylediği masarifin; Müdafaai Mil-
Iiyenin Teşkilâtı nazariyesine göre tanzim ve takdim 
kılınmış olan 1341 senesi bütçesine mevzu tahsisat 
ile idaresi kabil olamayacağından teşkilât ve tertiba
tı mezkûrenin dört aylık ihtiyacatınm temin ve tat
mini için muktazi 10 997 000 liranın sene i mezkûra 
bütçesine ilâvesi iktiza etmektedir. Bu maksadı temi-
nen tanzim ve rapten takdim kılınan lâyihai kanu
niye müsveddesinin müstacelen iktisabı kanuniyet 
eylemesi hususunda ibzallii lütuf buyurulması arz 
ve rica olunur efendim. 8 Mart 1341. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Lâyihai Kanuniye 
Birinci Madde — Müdafaai Milliye Vekâletinin 

1341 senesi bütçesinin füsûl ve mevadı mutelifesine 
merbut cetvelde muharrer olduğu üzere 10 997 000 
Itra tahsisat ilâve olunmuştur. 

İkinci Madde — Bu tahsisat ordunun takviyesi 
üe Divanı Harbi Örfilerde istihdam edilecek memu
rini adliye için ihtiyarî lâzım gelen masarife karşı
lıktır. 

Üçüncü Madde-— İşbu kanun 1 Mart 1341 tari
hînden itibaren meriyülicradır. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 
8 . 2 . 1341 

Başvekil 
İsmet 

Bahriye Vekili 
ihsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Müdafaai Millîye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Fasıl M. Nev'l Muh&ssesat Lira 

291 
294 

295 

296 

Maaşaitı umumiye 
Tayinat 
Ot, saman, yem 
Mahrukat ve tenvirat 
Ecza ve malzemei tıWbîye ve 
edevatı sıhhiye 
Ecza ve levazım ve edevatı 
baytariye 
Melbusat, teçhizat ve muta-
biye 

102 000 
a 287 000 

680 000 
200 000 

2 729 000 



*J2 -r-

Fasıl M. Nev'J Muhassesat Lira 

297 

300 
301 
302 
303 

306 

il 
3 
.4 

Te$hİzat «e Jlovazıtm 
ye, âtorao&iıl İle 
Ttıdîzemtsi w arata 

. haoesi .masarifti VE 
ve araba ,'esmam 
Nakliyat 
Harcırah 
Müteferrika 
'Kırtastje 
Icaraft 
'Masarifi t esiş iye 

harfoi-
dekoviî 
tamir-

hayvan 

Tahsisatı fevkaiâdei safariye 

"2 914 000 
;i .190 000 

200 000 
50 000 
30 000 

100 000 
30 OK) 

325 000 

'««tafta !CI ..997 i.000 

-Tür&iya Cumhuriyeti 
Başvekâfet 

Kalsmi Mahsus Müdıriyetİ 
Ad&1 i 6/1271' 

Madde 4. — işbu Kanunun İcrayı ahkâmına Ma-

14 . 3 .1341 

BüyiBî M'il'fcH MectfeJ Riyaset';! CdiıSesine 
1341 senesi MtÜdaıfaaS Milliye Vekâleti Bütçesinin 

296 ve 307 nci faısıEanna ilâvesi muktazi tahsisat ile-
• yentfdm iki fasıl küşadına daİT MaMye Vdkâieti Ce-
Eksince tanzim kılman ve lena Vekilleri Heyetinin 
M' . 31 . 1341 tarihli içtimamda ledefctezekkür Mecîi-
sj Aliye arzı tahakkuk eden Iâyihai kanuniye ve es
babı muclîbe mazbatası leffen takdim kiunmıçtır, 

Mukitezasmın ifa ve neticesinin inhasına müsaade 
buyurûlnıasını rica eylerim efendühı. 

Başvekil 
İsmet 

LâyJhal Kanumiıve 
MadKfe 1. — Müdafaai Milliye Vekâletinin '341 

senesi Bütçesinin 296 ncı meîbusat ve teçhiz"'? ve 
mutalbiye faslına 21(000 ve 307 numaralı fas''ı mah
susa ü 580 000 lira 'tahsisat ilâve cdtmmuştur. 

Madde 2. — Mezkûr bütçede 307/B numarası 
tahtında «BeyndhıdM Mezarîfk Komisyonu masarifi 
umumiyesi» unvanı İle yeniden kuşat edilen fasJa 
10 00ü Hra ve aynı suretle 307/C numaralı «şark 
tahfdidt Hudut Komisyonu maasrifi umumiycısi»ı un
vanı ile açılan diğer bir fasla da 50 OOO.lira tahsisat 
vaa edilırfiştir. 

Madde 3. — .Bu -Kanun 1 Mart 1341 tarîhintieiı 
itibaren ıner'idir, 

%e ve 'Müdafaai cM^iye 

'Basvökil 
İsmet 

ArilÜyö Vekili 
Mahmut: .Esat 

îDahiljyd Vekili 
Ccmfl 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

"VekiHeri , memurdur. 
11 . 3 . . 1341 

Müdafaa) Milliye 'Vekili 
Recep 

İBahriyo Vsfclli 
; İhsan 

HaPtciyd Vekili 
Dr, Tevfik Rüştü 

Maarif; Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet'Salbri 

Sihiıiya ve Muaveneti 
İçtimai yd Vekili 

Dr,*efik! 

'Esbabı Mucibe Lâyihası 
A) 296 ncı fasla zammına lüzum görülen (Yir-

mibin) lira 1341 senesi zarfında gerek mektebi har
bîye ve gerek mektebi tıbbiyeden neşet eden efendi
lere barmucübî kanun verilecek elbise ve teçhizat bs-
deli içindir. Bu tahsisatın 1341 bütçesine dahil ol
maması 22 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 360 numara
lı Kanunun dördüncü maddesi hükmünün talebeye 
e'Sbİse ve teçhizat bedeli itası hakkındaki 11 Kânunu
evvel 1336 tarihli Kanun hükmünü iîga edip etmedi
ğinde teredidüt etmiş' bulunmasından mütevellittir. 
Meclisi Âli Heyeti Umumi yesince 22 Kânunusani 
1341 tarihinde münakst 39 ncu içtıimam ikinci cel
sesinde kabul edilen kararı tefeiriye nazaran talebe
nin bu hakkı kanunîlerinin devamı tesviyesi ve bina
enaleyh tahsisatının da bütçeye ilâvesi lâzım gel
miştir. 

B) Bütçenin '307 numarah faslı mahsusuna mu* 
raıkkdm {üç milyon dörtyüzyirmibm) lira ancak ha
zar! teşkilâtın ihtiyacına kâfi bir miktardır. Haîbuki 
hadiseî malumei kyartkârane üzerine usatı tedibe ve 
takriri sükûna memur edSen ordunun -mevadı Iıar-
biye ihtryacı mevcuttan sarf ve istihlâk edilerek te
min edrfanekte olduğu cihetle işbu sarfiyatın telâfisi 
için (bir milyon beş yüz seksen bin) lira ilâvesiyle 
mezkûr fasıl muhteviyatının (beş milyon) liraya çıka
rılması icap eylemiştir. 

C) Lozan Muahedenamesinin 130 ncu maddesi 
mantukunca teşkil edilecek beynelmilel komisyona hü
kümeti Cumhuriyece de üç sivil aza tayin edilecektir. 
Bu zevatın ücret ve harcırahlanyle komisyonun masa
rifi sairesi (Ön bm) lira olarak tahmin edilmiştir. Bu 
hizmetle alâkadar bulunan Hariciye bütçesinde tali-
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sisat mevzu bulunmadığı sehkedea muhaberat netice
sinin tebeyyün Mmeaine .mebaı bİHacur-vekâleti tacizi 
bütçesine tahsisat alınmasına İhtiyaç «görülmüştür. 

D) Akdedilen muahedenameler mucibince 1340 
senesi zarfında ifayı vazife eden muhtelif beynelmilel 
komisyonların masarifi kısmen Maliye Vekâleti Celi-
lesi bütçesinin gayri melhuza tertibinden verilmişti. 
Bunlardan yeni sene zarfında dahi -vazifeye devam 
edeceklere ait masarifin artık gayri melhuza hidemat-
tan addolunamayacağı cihetle vekâlâtı aidesi bütçesine 
ilâvesi vekâleti aeizîce Başvekâleti Celileye arz olun
muş ve Heyeti Vekilece müttehaz 13 Kânunusani 1341 
tarihli karara nazaran Şark temdidi hudut komisyon 
masarifinin Müdafaai Milliye Vekâletince deruhde 
edilmesi, muktazi veHeyeti Vekile kararı-bütçenin tan
ziminden muahhar bulunduğu için tahsisat istihsali 
lüzumu derkâr bulunmuştur. Temdit edilecek hudut 
müstağni! izah bulunduğu üzere pek vasidir. Bu İşin 
istilzam ettiği masraf miktarı senevisi (elli bin) lira 
olarak tahmin olunmuştur. Hizmete nazaran şayanı 
istiksar değildir. Binaberin mer'i kanun ahkâmının or
duya, mevdu tedip vazifesinin ve hükümeti Cumhuriye-
ce taahhüt edilmiş siyasi hizmetleri tatbik ve ifa olu
nabilmesi için mütekaddem lâyihai kanutfiyenin kabul 
ve tasdiki istirham olunur efendim. 

Türkiye Cumuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet: 6/1273 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesiae 
Mühim ve mahrem aidematra ifası için 1341 se

nesi bütçesine mevzu tahsisatı mestureden Müdafaai 
Milliye Vekâletine ait elli bin lira tahsisatı mesture
ye hadisatı ahire ilcasiyle daha altı yüz bin lira ilâvesi 
hakkında vekâleti müşarünileyhaca tanzim kılınan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 11.3.1341 tarihli İçtimain-
da ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür Lâyihai 
Kanuniye ve esbabı mucibe mazbatası leffen takdim 
kılınmıştır, 

Muktezasının ifa ve neticenin imhasına müsaade 
buyurulmasmı rica eylerim. 

Başvekil 
tsmet 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Maliye Vekâletinin 1341 senesi büt

çesinin ellinci faslının birinci Müdafaai Milliye tah-
sisatı mesturesi maddesine (öÛO'OÖO) lira tahsisatilâ-
ve ve sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — Jşbu kanun Mart 1341 . jpiidasıııdan. 
İtibaren .merîyülicradtr. 

Madde 3. — fobu .kanunun .icrasına Maliye ve 
Müdafaai Milliye Vekill*ri memurdur. 

.11 . 3 . İMİ 

Başvekil 
ismet 

Adliye Vekili 
Mahmut "Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

-Maliye Vekili 
-Hasan Hüsnü 
;Nafia Vekili 

Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ah' Cenanı 

Müdafaai 'Milliye 1VeSfli 
^ftecep 

Bahriye "Vekili 
*Ihsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik .Rüştü 

.Maarif .Vekili 
ffcm^Hİlnh Riflihi 

JZiraat Vjefeüj 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Mühim ve mahrem hidematın ifası için, Maliye Ve

kâletinin 1341 senesi hatçesİBİn (50) nci fasbna mev-
zu tahsisatı mestureden Müdafaai MiHiyeye -ait olan 
(50 000) lirası hidematı mezkürenio dafli hazarîde Ha 
edileceğine göre hesap ve vaz edilmiş olup, ahval ve 
hadisatı ahire ilcaatiyierahnan tertibatı seferiyeye göre 
işbu hidematın tevsii ve aynı zamanda kesbi ehem
miyet ve nezaket eylemiş olmasına binaen tahsisatı 
maruzanın (650 000) liraya iblâğı zaruri .görülerek 
mevzu tahsisata daha (6CCı 000) liranın ilâvesi hak
kında tanzim olunan lâyihai kanuniye arz ve takdim 
kılınmıştır 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

.Hadisatı ahire rmünaaehetiyte Müdafaai Milliye 
Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin jfusul ve mevadı 
muhtelifesine (10 997 OK) lira tahsisat ilâvesine ve gene 
Müdafaai Milliye Vekâletinin muhtelif fusul ve mevadı 
İle yeniden açılması talep edilen fusul ve mevadma 
cem'an (I 661 000) liranın ilâve ve tahsisine ve mü
him ve mahrem hidematın ifası için Maliye Vekâleti 
bütçesinde Müdafaai rMîHiye *^5eMtetine ait tahsisatı 
mesture maddesine (600 000) lira daha ilâvesine dair 
üç kıt'a kanun lâyihası encümenimizde Müdafaai Mil
liye Vekili Beyefendinin huzuruyle tetkik ve müzake
re olundu, tşbu kanun lâyihaları ile talep edilen tah
sisat bilhassa hadisatı ahirenin icâbettirdiği masarifi 
fevkalâdeden mümbaistir. Hali ^tâbü ;nazarı dikkate 
alınarak tanzim kılınan Müdafaai :&ÜUiye bütçe itâ-
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yihütına mevzu tahsisat harekâtı askeriyenin başlaması 
üzerine nakâfi görülmüştür. Ancak bu meyanda 134i 
senesi zarfında mektebi harbiye ve tıbbiyeden neşet 
edecek efendilere bermucibi kanun elbise ve teçhizat 
verilmesini temin için (21 000) lira ve Lozan Muahe-
denamesinin 130 ncu maddesine tevfikan teşkil kılı
nacak beynelmilel- mezarlık komisyonuna tayin edile
cek üç azanın ücret ve harcırahları ile komisyonun 
masarifi sairesi için dahi yeniden küşad edilen fasla 
on bin lira ve Şark tahdidi hudut komisyonu masari
fi umumiyesi için keza yeniden açılan fasla etli bin 
lira tahsisat talep edilmekte bulunmuştur. Salifüzzi-
kir üç kanun lâyihasının muhteviyatı encümenîmizce 
taditen kabul edilerek bir cetvel halinde tanzmî kılın
mış ve Müdafaa! Milliye bütçesinin Heyeti Umumİ-

Fasıl Madde Nev'i Muhassesat 

291 

29* 

2 

J 
2 
3 

Maaşatı Umumiye 

291 faslın yekûnu 

Tayinat 
Ot, saman, yem 
Mahrukat ve tenvirat 

294 ncü faslın yekûnu 

295 1 Ecza ve malzemei tıbbiye ve edevatı 
sıhhiye 

2 Ecza ve levazım ve edevatı baytariye 

295 nci faslın yekûnu 

296 Melbusat, teçhizat ve mutabiye 

297 Teçhizat ye levazımı harbiye, otomobil 
ile dekovil malzemesi ve araba tamir
hanesi masarifi hayvan ve araba 
esmanı 

300 Nakliyat 
301 Harcırah 

yede esnayı müzakeresinde tasdik buyurulmak üzere 
Heyeti Celüeye arzına karar verilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi namına 

Trabzon Mebusu 
Şefik 
-Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Hakkâri 
Asaf 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Derdesti müzakere olan 
1341 bütçesine ilâve 

134İ Bütçe Lâ- edilmeR üzere 

vazene Encü- Hükü-
menince kabul metçe teklif 

olunan lira olunan lira 

3 462 070. 102 000 

3 465 670 — 

5 821 600 2 287 000 
2 945 000 680 000 

475 000 200 000 

9 241 600 — 

142 500 200 000 

33 250 50 000 

254 600 — 

1 995 000 2 750 000 

Encümen
ce kabul 

olunan lira 

79 000 

— 

2 000 000 
500 000 
100 000 

— 

200 000 

50 000 

— 

2 021 000 

1 ve 3 nu
maralı sütun
ların yekûnu 
olup, Heyeti 

Celilerin ka
bulüne arz 
edilen Ura 

3 541 070 

3 544 670 

7 S21 600 
3 445 000 

575 000 

11 841 600 

342 500 

83 250 

504 600 

4 016 000 

332 500 2 914 000 2 700 000 3 023 500 
950 000 1 100 000 1 000 000 1 M Ö 000 
475 000 200 000 120-000 595 000 
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Derdesti müzakere olan 1 ve 3 nu-

Fasıl 

302 
303 

Madde 

1 
3 
4 

" 

Nev'i Muhassesat 

Müteferrika 
Kırtasiye 
İcarat 
Masarifi tesistye 

303 ncü faslın yekûnu 

1341 Bütçe Lâ
yihasında Mu
vazene Encü 
menince kabul 

olunan lira 

114 000 
76 000 

142 500 
9 500 

285 000 

1341 bütçesine ilâve 
edilmek üzere 

Hükü- Encümen-
metçe teklif ce kabul 
olunan lira olunan lira 

50 000 50 000 
30 000 30 000 

100 000 80 000 
30 000 30 000 

—' . — 

maralı sütun
ların yekûnu 
olup, Heyeti 

Celileoin ka
bulüne arz 
edilen lira 

164 000 
106 000 
222 500 
39 500 

425 000 

307 
307 

307 

50 

B 

C 

1 

Tahsisatı fevkalâde! şehriye 
Faslı mahsus 
Beynelmilel Mezarlık Komisyonu ma
sarifi umumiyesi 
Şark tadili hudut komisyonu masarifi 
umumiyesi 
Müdafaai Milliye tahsisatı mesturesi 

Yekûn 

8 926 104 325 000 236 000 9 162 104 
3 420 000 1 580 000 1 580 000 5 000 000 

— 10 000 10 000 10 000 

— 50 000 50 000 50 000 
(1) 50 000 600 000 600 000 (2) 650 000 

— 13 258 000 11 436 000 

»>-•-« 

(I) Heyeti Umumiyece kabul edilmiştir. 
(İ) Maliye Vekâleti Bütçesine 




