
D E V R E : I I C İ L T : 4 IÇTÎMA SENESİ : 1 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Yetmişsekizinci İçtima 

2 Kânunusani 1340 Çarşamba 

Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Sualler ve cevaplar 

1. — Siverek Mebusu Kadri Ahmed Be
yin, memurini Devletin muamelâtı Hükü
mette gösterdikleri tekâsüle karşı ne gibi 
tedabir ittihaz edildiği ve vekâletlere bu 
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ve rüfekasınm, Ağnam tadat ve tahsila
tı hakkında teklifi kanunîsi (2/243) 624 

Tezkereler 624 

1. — Emri hayre cem'i ianet maksadiyle 
hilâliahmer tarafından Hindistan'a gönde
rilecek heyete Antalya Mebusu Râsih Efen
dinin iltihakı münasip görülmüş olduğu 
ve müşarünileyhin seyahati devam ettiği 
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luliyetle tekaüde sevk edilmiş olan zâbita-
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2. — Denizli Mebusu Yusuf ve Neeib 
Beylerin, Aydın havalisinden icrayı şeka
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kaldırarak beşbin lira fidyei necat muka
bilinde tahliye eden Mestan Çetesi tenkil 
edildikten sonra metrukâtmdan tahsil 
edilerek Hazinei Devlete teslim edilmek 
üzere mumaileyh Fâzıl Beye meblâğı 
mezkûrun defaten tesviyesi hakkında 
(2/441) numaralı teklifi kanunîsi ve şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası 624 
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2. — Diyarbakır Mebusu Feyzi Beyle 
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1. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fu-
ad Beyin, tohumluk tevziatı hakkında İk
tisat Vekili Hasan Beyden istizah takriri 
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5. — icra Vekilleri muamelâtı 031 

1. — Maliye Vekili Hasan Fehmi Be
yin istifası üzerine yerine Kângırı Mebusu 
Mustafa Abdülhalik Renda Beyin intihabo-
lunduğunu mübeyyin Riyaseti Cumhurdan 
gelen telgrafname 631:632,660 

6. — Müzakere edilen mevad 632 
1. — Gümüşane Mebusu Zeki Beyin, 

Cuma günleri bilûmum mağaza ve ticaret
hanelerin mesdut bulunmasına dair kanun 
teklifi (2/218) ve Menteşe Mebusu Şükrü 
Kaya Beyin, Cuma tatili hakkında kanun 
teklifi (2/226) ve İktisat ve Adliye encü
menleri mazbataları 632:643 

2. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 
Millî Mücahedede malûl düşenlere müka
fatı nakdiye itasına dair kanun teklifi 
(2/200) ile Müdafaai Milliye Encümeninin 
mâlûlîni guzanm terfihleri hakkında ka
nun teklifi ve Müdafaai Milliye ve Muvaze-
nei Maliye encümenleri mazbataları (2/142) 

643:657 

• * • 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,43 

REİS —, Birinci Reisvekili Sabri Beyfendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıb Bey (Zonguldak) 

>» • 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Sabri Beyin tahtı Riyaset
lerinde biliçtima zaptı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul olundu. Evrakı varideden şirketler
de Türkçe istimaline dair Dahiliye Encümeni 
mazbatası kıraat ve müzakere edilerek talep üze
rine İktisat Encümenine havale edildi. Mükelle
fiyeti Askeriye Kanununun beşinci ve yüzonse-
kizinci maddelerinin tadiline dair levayihi kanu
niye ve mazbatalar müstacel ruznameye alındı. 
Mezuniyetlere ait Divanı Riyaset kararları kıraat 
ve kabul olundu. Muhtaemi zürraa tavizan ve
rilecek tohumluk ve alâtı ziraiye hakkında Kasta
monu Mebusu Mehmed Fuad Bey ve refikinin su
al takririne İktisat Vekilinin cevabı istima oluna
rak teneffüs için Celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Sabri Bey tarafından küşadedilerek muhtacî-

ni zürraa tavizan verilecek tohumluk ve alâtı 
ziraiye hakkındaki sualine Birinci Celsede İkti
sat Vekilinin verdiği cevabı kâfi görmiyen Kas
tamonu Me'busu Mehmed Fuad Beyin istizah tak
riri kabul ve Çarşamba günü istizahın icrası ta
karrür etti. Badehu ruznamei müzakerata geçi
lerek İkinci sınıf ihtiyat zâbitanma ait Kanunun 

1. — Siverek Mebusu Kadri Beyin, memurin 
ve mensubîni Devletin muamelâtı Hükümette gös-
terdikeri tekâsüle karşı ne gibi tedabir ittihaz 
edildiğine ve vekâletlere bu bapta ne gibi veçhe 
verildiğine dair şifahi sual takriri (6/96) Baş
vekâlete havale olundu. 

birinci maddesinin tefsirine dair Müdafaa i Milli
ye Encümeni mazbatamı vukubulan talep üzerine 
Muvazene i Maliye Encümenine ve Karesi Mebusu 
Süreyya Beyin ihtiyat zâbitanma verilen mükâ
fatı nakdîyenin her ne sebep ve suretle ne olur
sa olsun terhis edilenlere verilmesine dair takriri 
Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye encümen
lerine havale edildi. 24 Teşrinievvel 1298 
tarihli Ebniye Kanununun onaltmcı maddesi
nin tadiline dair lâyihal kanuniye ledelmüzakere 
mevcut tadil takrirleriyle encümene iade edilip 
Cuma tatili hakkındaki teklifi kanunilerin müza
keresine ipticlar olundu Heyeti umumiyesinin 
müzakeresi kâfi görüldükten sonra maddelere ge
çilip birinci ve dördüncü madde tadilen 2, 3, 5, 
6, 7, 8 nci maddeler aynen kabul edildi. 9 ncu 
madde üzerinde bir müddet müzakere cereyan 
ettikten sonra Mecliste ekseriyet kalmadığından 
Çarşamba günü içtima edilmek üzere Celseye ni
hayet verildi. 

Reis Kâtip 
Sabri Van 

Hakkı 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragıb 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında söz 
söylemek istiyen var mı? Zaptı sabık aynen 
kabul edilmiştir. Evrakı varideyi arz ediyorum 
efendim. 

2. — SUALLER 
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3. — EVRA: 

Teklifler ı 

1. — Trabzon Mebusu Rahmi Beyin, 26 Şu
bat 1330 tarihli Rüsumu Belediye Kanununa 
zeyl olmak üzere teklifi kanunisi (2/242) (Lâ
yiha Encümenine) 

2. — Bolu Mebusu Mehmed Vasfi Efendi 
ve rüfekasınm, Ağnam tadat ve tahsilatı hak
kında teklifi kanunisi (2/243) (Lâyiha Encü
menine) 

Tezkereler 
1. — Emri hay re cem'i iana,t maksadiyle 

Hilâliahmer tarafından Hindistin'a gönderile
cek heyete Antalya Mebusu Rasih Efendinin 
iltihakı münasii) görülmüş olduğu ve müşarüni
leyhin seyahati devam ettiği müddetçe mezun 
addedilmesi hakkında Hariciye Vekâletinden 
mevrut tezkere 

REİS — Okunacak: 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Müstacel 

Emrihayr için cem'i ianat maksadiyle Hi- | 
lâliahmer tarafından Hindistan'a gönderilecek 
heyete Antalya Mebusu Rasih Efendi Hazret
lerinin de iltihakı münasip görülmüş olmakla 
müşarünileyhin seyahati devam ettiği müddet
çe Meclisi Âlice mezun addedilmesi istirham 
olunur. 30 Kânunuevval 1339 

Hariciye Vekili 
İsmet 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Yalnız "Başve
kâletten gelmesi icabederdi. Bunu Hariciye Ve
kâleti Meclise nasıl yazıyor. (Doğrudur ses
leri) 

RAUF B. (İstanbul) — Meclisin kararı var
dır. 

REİS — O halde efendim Rasih Efendinin 
yalnız mezuniyetini reyi âlilerinize vaz'edeyim. 
Çünkü yarın hareket etmek mecburiyetindedir. I 
Ve emri hayra mütaalliktir. Bu itibarla müs
taceliyeti Heyeti Ce.lileniz de kabul eder. Ra
sih Efendinin mezuniyetini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. I 
Mezuniyetini kabul etmiyenler lütfen el kal- | 

II VARİDE 

dırsm. Mezun addi kabul edilmiştir. Efendim 
mazbataları arz edeceğim. 

Mazbatalar 

1. —• Kütahya Mebusu Receb Bey ve rüfe
kasınm, Balkan Muharebe siyle Harbi Umumide 
birinci derece ve ikinci dereceden maluliyetle 
tekaüde sevk edilmiş olan zabit anın esnayı te-
kaütlerindeki rütbeleri maaş ve tahsisatlarının 
mâdâmelhayat tam olarak ita olunmasına dair 

• (2/240) numaralı teklifi kanunîsi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası (Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine) 

2. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necib Ali 
beylerin, Aydın havalisinde icrayı şekavet eden 
ve T av aslızade Fâzıl Beyi dağa kaldırarak beş-

• bin lira fidyei necat mukabilinde tahliye eden 
Mestan Çetesi tenkil edildikten sonra metrukâ-
tından tahsil edilerek Hazinei- Devlete teslim 
edilmek üzere mumaileyh Fâzıl.Beye meblâğı 
mezkûrun defaten tesviyesi hakkında (2/241) 
numaralı teklifi kanunîsi ve sayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
(Muvazenei Maliye Encümenine) 

3. — Afyon Karahisar ve Dumlupınar mu-
harebatında ibrazı fcdakârî eı/liy enlerden 231 
zatın İstiklâl Madalyasiyle taltiflerine dair Baş
vekâletten mevrut (3/176) numaralı tezkere ve 
müdafaai'Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Arz ediyorum: 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Son muharebattaıı inha edilip teklif vürut 
etmemesinden dolayı mülga Garp Cephesince 
taltifleri tehir edilen 231 zatın İstiklâl Madal-
yasiylc taltiflerine dair 25 . 11 . 1339 da He
yeti Umumiyeden berayı tetkik encümenimize 
tevdi buyurulan Başvekâlet tezkeresi ve evrakı 
müteferriası encümenimizce tetkik olundu. 

Taltifleri teklif olunanlardan isimleri mer-
butan takdim kılınan doksandört efendinin 
teklif varakalarındaki meşruat, kanunun sara-
hatiyle kabili telif görülmediğinden reddine 
ve mütebaki yüz otuzyedi efendinin hidamatı 
mesbukalarma mükâfaten birer kıt'a İstiklâl 
Madayasiyle taltiflerine encümenimizce müt-
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tef ikan karar verilmiş olmakla borayı tasvip 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. . 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ali Mehmed Arif 
Kâtip Âza 

Zonguldak Ertuğrul 
Râsim Yusuf 
Âza Âza 

Kastamonu Ahmed Hamdi -
Hâlid 

Âza 
Ali Rıza 

İstiklâl Madalyasiyle taltif olunan zâbitan 
Birinci Ordu Menzil Mıntaka Müfettişi sa

bıkı Erkânıharb Kaymakam Abdi Bey bini Ali 
Kasım Ağa. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Beşinci Şubesine 
memur Erkânıharb Binbaşı Âsim Efendi bini 
Said. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Beşinci Şubesine 
memur Piyade Mülâzimievvel Selim Emrî Efen
di bini İshak. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Beşinci Şubesine 
memur İstihkâm Mülâzimievvel Âdil Efendi 
bini Mehmed Sabri. 

Piyade Kolordu 6 Makinelitüfek Kumanda
nı Kamakam Muhiddin Bey bini Fâzıl Hüsrev 
Paşa, 

Fırka 5 Kafkas Levazım Reisi Piyade Bin
başı Refet Efendi bini Mustafa, 

Birinci Menzil emrinde Piyade Binbaşı Meh
med Tevfik Efendi bini Abdülkâdir, 

Alaşehir Nokta Kumandanı Piyade Binbaşı 
Osman Kâzım Efendi bini Osman Nuri, 

Savran Nokta Kumandanı Piyade Binbaşı 
Mehmed Emin Efendi bini Mâruf, 

Fırka 5 Kafkas Alay 13, Tabur 1, Kuman
danı Piyade Binbaşı İsmail Efendi bini Ali, 

Fırka 17, Levazım Reisi Piyade Binbaşı Ali 
Galib Efendi bini Abdullah, 

Fırka 6, Alay 51, Tabur 3, Bölük 10, Ku
mandanı Piyade Kıdemli Yüzbaşı Mehmed Mü-
kerrem Efendi bini Mükrimîn, 

Kafkas Alay 9, Tabur 2, Bölük 7, Kumanda
nı Piyade Kıdemli Yüzbaşı Âli Haydar Efendi 
bini Said, 

Birinci Ordu Menzil Mıntaka Müfettiğliği 
Mülhakı Piyade Yüzbaşı Arif İrfan Efendi bini 
Mehmed Tevfik, 

Birinci Merkep Katarı Kumandanı Piyade 
Yüzbaşı Abdülkâdir Efendi bini Şefik, 

Manisa Nokta Kumandanı Piyade Yüzbaşı 
Nevzat Efendi bini Hacı Şahin, 

Dinar Nokta Kumandanı Piyade Yüzbaşı 
Muhiddin Efendi bini Nuri, 

Sarayköy Nokta Kumandanı Piyade Yüzba
şı Mehmed Ali Efendi bini Hacı Bayram, 

Alay 127, Tabur 1, Bölük 2 Kumandanı Yüz
başı Ömer Fehmi Efendi bini Molla İsa, 

Alay 70, Tabur 3, Bölük 12 Makinalıtüfek 
Kumandanı Piyade Yüzbaşı Cemal Efendi bini 
Süleyman, 

Alay 70, Tabur 1, Bölük 4 Makinalıtüfek Pi
yade Yüzbaşı Ali Nizameddin Efendi bini Meh
med Akif, 

Fırka 5, Alay 12, Tabur 2, Bölük 8 Kuman
danı Piyade Yüzbaşı Yusuf Sabri Efendi bini 
Halil İbrahim, 

Fırka 4, Liva Mülhakı Piyade Yüzbaşı Veh
bi Efendi bini Aziz, 

Fırka 23, Alay 31, Tabur 3, Bölük 9 Kuman
danı Piyade Yüzbaşı Ahmed Remzi Efendi bini 
Tâhir, 

9 ncu Kafkas Alayı Tabur 2, Bölük 2 Takım' 
Kumandanı Piyade Mülâzimievvel Ali Ulvi Efen
di bini İsmail, 

Fırka 12 Erkânı Harbiye Birinci Şubede 
Mülâzimievvel Mehmed Efendi bini Hacı Mus
tafa, 

13 ncü Jandarma Taburu Bölük 4, Takım 
Zabiti Piyade Mülâzimievvel Süleyman Sırrı 
Efendi bini Bekir Sıdkı, 

Alay 35, Bölük 10, Takım Zabiti Piyade Mü
lâzimievvel Ali Rıza Efendi bini Ömer Sabri, 

Hat Muhafız Bölük Kumandanı Piyade Mü
lâzimievvel Ali Fuad Efendi bini Ahmed Münib, 

Hücum Taburu (Fırka 11) Makinalıtüfek 
Kumandanı Piyade Mülâzimievvel Kadri Efendi 
bini Nafiz, 

Fırka 11 Hücum Taburu Bölük 3, Piyade 
Mülâzimievvel Mehmed Nihad Efendi bini Ali 

Münir, 

Alay 126, Tabur 2, Bölük 8, Muvazzaf Mülâ
zimievvel Mehmed Şükrü Efendi bini İsmail 

Fırka 5, Alay 13, Tabur 2, Bölük 6, Kuman
danı Piyade Mülâzimievvel Ziyaeddin Efendi 
bini Nazif, 
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Fırka 5, Alay 13, Tabur 2, Bölük 5 Kuman
danı Piyade Mülâzimievvel Hasan Tahsin Efen
di bini Tâhir, 

Fırka 5, Alay 13, Tabur 2, Bölük 7 Kuman
danı Piyade Mülâzimievvel Ömer Münir Efendi 
bini Mustafa Nuri, 

Fırka 5, Alay 13, Tabur 3, Bölük 12 Ku
mandanı Mülâzimievvel Süreyya Efendi bini 
Bekir, 

Akşehir Menzil Hattı Akşehir kollarında 
Kol 223 Kumandanı Piyade Mülâzimisani Meh-
med Ali Efendi bini Osman, 

Birinci Menzil emrinde Katar 2, Kol 152 Ku
mandanı Piyade Mülâzimisani Ahmed Ağa bini 
Mahmud, 

297 numaralı Kağnı Kol Kumandanı Piyade 
Mülâzimievvel Ahmed Efendi bini Hasan, 

Hücum Taburu Bölük 1, Takım Kumandanı 
Piyade Mülâzimisani Necati Efendi bini Tev-
fik, 

Fırka 5, Kafkas Alay 10, Tabur 2, Bölük 8 Ta
kım Kumandanı Makinalıtüfek Mülâzimisani 
Hilmi Efendi bini Mehmed Hayri, 

Elvanlar Nokta Kumandanı Süvari Binbaşı 
Salih Efendi bini İsmail, 

Birinci Menzil, Birinci Hat Üçüncü Katar 
Kumandanı Süvari Binbaşı Rifat Efendi bini 
Arif, 

Birinci Menzil Birinci Hat Dördüncü Katar 
Kumandanı Süvari Binbaşı Abdülâziz Efendi 
bini Hasan, 

Birinci Ordu Esliha ve Mühimmat Şube Mü
dürü Sahra Topçu Binbaşı Akif Efendi bini 
Nureddin, 

Kolordu Topçu Taburu Hafif Cephane Ku
mandanı Sahra Yüzbaşı Mustafa Hulusi Efendi 
bini Ali, 

Birinui Menzil Birinci Hat Elvanlar Cephane 
Depo Müdürü Sahra Yüzbaşı Mehmed Rıza Efen
di bini Eyüb, 

Birinci Menzil Birinci Hat Çobanlar'da Cep
hane Depo Müdürü Ağır Topçu Mülâzimievvel 
Ferid Efendi bini Mustafa, 

Fırka 11, Topçu Alay 11, Bölük 2 Tarassut 
zabiti Sahra Topçu Mülâzimievvel Ferhad Efen
di bini İsmail Hakkı, 

Birinci Ordu İkinci Seri' Otomobil Bölüğü 
Otomobil Mülâzimievvel Mustafa Efendi bini 
Mehmed Ali, 

Fırka 5 Kafkas İstihkâm Bölüğü Kumandanı 
İstihkâm Yüzbaşı Cafer Efendi bini Ali, 

Fırka 6 İstihkâm Kumandan vekili İstihkâm 
Yüzbaşı Şekib Efendi bini Ragıb, 

Fırka 6 Köprücü Bölüğü Kumandanı İstih
kâm Mülâzimievvel Şükrü Efendi bini Mehmed 
Ali, 

Fırka 5 İstihkâm Bölüğü Takım Zabiti Mü
lâzimievvel Hilmi Efendi bini Ahmed Rüşdü, 

Birinci Menzil Birinci Hat İkinci Katar 
Yaveri Nakliye İhtiyat Mülâzimisani Mehmed 
Kâmil Efendi bini Mehmed, 

Birinci Menzil Birinci Hat İkinci Katar 
Kol 161 Kumandanı Nakliye İhtiyat Mülâzimi
sani Ali Niyazi Efendi bini Ömer, 

Birinci Katar Merkeb Kolu Kumandanı Nak
liye İhtiyat Mjlâzimisand Mehmed Fevzzi Efendi 
bini Abdürrahman, 

327 Deve Kolu Kumandanı Nakliye İhtiyat 
Mülâzimisani Ahmed Hamsi Efendi bini Kasım, 

295 Kağnı Kol Kumandanı Nakliye İhtiyat 
Mülâzimisani Yonüs Efendi bini Abdürrahman, 

Piyade Fırka 14, Katar Kol 69 Kumandanı 
Nakliye İhtiyat Zâbitvekili İbrahim Edhem Efen
di bini İsmail, 

Birinci Menzil Birinci Hat Dördüncü Katar 
Kol 446 Kumandanı Nakliye İhtiyat Zâbitvekili 

Mustafa Efendi bini Mustafa Tevfik, 

K 4 Köprücü Bölüğü Takım Zabiti İstihkâm 
İhtiyat Mülâzimievvel Kemal Efendi bini Seyfed-
din, 

Birinci Ordu Muhabere Bölüğü Zabiti Muha
bere İhtiyat Mülâzimisani Mustafa Şükrü Efen
di bini Süleyman, 

Alay 126, Tabur 1 İmamı Ahmed Hulusi Efen
di bini Mustafa, 

Alay 126, Tabur 2 İmamı Mustafa Memduh 
Efendi bini Musa, 

Alay 127, Tabur 3 İmamı İsmail Efendi bini 
Abdullah, 

Birinci Menzil Birinci Hat Çobanlar Cephane 
Deposunda sınıf 3 Tüfekçi Ustası Mustafa Ruri 
Efendi bini Mehmed, 

Alay 70, Tabur 3 ve Alay 70 Tabur 2 Tüfek
çi Ustası Piyade Mehmed Nuri Efendi bini Mus
tafa ve Tüfekçi Ustası sınıf 3 Arif Efendi bini 
Osman, 

Alay 70, Tabur 1 sınıf 2 Tüfekçi Ustası Ab-
dürrakib Efendi Hacı bini Mehmed, 
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K.4 Topçu Taburu sınıf 4 Kamacı Ustası Ab-
durrahman Usta bini Kasım, 

Fırka 11, Topçu Alay 11, Tabur 1 sınıf 3 Ka
macı Ustası Mehmed Usta bini İbrahim, 

Birinci Menzil Birinci Hat Çay Esliha ve Ara
ba İmalâthanesinde Usta Sınıf 3 Kamacı Ali 
Efendi bini Ali, 

Birinci Menzil Birinci Hat Çay Esliha ve 
Araba İmalâthanesinde Usta Kamacı Sınıf 4 
Hayri Efendi bini Abdülkadir, 

Garb Cephesi Sahra Postaları Müdürü sivil 
1500 Hafız Mehmed Mahir Efendi bini Sezai, 

Fırka 15, Alay 38, Tabur 3, Bölük 10 Zâbit-
vekili Piyade Ahmed Hamdi Efendi bini Hacı 
Mustafa, 

Alay 126, Tabur 1, Bölülr l den Mülâzimiev-
vel Hilmi Efendi bini Arif, 

Alay 126, Tabur 2 Bölük 6 Piyade İhtiyat 
Mülâzimisani Hulusi Efendi bini Sadık, 

Fırka 11 Topçu İstihkâm İhtiyat Mülâzimisa
ni İhsan Efendi bini İsmail, 

Birinci Katar Merkep Kolu Kumandanı Nak
liye İhtiyat Mülâzimisani İhsan Efendi bini Ab
dülkadir, 

Fırka 12, Alay 35, Tabur 1, Bölük 1 Takım 
Kumandanı Piyade İhtiyat Mülâzimisani Hasan 
Efendi bini Mustafa, 

Fırka 13, Jandarma Taburu Bölük 4 Kuman
dam Piyade İhtiyat Mülâzimisani Zeynelâbidin 
Efendi bini Edhem, 

Birinci Menzil Birinci Hat İkinci Katar Kol 
162 Kumandanı Piyade İhtiyat Mülâzimisani 
Mehmed Nail Efendi bini Mehmed, 

Alay 127, Tabur 3, Bölük 11 Kumandanı Pi
yade Mülâzimievvel Feyzi Efendi bini Ahmed, 

Birinci Menzil Birinci Hat İkinci Katar Kol 
151 Kumandanı Nakliye Mülâzimievvel Osman 
Nuri Efendi bini İbrahim, 

Birinci Menzil Birinci Hat İkinci Katar Kol 
158 Kumandanı İstihkâm Mülâzimisani Seyyid 
Ali Efendi bini Osman, 

Hücum Taburu Bölük 3 Takım Kumandanı 
Piyade İhtiyat Mülâzimisani Bayram Efendi 
bini Mustafa, 

Birinci Menzil emrinde Birinci Hat Sertabibi 
Tabip Binbaşı Ahmed Cemil Efendi bini salih 
(İstanbul), 

Fırka 5 Sertabibi Binbaşı Mustafa Zeki Efen
di bini Memiş (Balıkesir), 

Dokuzuncu Kafkas Alayı Tabibievveli Tabip 
Binbaşı Abdullah Efendi bini Süleyman (Nab-
lüs), 

Fırka 11, Alay 127, Tabur 1 Tabip Binbaşı 
Abdülkadir Kemal Efendi bini Mehmed Ali (Di-
yarbekir), 

M. 4 Topçu Taburu Sertabibi Tabip Yüzbaşı 
Said Hikmet Efendi bini Hafız Ali (Bosna), 

Birinci Ordu Menziline merbut Şuhud'da 
Ağır Mecruhîn Hastanesi Operatörü Tabip Yüz
başı Ahmed Cemal Efendi Bini Ali Rıza (İstan
bul), 

Alay 70, Tabur 2 Tabibi Tabip Yüzbaşı Ah
med Hamdi Efendi bini Süleyman (İstanbul), 

Fırka 11 Hücum Taburu Tabibi Mükellef Ta
bip Yüzbaşı Nureddin Efendi bini Fuad (İstan
bul), 

Birinci Ordu Menziline merbut Şuhud'da 
Ağır Mecruhîn Hastanesi etibbasmdan Tabip Mü
lâzimievvel Kâzım Efendi bini Süleyman (İstan
bul), 

Birinci Ordu Menziline merbut Afyon Kara-
hisar'mda Ürgüb Hastanesi etibbasmdan Tabip 
Mülâzimievvel Ahmed Münir Efendi bini Nuri 
(Konya), 

Bahriye Birinci Menzil Birinci Hat Üçüncü 
Katar Bahriye Mülâzimievvel Ahmed Efendi bi
ni Hasan (Kângırı), 

M 1 Fırka 15, Alay 38 Tabur 1, Bölük 2 Ta
kım M, Piyade İhtiyat Mülâzimievvel Mehmed 
Reeeb Efendi bini Ali (Bolu), 

Fırka 6, Alay 51, Tabur 1, Bölük 3 Takım 
M. Piyade İhtiyat Mülâzimievvel Abdülkadir 
Efendi bini Hacı Hasan (Akşehir), 

Alay 50, Tabur 1 Takım Kumandanı İhtiyat 
Mülâzimievvel Mehmed Turgut Efendi bini Hacı 
Hüseyin (Uluborlu), 

Fırka 6, Alay 51, Tabur 2, Bölük'5 Takım 
Kumandanı İhtiyat Mülâzimievvel İbrahim Hak
kı Efendi bini Osman (Acıbadem) 

Fırka 15, Alay 38, Tabur 2, Bölük 48 Takım 
Kumandanı M. T. Mülâzimievvel Mehmed Nu
reddin Efendi bini Mustafa (Çarşamba), 

Alay 126, Tabur 2, Bölük 5 İhtiyat Mülâzi
misani Sabri Efendi bini Ali (Çorlu), 

Alay 126, Tabur 3, Bölük 9 Mülâzimisani İs
mail Hakkı Efendi bini Yusuf Ziya (Kudüs) 

Alay 11, Bölük 2 Takım Kumandanı İhtiyat 
Mülâzimievvel Osman Efendi Durdu (Maraş). 
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Alay 11, Tabur 2 Yaveri İhtiyat Mülâzimi
evvel Ömer Âdil Efendi bini Yusuf Cemil (Si
vas) , 

Fırka 5, Kafkas Alayı 10, Tabur 2, Bölük 5 
Takım Kumandanı İhtiyat Mülâzimisani Mus
tafa Şevket Efendi (İsparta), 

Alaşehir'de Cephane Depo Memuru Ağır 
Topçu Mülâzimisani Hasan Tahsin Efendi bini 
Mehmed (Kırkkilisc), 

Alay 127, Tabur 1, Bölük 1 Takım Zabiti İh
tiyat Mülâzimisani Ahmed Hamdi Efendi bini 
İsmail (Tosya), 

Alay 127, Tabur 1, Bölük 2 Takım Zabiti Mü
lâzimisani Abdullah Efendi bini Hüseyin (İs
tanbul), 

Alay 70, Tabur 2, Bölük 8 M. T. Kumandanı 
İhtiyat Mülâzimievvel Hüseyin Sabri Efendi bi
ni Abdullah (İstanbul), 

Alay 126, Tabur 3, Bölük 11 den İhtiyat Mü
lâzimisani Feyzullah Efendi bini Ahmed (Sivas), 

Alay 127, Tabur 3, Bölük 12 Takını Zabiti 
İhtiyat Mülâzinrisani Cevad Efendi bini İbra
him (Üsküdar), 

Alay 127, Tabur 3,' Bölük 12 Takım Zabiti 
Mülâzimisani Ferid Efendi bini Osman (Konya), 

13 ncü Jandarma Taburu Bölük 4 İhtiyat 
Mülâzimisani Ömer Efendi bini Ahmed (Muğla.),-

Nakliye 343 numaralı Merkeb Kol Kuman
danı Piyade İhtiyat Mülâzimisani Süleyman 
Sırrı Ef. (Antalya), 

Birinci Ordu İkinci Seri Otomobil Bölüğü 
İhtiyat Mülâzimisani Cevdet Efendi bini Hamdi 
(Kırkkilise), 

Kafkas Alay 9, Tabur 2, Bölük 6 Kumanda
nı .İhtiyat Mülâzimisani Nuh. Efendi bini Ah
med (Boğazlıyan) 

Alay 127, Tabur 3, Bölük 10 Takım Zabiti 
İhtiyat Zâbitvekili Ali Efendi bini Mehmed (Es
kişehir) , 

Alay 127, Tabur 1, Bölük 2 Takım Zabiti 
İhtiyat Mülâzimisani Abdulah Efendi bini Hü
seyin- (İstanbul), 

Alay 36, Tabur Yaveri İkinci Sınıf İhtiyat 
Mülâzimisani Hüseyin Hüsnü Efendi bini Yah
ya (Bize), 

Alay 126, Bölük 8 İhtiyat Zâbitvekili Ali 
Galib Efendi bini Hasan (Sandıklı1), 

Fırka 11, Hücum Taburu Bölük 2 Takım K. 
İhtiyat Zâbitvekili Abdullah Efendi bini Hasan 
(Sapanca), 

Fırka 11, Hücum Taburu Bölük 2 Takım K. 
İhtiyat Zâbitvekili Ahmed Hamdi Efendi bini 
Osman (îştib), 

Fırka 11, Hücum Tabura Bölük 2 Takım K. 
İhtiyat Zâbitvekili Ahmed Hamdi Efendi bini 
Ali (Düzce), 

Alay 127, Tabur 3, Bölük 10 Takım Zabiti 
İhtiyat Zâbitvekili Ali Efendi bini Mehmed (Es
kişehir) , 

Birinci Menzil emrinde Birinci Hat Dördün
cü Katar Kol 448 M. Piyade İhtiyat Zabit Nam
zedi Mehmed Rüşdü Efendi bini Mustafa (Kân-

•giTi), 
Beşinci Kafkas Topçu Alayı Tabur 1, Bölük 

2 Takım Zabiti İhtiyat Mülâzimievvel Mehmed 
Ali Efendi bini Mehmed (Ürgüb), 

Alay 25, Ağır Topçu İngiliz Bataryası Mü
lâzimievvel Sahra İhtiyat Mehmed Hikmet Efen
di bini Ali Kadri (Kasımpaşa), 

Birinci Menzil Birinci Hat Elvanlar Cephane 
Depo Müdürü Muavini Sahra İhtiyat Mülâzi
misani Abdüllâtif Efendi bini Ahmed (Beyrut), 

Alay 9, Yaveri Piyade İhtiyat Mülâzimisani 
İsmail Hakkı Efendi bini Ali (İbradi), 

Fırka 11, Topçu Alay 11, Tabur 1, Cephane 
Kol Kumandanı Ağır Topçu İhtiyat Mülâzimi
evvel Nuri Efendi bini İbrahim (Harput), 

Birinci Menzil emrinde Birinci Hat Dördün
cü Katar Kol 227 Kumandanı Sahra İhtiyat Mü
lâzimisani Yusuf Efendi bini Süleyman (Konya), 

Fırka 14, Kol 69 Muavini Nakliye İhtiyat 
mülâzimisani Osman Nuri Efendi bini Hacı Ali 
(Mersin), 

Nakliye Katarı Nakliye İhtiyat Mülâzimisa
ni Ahmed Efendi bini Mehmed (Konya), 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Konya) — Efendim! 
Encümen Mazbata Muharriri Beyefendi izahat 
versin! Niçin kabul edilmiyor ve reddediliyor? 

REİS — Efendim İstiklâl madalyalarına 
lair müzakere açmıyoruz. Müdafaai Milliye En
cümeninin mazbatasını reyi âlilerine vaz'ediyo-
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Takrirler 

1. — Kütahya Mebusu Receb Beyin, Keskin 
kibritlerinin temini revacı hakkında Maliye ve 
İktisat vekillerinin huzuriyle müzakere küşadı-
na ve bir karar itasına dair takriri 
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REİS — Arz edeceğim. 
RECEB B. (Kütahya) — Müsaade buyuru-

lur mut Ufak bir izahat arzedeceğıim. 
EElS — Okunsun da ondam sonra efendim. 

Riyaseti Celileye 

Memleketimizlde mühim ve meşkûr teşebbüsü 
iktisadînin semeresi olan Keskin Fabrikası kib
ritlerinin bilhassa Ankara piyasanında mâruz 
kaldığı feci akıbete kemali teessürle muttali1 ol
dum. işittiğime g'öre merkezi Hükümete enyakın 
bir kazada sahibi teşebbüs ve kıymetli birkaç za
tın zadeıi faaliyeti olaralk vücuda gcıfciıüen kibrit
ler, fiyatlarının sevkı rekabetle gayet ucuz bir 
dereceye indirilmesinden dolayı satılamamaya 
mahkûm olmuş ve imalathane terki faaliyete 
mecbur olacak bir vaziyete girmiştir. En âcil ve 
en lüzumlu ihtiyacatımızı teşkil eden kurşun ka
lem, iğne, iplik, Amerikanbezi, şeker ve saire gibi 
mevad meyaınmda bulunan kibritin memleketi
mizde imali hususunda sebk eden flk teşebbüs ve 
tecrübe bu suretle maiılkfunu akamet olursa diğer 
hususlarda feyizli teşebbünlerin başlamadı tama
men imkânsız bir hale gelecdktir. Mesaili ikti.sn-
diyede sahibi vukuf bıir mebus olmadığım için bu 
hayatî mesai] hakkınlda müspet teklif arzundan 
âciz bulunmaktayım. Mamafih 'bu meselede Mec
lisi Âlinin lakayt kalmasını caiz görmediğim için 
işbu takririm üzerine Maliye ve tktisat ve
killerinin de huzuriyle Heyeti Umumivede miu-
ta'celeıı bir müzakere küşadedilerek millî tc-
şebbüsatı iktisadiyemizin şayanı himaye bir 
numunesini teşkil eden Keskin kibriti erinin 
behemehal te'minr revacını kâfii olacak bir 
karara vâsıl olunması ve bu sureti? emsali 
teşebbüsat erbabının fa'ah'yete sevk ve teşci' 
edilmesini arz ve teklif eylerim efendini. 

13 . .12 . 1339 
Kütahya 
Receb 

Di'. MAZHAR B. (Avdın) — Usul hak
kında bir şey arz edeeeşiın efendim. Bu tak
rir, üzerinde müzakere açılacak bir şcy: ih
tiva etmiyor. Bundan dolayı benden izce mü
zakere açılması mâkul değildir. İkincisi; şim
diye kadar ne- yapmıştır, deniyor. Bu bir 
sual mahiyetinde de değildir. Binaenaleyh Ve
killer ne üzerine . cevap verecekler? Bunda 
olsa olsa iktisadî inkisafatın te'mini için tas-

viben Heyeti Vekileye gönderilmesinden baş
ka bir şey olamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mec
lis alâkadar oluyor! 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim Heyeti 
Celilenin meşumu âlisi olduğu veçhile ehem
miyetli bir iktisat noktasına temas etmiş 
bulunuyorum. Muhterem arkadaşım Mazhar 
Beyefendinin buyurdukları usul meselesi, ha
kikaten doğrudur. Bendinez bu teklifi ya
parken hakikaten Mazhar Beyin düşündüğü 
gibi ya bir sual takriri veyahut da bir tek
lifi kanunîde bulunmayı düşündüm. Fakat 
teklifi kanunî şeklinde bu ve emsali teşeb-
büsatı iktisadiyeyi himaye edecek bir şekil 
bulmakta tamamen âciz bulunuyorum ve bu 
aczimi takririn metninde arz ettim ve bâzı 
arkadaşlarıma sordum. Bunu hangi şekil
de ve usulde yapalım? dedim. Bâzı arkadaş
lar buyurdular ki bunun müspet bir şekle if
rağ ettirilmesi için Mecliste bir müzakere 
küşadcttirilirse erbabı ihtisastan arkadaşları
mız vardır. İktisat Encümeni de alâkadar olur. 
Bu suretle buna bir çare bulunabilir denil
di. Sonra da sn al mahiyetinde bir takrir 
yazmak istedim. Bunda da düşündüm. Fa
kat bu takrirde Vekil buraya gelecektir. Be
yanatta bulunacaktır. Bendeniz de kâfidir 
veya gayri kâfidir diyeceğim. Mesele ka
panacaktır. Müspet bir neticeye vâsıl ola-
mıyacağım. Bunun için Meclisi Âlinize tea
mül veçhile bâzı böyle takrirler verilir ve 
bunlar üzerine icabederse encümene de gittik
ten sonra müzakere açılır ve müspet bir ne
tice ve karara vâsıl olunur. Mesele gayet 
mühim bir noktadır ve bu noktai nazardan
dır ki Meclisi Âiye bu suretle müracaat et
tim. Meselenin mahiyetine gelince : Malû-
muâliniz, kapitülâsyonlar lağvedildi. İstiklâli 

, ve iktisadî ve malîmizi ve dâhildeki bütün 
iktisadi malîmizi te'mı'n etmiş bulunuyoruz. 
Fakat buna rağmen merkezi Hükümet olan An
kara'ya oıniki saat mesafesi bulunan bir ka
zada gayet meşkûr bir fa'aliyeti iktisadiye 
vukubuımuştur. Bunun neticesinde hepimizin 
kullanmaya az - çok alıştığımız kibritler, An
kara piyasasına gelmiştir. Bizim hükümetleri
miz mevcut kanunların tatbikatı zaruretinden 
dolayı bu kibritlere bandrol yapıştırmak iste-
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miş; ondan başka Holânda'daki bir kibrit 
fabrikası Keskin'de bir kibrit fabrikası açıldı
ğından haberdar olmuştur ve bununla alâka-
kadar olmuştur. Türkiye'deki komisyoncu 1 arına 
emir vermiştir. Ankara şehri1 ve civarındaki 
kazalarda ba'dema kibritin üç kutusunu kırk 
paraya satacaksınız demiştir. Bu suretle ha
riçten gelen kibrit, nıevcut kavanîn ve esa-
sata nazaran meşru' olan bir cereyan ile Kes
kin ̂ deki bir kibrit fabrikasının teşebbüsatı ik-
tisaldiyesini boğmak teşebbüsünde bulunmuştur. 
Fiilen tatbıikata geçmiştir. Hükümet de kanun
ların tatbikatından dolayı Keskin kibritlerine 
bandrol yapıştırmak istemiştir. Biz bu gibi 
teşebbüsatı iktisadiyeyi yaşatmak mecburiye
tindeyiz. Onu boğm'ak istiyen bâzı müşküller 
var. Bu hayatî bir mücadeledir. Bu hayati 
mücadelede erbabı teşebbüs Meclisi1 Âli ta
rafından mazharı himaye olmazsa bumdan 
sonra hiçbir vakit - âcizanemde arz ettiğim 
gibi - kibrit, iğne, iplik, Amerikan bezi, ala
ca, kâğıt gibi katî her türlü ihtiyacımızı 
teşkil eden mühim bâzı şeyleri bugün mem
leketimizde yetiştirmek üzere hiçbir sahibi 
teşebbüs bulamıyacağız ve kimse de bir şeyi 
yapmaya cesaret edemiyecektir. (Çok doğ
ru sesleri) Binaenaleyh, efendiler! Gayet mü
him bir nokta teşkil eden Keskin kibritle
rinin bu vaziyeti üzerinde Meclisi Âli esaslı 
bir faaliyeti temerküz ettirir de bu meseleyi 
hallederse bundan sonraki erbabı teşebbüs 
için büyük bir teşviki faaliyet olur. Yok eğer 
buna müsamaha ve lâkaydi gösterirsek bun
dan sonra istiklâli iktisadî mefhumu altında 
tanıdığımız kelimelerin ve övündüğümüz şe
killerin katiyen maddî hiçbir mân-ısı yok
tur. (Çok doğru sesleri) Ve memleketimiz
de hiçjbir teşebbüsü iktisadî husule gelmi-
yecektir. Bendeniz şeklin tayiniyle müspet 
teıklif takdimine bıdaam doilayısiyle - takri
rimde de arz ettiğim gibi - tamamen âciz bu
lunmaktayım. Erbabı liyakatten arkadaşla
rımız vardır. Tensip buyurursanız takririm 
encümene gitsin, tetkik edilsin, Hükümetle 
konuşulsun. (Encümene sesleri) Hükümet de 
alâkadar olsun, behemehal ve behemehal, âcil 
ve yakın bir günde olarak Keskin kibritle
rini mutlaka her şeye rağmen himaye ede
lim. (Doğru sesleri.) 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Usulü 
müzakere hakkında söyMyeceğim Reis Bey! 

REİS — Müzakere açmam efendim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Açarsanız gü
nahkâr mı olursunuz. 

REİS — Efendim bir takrir vardır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Reis Bey! 
Takriri re'ye koymadan evvel, takrir hak
kında usulü müzakereye dair söz istiyorum. 

Efendim Receb Beyefendi en mühim bir 
meseleye temas etmiştir, temas ettiği nokta 
en mühim bir müessesei ikisadiyenin hayatî 
meselesidir. Fakat bendeniz bundan mül
hem olarak diğer bir meselei mühimmeyi zik
redeceğim. O mesele de; müessesatı ıktisadi-
yenin fiilen tecelli etmesi için lâzımgelen şerait 
nedir ve bu şerait hakkında İktisat Vekâletinin 
bu memlekete ne gibi hizmeti mesbuk olmuştur, 
ve ne gibi şeyler yapmalıdır? 

EMİN B. (Tokad) — Teşviki Sanayi Ka
nunu vardır. . 

MUSTAFA B. (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim! Bendeniz, fertle uğraşmıyalım. 
Külle uğraşalım demek istiyorum. Binaenaleyh 
işbu takririn, arz ettiğim mesailin heyeti umu-
miyesini nazarı- itibara alarak bir teklifi 
kanunî suretinde Meclisin Heyeti Umumiye-
sine arz etmek üzere iktisat Encümenime ha
valesini teklif ederim. Yani yalnız bu kibrit 
üzerine değil, müessesatı umumiye üzerime ça
lışsınlar. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Muh-
trem arkadaşımız Receb Beyefendi, bu tek
lifleriyle gayet mühim bir meseleye temas 
etmişlerdir. Bundan dolayı şahsım namına 
kendilerine arzı teşekkür ederim. Bu kabîl 
müessesatı sınaiyeyi inkişaf ettirmek, onları 
himaye etmek, onların adedlerini çoğaltmak 
hepimizin maksadı dahilindedir ve bunu ke
mali samimiyetle hepimiz arzu ederiz. He
yeti Umumiye münasip görürse bu takriri 
İktisat Encümenine havale ederiz. Düşündü
ğümüz ve bulabildiğimiz çareleri, esasları He
yeti Oeliienize arz ederiz. Bu suretle mem
leketimizde hakikaten şayanı şükran bir 
surette vücuda gelen bu müesseseyi himaye 
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etmek cihetini' hepimiz birlikte teemmül 
eder, esasını hep beraber tezekkür ederiz. 
Binaenaleyh encümene tevdiini rica ederim. 

REÎS — Efendim iktisat Encümeni.. 

RECEB B. (Kütahya) — İktisat Encü
meni namına istiyor efendim. 

REÎS — Evet efendim! İktisat Encümenine 
göndereceğiz. 

4. — İSTÎHZAHLAR 

1. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad Be
yin, tohumluk tevziatı hakkında İktisat Ve
kili Hasan Beyden istîhzah takriri (6/95) 

REİS — Efendim bugün İktisat Vekili 
Bey, vâki olan istizaha cevap verecekti Fa
kat kendileri hasta olduğu için, bir tezkere 
göndermişler, arz ediyorum (Allah şifa versin 
sesleri) 

B. M. M. Riyaseti Celilesi'ne 

Rüfekayı muhteremeden Kastamonu Mebusu 
Mehmed Fuad Beyin sual takriri üzerine Pazar
tesi celsesinde istizaha karar verilmiş ve ilk cel
sede meselenin intacını istirham etmiştim. Te
madi eden rahatsızlığım bugün1 evden çıkmaya 
mâni olacak derecededir. Bugünkü celsede isti
zaha cevap vermeye kudretyabolamadığımdan 
dolayı Heyeti Celilenin affr âlilerini temenni 

eder ve istizahın Cumartesine talikini kemali 
hürmetle dilerim Efendim Hazretleri. 

2 Kânunusani 1339 
İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

REİS — Buyurun Paşa Hazretleri. 
BAŞVEKİL İSMET Pş. (Malatya) — Heyeti 

Celile bugün, şimdi İktisat Vekâletinden bir is
tizah yapılmasına karar vermişti. İktisat Vekili 
arkadaşım dün ve evvelki gün Heyeti Celilenin 
manzum âlileri olduğu üzere şiddetli bir sıtma
dan! muztariptir. Bundan beni de haberdar etti. 
(İşitmiyoruz, sesleri) Bu ricasına iştirak ederim. 
İstizahı Cumartesi gününe talik buyurunuz. (Mü
nasip sesleri) 

REİS — O halde eefndim Paşa Hazretlerinin 
de ricası üzerine İktisat Vekilinin, Cumartesi 
günü istizaha cevap vermesini kabul buyuran
lar lütfen ellerini akdırsm. Aksi reyde bulunan
lar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olundu efen
dim. 

5. — ÎORA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin isti
fası üzerine, yerine Kângırı Mebusu Mustafa Ab-
dülhâlik Beyin intihab olunduğunu mübeyyin Ri
yaseti Cumhurdan gelen telgrafname. 

REİS — Arz ediyorum. 

T. B. M. M. Riyasetine 

Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyefendi
nin Maliye Vekâletinden vukuu istifasına mebni 
Vekâleti Müşarünileyhaya Başvekâletçe Kângırı 
Mebusu Mustafa Abdülhâlik Beyefendi inti-
habolunmuştur. Feyfiyeti Meclisi Âlinin tasvibi
ne arz eylerim. 

Türkiye Reisicumhuru 
Gazi 

Mustafa Kemal 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) 
fasını anîıyalım. 

Sebebi isti-

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Tasvip ci-
heti, reye müracaat suretiyle olur. Onun için 
tâyini esamiyle reye konmasını bendeniz teklif 
edeceğim. 

REÎS — Zaten Riyaset, bunu tâyini esamiyle 
reye arz edecek. Efendim, o halde Mustafa Ab
dülhâlik Beyin Maliye Vekâletine tâyinini mu-
tazammın telgrafın tasvibi hususunu tâyini esa
miyle reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler 
beyaz, kabul etmiyenler kırmlzıı rey puslası ver
sinler. 

RECEB B. (Kütahya) — Yoklama ile olsun 
Reis Bey! 

REİS — Tabiî yoklama ile olacak efendim. 
(Kırşehir dairei intihabiyesinden ârâmn is

tihsaline başlandı.) 
REÎS — Efendim reylerini istimal etmemiş 

zevat varsa, lütfen reylerini versinler. Efendim 
rey vermiyenlerin isimleri tekrar okunuyor. 
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(Reylerini istimal etmiyen azayı kiramın 
esamisi tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim rey vermemiş olanlar var 
mı ? Varsa lütfen reylerinizi veriniz. Şükrü Bey, 

reyinizi veriniz. 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (izmir) — Vere-

miyeceğim. 
REİS — Müstenkif rey veriniz. 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Vere-

miyeceğim. 

6. — MÜZAKERE 

RElS — Ruznamei müzakeratımrza geçiyo
ruz. 

Orta tedrisat hakkındaki kanun lâyihası en
cümenden henüz gelmedi efendim. 

Harbde malûl düşenlere mükâfatı nakdiye 
itasına dair teklif var. 

KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) — Malûllere 
taallûk etmesi itibariyle Heyeti Cclile, bu kanu
nun müzakeresinde, büyük bir ihtimam göster
mişti. Binaenaleyh encümenden istirham ederiz, 
bunun: müzakeresini bir an evvel ikmal etsin. 
Ve kanunu Heyeti Celileye iade etsin. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Şimdi Cuma Ta
tili Kanununa devam edelim. 

1. — Gümüşane Mebusu Zeki Beyin, Cuma 
günleri bilûmum mağza ve ticarethanelerin mes-
dut bulunmasına dair kanun teklifi ile (2/218), 
Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyle rüfekasmın, 
Cuma tatili hakkında kanun teklifi (2/226) ve 
İktisat ve Adliye encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim Cuma Tatili Kanununun 
birkaç maddesi kalmıştı. Eğer tensip buyurur-
sani'z bu kanunu itmam edelim. Ondan sonra da 
Millî Mücadelede malûl düşenlere aidolan Kanu
nun müzakeresine geçelim. Tensip buyuruluyor 
mu efendim? (Muvafık, hayhay sesleri) Efen
dim mâlûmuâliniz reye konmamı'ş bir takrir kal
mıştı. O da İktisat Encümeninin teklifinin reye 
yaz'mı teklif eden Giresun Mebusu Hacim Mn-
hiddin (Beyin takriralir. . Bmaenaleyh İm tak
riri reyinize arz edeceğim. (O takrir ne imiş 
sesleri) Binaenaleyh okutturuyorum ..:..-

REÎS —• Efendim istihsali ârâ muamelesi hi
tam buldu. Kâtip beyler, arayı tasnif edecekler
dir. 

(Aranın tasnif muamelesi icra edildi.) 

REİS — Efendim! Ârân'm neticesini arz edi
yorum. Reye iştirak eden (152), muamele ta-

! mam. Kabul (143), müstenkif (5), ret (4) tür. 
i Binaenaleyh (143) reyle tasvibi keyfiyet olun-
; muştur. (Allah muvaffak etsin, sesleri) 

EDİLEN MEVAD 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İktisat Encümeni 'teklifi

nin reye vaz'mı teklif ederim. 
Giresun 

Hacim Muhiddin 
SÜLEYMAN SIRRI B. (B>»zok) — İktisat 

Encümeni maddeyi tadil etmiş. 
REİS — Efendim rica ederim, arz ediyo

rum. Giresun Mebusu Hacim Muhiddin Beyin 
teklifini reyi âlinize arz ediyorum. 

•SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Teklif 
tekrar okunsun id anlıyalım. 

TALÂT B. (Ardalhan) — Tekliften habe
rimiz yo(k efendim. 

REİS — Yirmi gündür elini/idedir kanun, 
Beyefendi! Bir Adliye Encümeninin tertibetıti-
ği dokuzuncu madde var, bir de İktisat Encü
meninin tenısilbetıtiği dokuzuncu madde vardır. 
Usulen Adliye Encümeninin ter tabettiği doku
zuncu maddeyi reye koymak lâzım. Fakat Ha
cim Muhiddin Bey diyor ki; Adliye Encümeni
nin değil; evvelâ İktisaıt Encümeninin clolku-
izuncu maddesini reye koyunuz. Sonra mâlû
muâliniz, dünkü müzakerenin neticesinde bâzı 
takrirlere göre, dokuzuncu madde tadil -edil
mişti. Eğer 'tensib buyurursanız, evvelâ doku
zuncu maddeyi okutayım. Ondan sonra reyi 

i âlinize vaz'edeyim. 
Madde'9.—-İşbu mer.ıuuiyeti kanuniye hila

fına-olarak Cuma günleri açılan dükkân, mağaza 
ve müessese, zabrta memurları tarafından erte
si günü açılmak şar. tiyi e, derhal luvp attırılmak
la beraber keyfi}reti mutazamımn ve hilafı sa
bit oluncaya kaJdar mamulün'bih olmak üzere, 
usulen tanzim .kılman zabıt varakası üzerine 
belediyelerce hükmsolunaeak cezayı nakdîyi 
•nıübeyyin mazabıtı hükmiye mü'teeahirin biz-
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zat kendine veya ikametgâhına (tebliğ olunur 
ve tarihi tebliğden itibaren beş gün zarfın
da mazbatai mezkûr aleyhine vukubulan iti
raz üzerine keyfiyet meclisi idarece bi'tte'tıkiik 
azamî onbeş gün zarfında kati olarak verile
cek kararı havi mazbata" belediye riyasetince 
intaoo'lunur. Mahkûm olan kimse cezayı nak
dîyi tediye etmez veya edemezse cezayı nakdî, 
hapse tahvili için hükme hacet kalmaksızın 
ahkâmı mevzuaya tevfikan doğruya müddedi-
umumilikçe derhal hapis cezasına tahvili icra 
olunur. (Çoık muvafık sesleri). 

REİS — Efendim şimdi takrir reyi âlinize 
arz edeceğim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Takriri 
reye koyamazsın Reis Bey! Encümen maddeyi 
tadil etmiştir. Tadilâtı cedide münasebetiyle 
müzakerat icrası mecburîdir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Reis Bey! Ev
velâ takrir reye konur, ondan sonra encüme
nin maddesi reye konur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Encüme
nin son tadilâtı üzerine yeni bir vaziyet hadis 
olmuştur. Bu hususta müzakere açılmalıdır ve 
o müzaJkere üzerine te'krar reye konmalıdır. Bu 
encümenden yeni gelmiştir. Encümenden gelen 
tadilât üzerine müzakere cereyan etmek lâzı-
medendir; usulen böyledir. 

YUSUF B. (Denizli) — Esasen tadilât yok
tur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Ne olur 
sa olsun tadilâtı cedide üzerine müzakere cere
yan etmek ve Heyeti Celileden her mebusu 
söz söylemek Nizamnamei Dahilî mucibince 
hakkı sarilidir. 

REİS — Efendim, tadilât Heyeti MuMere-
mcnin kararına üktiran etmezse, Heyeti Muhte
reme Perşemibe günü tesbit buyurdular ki şu 
suretle kayıtlar koysunlar diye. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Heyet 
hiçbir şeyi tahtı karara almamıştır efendim. 

REİS — O halde müzakere açılması için bir 
takrir veriniz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — O halde 
ibunları söylemeye meöburiyotkn yoktur. Çünkü 
Heyetçe karargir olmuş bir şey yoktur. Encü
men yeni bir metin getirmiştir. Encümenin ge
tirdiği metin üzerine müzakere açmak Mecli
sin en mühim, en esaslı bir hakkıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bosok) — Madde 
muvafıktır. Arzuyu umumiye göre yapılmış
tır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Tama. 
miyle madde reye konmuştur. Takrirler reye 
konulmuş ve tasvibedilmiştir. O' esnada madde 
tamamiyle kabul edilmek lâzimgel irken her 
nasılsa Mazıbata Muharriri Bey, bendenizin tek
lif ettiğim ve Adliye Encümeninin maddesin
den alınması lâzımgelen bir noıktayı alıp da mü
nasip 'bir mahal bulup sıkıştıramadı. O da 
(derhal dükkân kapanılır.) kaydı idi. Bunun 
ıbir münasip noktaya sıkıştırılması hakkındaki 
madde Encümene gitmişti. Yclksa madde tama
miyle kabul edilmiş değildir. Binaenaleyh bu
rada Feridun Fikri Beyin itirazları tamamiyle 
gayrivârittir. 

REİS — Efendim bâzı zevat mükerreren 
maddenin tadilini mevzuubahsederek müzake
re açılmasını teklif ediyorlar. Reyi Âlinize arz 
ediyorum. Muaddel madde için müzakere 
açılmasını (kabul edenler lütfen el 'kaldırsın. Ak
si reyde bulunanlar, 'lütfen el kaldırsın Müza
kereye lüzum görülmemiştir. Efendim şimdi tak- • 
riri arzediyorum. Taıkrir, İktisat Encümenin mu
addel maddesinin, Adliye Encümenin tesbit ettiği 
şekle taıkdimen reye arzından ibarettir. 

MÜNÜR B. (Çorum) — Encümenden ıbir şey 
soracağım, mühimdir. 

REİS — Bu taıkriri kabul »buyuranlar.. 
MÜNÜR B. (Çorum) — Encümenden bir şey 

soracağım. Bendeniz mühim bir noksan görüyo
rum. Çünkü İktisat Encümeninin kabul ettiği 
maddei kanuniyede (ımecalisi belediyece bu ka
nun hilâfında hareket edecekler hakkında ceza 
tertibolunacaktır) diyor. tstarifoul Teşkilâtı Be
lediyesi.... 

REİS — Müsaade buyurunuz Heyeti Muh
tereme müzakeresine lüzum görmedi. Efendim, 

taıkriri kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis Bey; 

bu tadilât üzerinde müzakere açılması lâzımdır. 
MÜNÜR B. (Çorum) — İstanbul 'Teşkilâtı 

Belediyesinde Meclisi Belediye yoktur efendim. 

REİS — İstirham ederim efendim, Heyeti 
Celile lüzum görmedi. Söez vermiyorum, Teklifi-
nizd reye vaz'ettim. Tekrar reye konamaz. Rica 
ederim müzakereyi ihlâl, etmeyiniz! Nizamna-
ne ahkâmını tatbik ederim. Takriri reyi âlinize 
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vaz'ediyorum. Takririn meali şu: Adliye Encüme
nin maddesinden evvel şimdi okunan İktisat En
cümeninin muaddel maddesini reye arzdan ibaret
tir. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. (Ret 
sadaları) Aksi reyde bulunanlar lütfen el kaldır
sın. Yeniden arzedeceğim. Kâtip beyler tereddüd-
ediyorlar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İstanbul'
da bunu tâyin edecek merci yoktur. 

REİS — İstirham ederim söz vermiyorum. 
Rica ederim, Nizamnameyi hakkınızda tatbik ede
ceğimi söyledim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) •— Meclisi 
Âliyi tenvir için söylüyorum. 

REİS — Efendim tekrar ediyorum. Takririn 
(meali, Adliye Encümeninin maddesine tereihan 
İktisat Encümeninin muaddel maddesinin reye 
konmasıdır. Bu takriri kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. (Kabul, ret sesleri) Kabul buyurmı-
yanlar lütfen el kaldırsın efendim takrir ekseri
yetle kabul olunmadı. O halde Adliye Encümeni
nin maddesini reye arzedeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey! 
O takriri reye koymaya usulen hacet yoktur. 
Çünkü son tadil budur. 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. 
Takriri kalbul etmiyenler, yani Adliye Encü
meninin dokuzuncu maddesinin reye konması
nı kalbul edenler lütfen el 'kaldırsın. (Ekseri
yet var, yolk sesleri). Lütfen ellerinizi indirin. 
Takrir ekseriyetle kaibul olunmadı. Adliye En
cümeninin maddesini reyi âlinize vaz'edeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kabili 
tatbik değildir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Demim) — Efendim 
rica ederim, bu yeni 'bir metindir. 

REİS — İstirham ederim efendim; mugalâ
taya lüzum yok, reye arz edilmek hususundaki 
takriri reye koydum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Usule 
dair söz istiyorum. Adliye Encümeni maddesi 
üzerine söz söylenmiştir. Reye konamaz. 

REİS — Adliye Encümeninin maddesini 
tekrar okuyarak reyinize vaz'ediyorum. 

Madde 9. — İşbu kanun ahkâmına muhalif 
olarak Cuma günleri açılan dükkân ve mües
sese, zabıta 'memurları tarafından kapattırıl-
makla beraber keyfiyeti mübeyin bir zabıt 

varakası tanzim ve berayi muhakeme re'sen 
sulh mahkemesine tevdi olunur. Bu baptaki 
zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar 
•mamulünıbih ve muteberdir. 

REİS — Kaibul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'e diyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırışın. Madde kabul olundu efen
dim. 

ZEKİ B. (G-ümüşane) — Bu madde ne za
man müzakere olundu? 

Madde 10. — Hilafı memnuiyet Cuma gün
leri açılmış olan dükkân ve müessese sahip ve
ya müdürlerinden beş liradan yaz liraya kadar 
cezayı nakdî alınır. Sulh mahkemeleri işbu 
eşhasın muhakemelerini müstacelen icraya ve 
esbabı kanuniye olmadıkça nihayet bir hafta 
zarfında intaca mecburdurlar. Verilen kararlar 
ancak kaıbili temyizdir. 

REİS — Efendim onuncu madde hakkın
da söz ifıüyen var mı ? (Yok sesleri). 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Reis Bey 
söz istiyorum. Cuma denilmiş.. Halbuki Cuma
dan evvel dükkânlar açılmış. Gercik teklifte, 
•gerek İktisat Encümeninin mazbatasının so
nunda bir fıkra vardır ve müessese sahipleri 
'mal en mesuldürlar. Adliye Encümeni bu kay
dı tayyetmiştir. Halbuki bu kayda lüzum var
dır; çünkü büyüik fabrikalarda ekseri (Jeran) 
diye bir adam getirirler. Mesuliyeti kanuniye 
ona teveccüh ederse kanun mucibince hiçbir 
cezayı nakdî alınamaz ve fabrika sahibinden 
de cezayı nakdî alamayız. Binaenaleyh mües
sese sahipleri malen mesuldürler demek mec
buriyeti vardır. Buna müşabih diğer kanunlar
da da böyle kayıt vardır. Onun için rica edi
yorum, müessese sahipleri malen mesuldür ikay
dım ilâve buyursunlar. Müsâade buyurunuz 
takrir veriyorum. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim Adliye Encümeninin onuncu maddesinde 
«ıhilâfi memnuiyet Cuma günleri açılmış olan 
dükkân ve müessesese» deniliyor ki bizim met
nimizde de aynen böyle idi. Fakat bilâhara 
düşündük, her türlü tereddüdü izale etmeik 
maksadiyle açılmış olan dükkân ve mağaza ve 
müessese diye bir (mağaza) kelimesinin ilâve
sini daha muvafık bulduk. (Yazıhane sadaları) 
Müessese tâbirinde, zannederim yazıhane dâ
hildir. 
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NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Tasrih da
ha iyidir. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Sonra 
efendim, dikkat buyurulursa görülür 'ki, Adli
ye Encümeni beş liradan yüz liraya kadar ce
zayı nakdî diyor. Halbuki bizim teklifimiz yir-
mibeş liradan beşyüz liraya kadardır. Adliye En
cümeninin mütalâatım nazarı itibara alarak 
yirmibeş lirayı on liraya tenzile biz de muvafa
kat ediyoruz. Fakat beşyüz lirada musırriz. Se
bebi. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Millette o 
kadar para yoktur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Niçin efendim'? 
Büyük müesseselerde yok mu? 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Sebebi 
İstanbul'da öyle dükkânlar vardır ki, bilhassa 
bizim, elimizde olmıyan dükkânlar vardır ki, 
diğer dükkânlar kanuna tebaan kapanır da 
eğer o dükkânlar açık kalırsa yüz liradan faz
la her Cuma kâr eddbileceklerinden yüz lira
yı göze aldırırlar. Dükkânlarını açmakta de
vam edebilirler? (Kap aittir ılır sesleri). O yüz 
lirayı sevine sevine verirler. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Ka
pattırıyorlar. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Bir gün 
kapattırıyordu. Mütemadi kapatmakta devam 
etmek kaydı var mıdır? Cezayı nakdî verince
ye kadar bizim metnimizde her türlü sultefeh-
hüme mâni olmak için bir gün kapattırıp erte
si gün açmakta hakları vardı. Mamafih biz yi
ne bu beşyüz lirada- musırriz. Çünkü geçen 
sefer iddia ettiğim veçhile bunlar mağaza 
ve dükkân değildir. Banka ve bankalara mü
masil büyük müesseselerdir. Bunların direksi
yonları iş gÖrürlken bunlardan yalnız yüz lira 
mı cezayı nakdî alınacak? Bütün bu cihettler 
nazarı itibara alınarak iktisat Encümeniniz 
yüz liranın beşyüz liraya iblâğını teklifte mu
sirdir. Bununla beraber diğer cihetlerde (mü-
kerrirler hakkında cezanın haddi âzaimîsi talt-
bik olunur ve müesese sahipleri malen mesul
dürler) biz de çıkarmaya taraftarız ve madde
den çıkardık, zaten metinde de çıkarılmıştır. 
Binaenaleyh bu hususta Adliye Encümeni ile 
ihtilâfımız yoktur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendini 
Şükrü Kaya Beyin demin nazarı dikkati caliıb-

lOİan mütalâası maddede vardır. Encümenin 
tanzim ettiği maddede mesuliyeti maliye mese
lesi şu sureltle halledilmiştir. Hilafı memnuiyet 
Cuma günleri açılmış olan dükkân ve müessese 
veya müdürlerinden ceza alınır. Binaenaleyh 
maksudu âlileri tamamen hâsıldır. Kendileri
nin ilâvesini arzu buyurduk,! arı fıkrayı ilâve
ye mahal yoktur. Fikri âlileri hâsıldır. Yusuf 
Bey Efendinin mütalâasına gelince; Adliye 
Encümeni meseleyi tetkik etti. Cezada, malûmih-
sammz, maksut, kabiliyeti tatbikiyedir. Mücaza-
tm şiddeti maksut değildir; maksut, vâki'olan me
sele üzerine muttarit ahvalde kabili tatbik olması 
ve mahakimce vaziyet nazarı itibara alınarak hâ
kim tarafından cezayı nakdî verilebilmesidir. 
Kanunda beşyüz lira cezayı nakdî olabilir. Fakat 
hâkim hiçbir zaman ona kadar gitmez ve gitme
melidir. Binaenaleyh hafifçe bir cezanın vücudu 
kabiliyeti tatbikıyeye delâlet eder. Bu itibarla 
Adliye Encümeni cezalarda şiddetin haddi azamî
sini kabul etmektense ekseriyet ahvali külliyede 
kabili tatbik olan mütalâatı nazarı itibara almak 
ve ona göre tanzim etmek fikri esarisini kabul et
miştir. Yoksa malûmuihsamnız, (idam edilir, 5 
milyon lira alınır) gibi, fikirleri tedhiş edecek ce
zalardan ise kavaninde nisbeti âdile esasına göre 
ceza koymak daha münasibolacağmdan Heyeti 
Celileye biz fikrimizi arz ediyoruz. 

ŞÜKRÜ KAYA B (Menteşe) — Efendim 
mevzuubahsolan cezanın bir mebdei, bir de mün-
tehası vardır. Bendeniz mebdeinden bahsedece
ğim. Bu teklifin sahibi olan 25 arkadaş, madde 
olarak 25 lira koymuştur. Bugün beş lira cezayı 
nakdî bir dükkân için hiçtir. Şu veya bu mesele
den dolayı bir esnafa beş lira cezayı nakdî verdi
niz mi o hilafı kanun olan hareketi icra ve beş 
lira cezayı nakdî verir. Çünldi onun kazandığı 
beş liradan çok efzûndur. Meselâ, izmir gibi bü
yük şehirlerde bir manifatura dükkânı Cuma gü
nü açılmış, 250 lira kazanmış; ondan beş lira ala
caksınız. Size peşinen beş lirayı verir, hattâ yir
mibeş lira verir. Cezanın mebdei 25 lira olması 
muvafıkı adalettir, zannederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hayır 
beş lira kâfidir ! 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) —Belediyeka
nunları bile daha büyük ceza veriyor. Beşyüz. yedi-
yüzelli kuruştur efendiler! Bu kanunun istinadet-
tiği temel budur. Eğer bu cezayı kaldırırsınız ka« 
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nunu kaldırmakla müsavidir. Bunun temeli budur. 
Öbürleri hepsi lâftan, tavsiyeden ibarettir. Para
dan korktuğu için kapıyaeaktır. Rica ederim, mad
de 25 lira olsun, müntehası yüz lira olsa da ehem
miyeti yoktur. Fakat mebdeini 25 olarak tâyin 
buyurunuz. 

AHMET HAMDİ B. (Bozok) — Efendim! 
Buyuruluyor ki «bu cezayı nakdî azdır. Cezayı 
verir, yine dükânını açar.» Halbuki kabul edilen 
dokuzuncu maddede «açık görülen dükkânları 
zabıta hemen kapatır.» deniyor. Açmışsa kapatı
lacaktır. Derhal cezayı nakdî alınacaktır. Şükrü 
Kaya beyin mütalâası varit değildir. 

REİS — T âhir Bey, buyurun! 
TÂHİR Ef. (Giresun) — Söylediler, Beyim! 

O fikre iştirak ediyorum: Beş liradan yüz liraya 
kadar. 

REİS — Efendim başka söz istiyeri var mı? 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen

dim! Feridun Fikri Bey arkadaşımız «Cezadan 
maksat kabiliyeti tatbikiyedir, şiddet değildir» 
dediler. Cezadan maksudolan ne kabiliyeti 
tatbikiyedir, ne de şiddettir; cezadan maksudolan 
tesirdir, müessir olmaktır. Arkadaşlar! Yusuf 
Akçura Bey fâzılımızın izah ettikleri veçhile bir 
banka işliyor, bugün bir milyon lira kırıyor. 
Ona bu yüz lira ceza kâfi midir ? 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — İşletemez. 
YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Nasıl 

işletemez ? 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — En ziya

de düşüneceğimiz amele kısmıdır. Bir fabrika, 
gizlice, açılmadığı halde çalışıyor. Amele beş 
kuruş fazla verilecek diye gizli gizli çalışıyor. 
Bu fabrikacı yakalanırsa buna yüz lira mı ceza 
verilecek? O gün ihtimal 500 lira 1 000 lira 
kazanmıştır. Onun için yüz lira azamî cezayı az 
görüyorum, bin liraya iblâğını teklif ederim. 

TAILİR Ef. (Giresun) — Beşbin lira olsun! 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — İkincisi, 

en ruhlu bir nokta var. Kabul ettiğiniz mad
dede gecen akşam söylediğim veçhile dükkân
ların açılmasından bahsediliyor. Gayet eksiktir 
ve yanlıştır. Çünkü hususi maddei kanuniye 
mucibince bâzı dükkânlar Cuma günü öğleye 
kadar aeılabilicektir. Ama «O dükkânlar ceza 
kısmında kaale alınır» diyeceksiniz. Za'fı ifa
deye veyahut müsaade ederseniz ifadede za'fa 
ne hacet vardır? Ortada şümullü bir tâbir var

ken mânası eksik olan «Cuma günü açmak» de
mekte ne mâna vardır? «Bu kanuna muhalif ha
reket edenler» dedin mi bunda hepsi dâhildir. 
Sonra dükkânını açmaksızın alışveriş edenler 
olmaz mı? Yemin etsem başım ağrımaz kabilin
den kanuna muvafık harekette bulunacak olan
lar o vakit pek çok olur ve dükkânını açmadan 
arka kapıdan işler, durur. 

(Evham, evham sesleri) 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Evham 

mı? Onu affedersiniz arkadaşlar. Cuma tatili 
hususunda Karadeniz Ercğlisin'de kendime epey
ce belâlar gitirmiştim. Ben bunları epeyce ta-
kibetmiş bir arkadaşınızım. Gece yarılarına ka
dar gizli gizli işliyenleri yakalamışımdır. Nere
de kaldı gündüzün? 

Şimdi burada kabul buyuracağınız şümullü 
bir tâbir vardır. O da «Cuma günü açanlar 
bilmem ne yapanlar» yerine «bu kanuna mu
halif hareket edenler» dir. Eğer ricatı tenez
zül addetmezseniz, geçen maddeye lütfen, tenez
zül en bu fıkrayı koysanız daha mükemmel olur. 

ARİF B. (Eskişehir) — Takrir veriniz! 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yalnız 

İktisat Encümeni ile bir noktada ayrılıyoruz. 
Ben bu meselede enziyade fakirlerin ceza gör
mesi taraftarıyım. (O! Sesleri) Benim babaca 
sertliğime veriniz. Eğer fakirlere baba olmamız 
lâzım gelirse onları bu kanun itibariyle en ziya
de göz önüne getirmemiz icabeder. Çünkü o za
vallılar bir lokma ekmek daha fazla kazanmak 
için kendi hayatlarını âdeta zehirlerler, âdeta 
intihar derecelerine varırlar. 

Şimdi Feridun Fikri Beyin kabiliyeti tat
bikiye dediği noktaya geliyorum. Kanunun ka
biliyeti tatbikıyesi, en can alacak noktası, ceza
nın asgari miktarının 25 liradan başlamasıdır. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Sermayesi 
25 lirayı geçmezse? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Eskici 
baba bile, bugünkü nafakasını kazanmaya mecbur 
olan eskici baba bile açamamalıdır ve en ziyade 
o zavallı açmamalıdır ki biraz hava alsın, biraz 
dinlensin! (Aç kalsın sesleri) Hattâ bence as
gari ceza bin lira olmalıdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Be 
yefendi! Adliye Encümeni, onuncu maddede 
«hilafı memuriyet Cuma günleri açılmış olan» 
fıkrası yerine İktisat Encümeninin maddesinde
ki «işbu kanunun ahkâmına muhalefet eden» 

— 636 — 
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fıkrasını kabul ediyor ve sonra Heyeti Celile 
kabul ederse «dükkân» dan sonra mağaza keli
mesinin ilâvesinde mahzur yoktur. 

REİS — (Feridun Fakri Beye) Şekli mu
addeli yazınız. Elendim başka söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) 

İHSAN B. (Ankara) — Efendim müzakere 
edilmekte olan madde bos liradan yüz liraya 
kadar ceza alınacağını göstermektedir. Serma
yesi 200, 500 liradan ibaret olan bir küçük es
nafla, 500 bin lira ve belki bir milyon lira 
sermayeli kimseleri bu madde aynen aynı ceza 
ile tecziye ediyor. Malıakimde ise daima esbabı 
müşcddide olmadıkça asgari ceza ile tâyini 
mücazat edilmektedir. Şu halde bu maddenin 
aralık yerine (derecei servet ve ticaretine göre) 
kaydının konulması lâzımdır. Bu bapta bir 
takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. (Muva
fık sesleri) 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Takrirleri reyi âlinize arz ediyorum ve evvel 
İktisat Encümeni namına verilen takriri oku
yoruz. 

Riyaseti Celileye 

Madde (10) un iptidasının (hilafı memnu-
iyet Cuma günleri açılmış olan dükkân ve mü
essese yerine işbu kanunun ahkâmına muhale
fet eden dükkân, mağaza müesseselerin ilh..) de
nilmesini ve (beş liradan yüz liraya kadar) ye
rine (10 liradan 500 liraya) denilmesini teklif 
ederiz. 

İktisat Encümeni namına 
İstanbul 
Yusuf 

(Şükrü Kaya Beyin takriri okundu.) 

Riyaseti Celileye 
Sermayesi pek fakir olan esnafı da nazarı 

dikkate almak lâzımdır. Binaenaleyh asgari ce
zanın üç liraya tenzilini teklif ederim. 

Konya 
Naim Hâzim 

Riyaseti Celileye 
Maddenin sonuna «müessese sahipleri ma-

len mesuldürler» kaydının ilâvesini teklif ede
rim. 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

j Riyaseti Celileye 

I Maddenin «müdürlerinden» sonra (işlerinin 
derecesine göre beş liradan yüz liraya kadar 
cezayı nakdî alınır) denmesini teklif ederim. 

Giresun 
I Tahir 
•A 

I Riyaseti Celileye 

I Madde 10. — İşbu kanunun ahkâmına muha-
I lefet eden dükkân ve mağaza ve müessese sahip 

veya müdürlerinden beş liradan yüz liraya ka
dar cezayı nakdî alınır. Sulh mahkemeleri işbu 

I eşhasın muhakemelerini müstacelen icraya ve 
esbabı kanuniye olmadıkça nihayet bir hafta 

I zarfında intaca mecburdurlar. Verilen karar-
I 1ar ancak kabili temyizdir. 
I Dersim Mebusu 

Feridun Fikri 

I Riyaseti Celileye 
Onuncu maddenin berveçhi âti tadilini tek-

I lif eylerim: 

Madde 10. — Hilafı memnuiyet Cuma gün
leri açılmış olan dükkân, müessese sahip veya 
müdürlerinden - derecei servet ve ticaretlerine 
göre - beş liradan yüz liraya kadar cezayı nak
dî alınır... İlh. 

I Ankara 
I İhsan 

REİS — Efendim takrirleri arz ettim Üç 
kısma ayrılıyor. Bir kısmı cezanın tezyidine ait
t ir-ki , iki takrirdir - birisinin mebdei (10), diğe
rinin (20), birisinin mebdei (25) ve müntehası 

1 da muhteliftir. İkincisi: Bu cezanın lehine ola
rak teklifi mutazammıııdır, diğerleri de madde
nin diğer hususatmda tadiline aittir. Evvelâ ce
zaların tezyidi hakkındaki takrirleri reyi âlinize 
arz edeceğim, sonra da cezanın mebdeine a i dolan 
takriri reyi âlinize arz edeceğim. Bu takrirler
den birisi İktisat Encümeni namına veriliyor. 

(İktisat Encümeni namına verilen takrir tek
rar okundu.) 

REİS — Adliye Encümeni Mazbata Muhar
riri Bey verdiği takrirle bunu kabul etmiştir. O 
halde buna hacet kalmıyor. İkinci fıkranın «beş 
liradan yüz liraya kadar» yerine «on liradan 
beşyüz liraya kadar» şeklinde, mebde ve münte-
hanm tezyidi teklif olunuyor. 

RAGIB B. (Kütahya) — Ayrı ayrı reye ko-' 
« nulsa daha muvafıktır. 
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REİS — O halde efendim Şükrü Kaya Be
yin takririni arz edeyim: Mebdein «25» lira, 
müntehanın da «250» liraya iblâğını teklif edi
yor. Evvelâ yirmibes lira mebdei kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Yirmibes lirayı mebde kabul olunmadı. O halde 
iktisat Encümeninin teklif ettiği on lira mebdei 
reyi âlinize arz ediyorum. On lira mebdei kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Efendim müsaade
nizle bir defa daha reyi âlinize arz edeyim. On 
lirayı kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Efendim maatteessüf tâyin edilemedi. Ayağa 
kalkmanız ieabediyor. (10) lira mebdei kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Aksini reyi 
âlinize arz edeceğim. Yani (10) lira mebdei ka
bul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Ekse
riyetle kabul olunmadı. O halde müntehayı arz 
edeyim: Birinci münteha (500) lira teklif olu
nuyor. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim 
mebdede (3) lira teklifi de vardır. 

REİS — (500) lira müntehayı kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... 

YUSUF AKOURA B. (İstanbul) — Şişman 
Yanko'yu düşününüz. 

REİS — Aksini reyi âlinize arz ediyorum. 
İktisat Encümeni; müntehanın beşyüz liraya ib
lâğını teklif ediyor. Yani (500) lirayı kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Beşyüz lira mün
teha kabul olundu. Mebdei cezanın beş liradan 
üç liraya tenzili teklif olunuyor. 

(Naim Hâzim Efendinin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim asgarî cezanın üç lira ol
ması teklif olunuyor, takrir veçhile mebdei (3) 
lira olarak kabul edenler lütfen el kaldırsın,.. Ak
sini reyi âlinize arz ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olunmadı. Beş lira 
kaldı, onu da maddede teklif edeceğim. Şükrü 
Kaya Beyin takririni arz ediyorum. Maddenin di
ğer fıkralarındaki tadilâta aittir. 

(Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin* mad
denin sonuna fıkra ilâvesine dair takriri tekrar 
okundu.) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
maddede bu kayıt vardır. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Anonim şir
ketlerde bu kayıt lâzımdır. 

REİS — Efendim sahibi takrir esasen izah 
etti; Adliye Encümeni de izahat verdi; mesele ta
vazzuh etmiştir. Reyi âlinize arz ediyorum. 
Maddenin sonuna «Müessese sahipleri malen me
suldürler» kaydının ilâvesini teklif ediyorlar. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye arz ediyorum... Bu takriri kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Giresun Tâhir Efendinin takriri vardır. Fa
kat buna lüzum kalmadı. «İşlerinin derecesine gö
re» diyor ki; bu maddede münderiçtir. Binaena
leyh bu kayda hacet yoktur. 

(Ankara İhsan Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — «Derccei servet ve ticaretlerine gö

re» kaydının ilâvesini teklif ediyor.-
İKTİSAT ENCÜMENİ REİSİ MAHMUD 

CELÂL B. (İzmir) — Bu takrire İktisat Encü
meni de iştirak eder. 

REİS — Efendim İktisat Encümeni bu kay
dın ilâvesini kabul ediyor. 

MÜNİR B. (Çorum) — «Derecei servetlerine 
göre» kaydına lüzum yoktur. Cuma günü dük
kânı açar da beşyüz lira sermayem var derse ve 
hâkimler mutlak derece:' servet ve sermayeyi na
zarı itibara alacak olurlarsa az bir ceza ile mah
kûm etmeye mecbur olurlar. Halbuki Cuma gü
nü kanunun mevcudiyetine rağmen dükkânını 
açacak bir adamı ağır bir ceza ile mahkûm et
mek lâzımdır. Bu kaydı kabul etmemek muafık-
tıı\ 

REİS — Reye arz edeceğim efendim! İhsan 
Beyin takririnde beyan buyurulduğu veçh üzere 
«derecei servet ve ticaretlerine göre» kaydının 
ilâvesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi 
reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın... Kabul edil
medi efendim. 

Efendim şimdi maddejd gerek Adliye Encü
meninden gelen ve gerek şimdi tadil edilen şekil
de beşyüz lira müntehaya göre muaddel şeklini 
okuyup reye vaz'edeceğim: 

Madde 10. — İşbu kanunun ahkâmına muha
lefet eden dükkân ve mağaza ve müessese sa
hip veya müdürlerinden beş liradan beşyüz li
raya kadar cezayı nakdî alınır ve mües
sese sahipleri malen mesuldürler. Sulh mahkeme
leri işbu eşhasın muhakemelerini müstacelen ic
raya ve esbabı kanuniye olmadıkça nihayet bir 
hafta zarfında intace mecburdurlar ve verilen ka
rarlar ancak kabili temyizdir. 
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REİS — Efendim maddeyi muiaddel şekliy
le reyi âlinize arz edeceğim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Müsaade buyurunuz, bir şey daha var; bendeniz 
bir fıkra yazmıştım. «Verilen kararlar ancak ka
bili temyizdir.» fıkrası vardır. Tereddüdü mu-
cibolmamak için tasrihi lâzımdır. Maddede var
dır. 

YUSUF AKOURA B. (İstanbul) — Heyeti 
Celile müzakere esnasında bunu nazarı dikkate 
almamıştı. 

REİS — Söz vermedim efendim, rica ederim. 
Maddeyi reyi âlinize arz edeyim. Maddeyi nııı-
adel şekilde kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Madde kabul olundu. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey 
usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Onbirinci maddeyi okuyoruz. 

Madde 11. — İşbu kanunun tatbikine fiilen 
mümanaat edenler on liradan yüz liraya kadar 
cezayı nakdîye mahkûm olmakla beraber bir haf
tadan bir aya kadar dahi hapsolunurlar. 

REİS — Efendim; Adliye Encümeni bu mad
denin tayymı teklif ediyor. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efendi
ler!.. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — İki kişi bir 
kürsüde olmaz. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Teklif eden 
Adliye Encümenidir, evvelâ Adliye Encümeni 
izah etsinler, ondan sonra itiraz etsinler! 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
Adliye Encümeni Heyeti Celilenizce şimdi bâzı 
tadilâtla kabul olunan onuncu maddeyi ve bu bap
taki esbabı mucibeyi arz etmiş ve binaenaleyh 
fiilen mümanatından bahsolan onbirinci madde
ye lüzum görülmemiştir. Çünkü bunda maksat 
Cuma günü açmak ise esasen bunun için ceza 
konmuştur. Yani onuncu maddeye ceza mevdu
dur. Yok kanunun temini tatbiki hakkında hai
zi salâhiyet olan memur] arın vazifelerini ifa es
nasında bunlara karşı olan mümanaat ve muha
lefet ise - ki, maksudu âliniz odur - zaten bu bap
ta mümanaat ve muhalefetin Ceza Kanununun 
maddei mahsusa sı mucibince ceza tehdidi altında 
olarak menedilmiş olduğundan bu bapta ayrıca 
bir hüküm vazma ihtiyaç görülmemiştir ve bu 
sebeple onbirinci madde tayyolunmuştur. Efen
diler! Ceza Kanununun 116 ncı maddesini oku
yayım : 

Madde 116. — İcra memurları ve tahsildarlar 
ile ihzar ve tevkif müzekkerelerini hâmil bulunan 
mübaşir ve polisler ve mahakim tarafından bir 
mahalle niyabeten izam olunan memurlar ve za
bıta i mülkiye ve adliye memurları kavanin ve 
nizam atı Devleti ve evamiri Hükümeti ve mukar-
rerat ve ilâmatı mahakimi ve ihzar ve tevkif mü
zekkereleri ahkâmını ve davetiye ve celp müzek
kerelerini ve sair evrakı adliyeyi tebliğ ve tenfiz 
eyledikleri sırada bunlara tecavüz ve icraatı ka-
nuniy etlerine mümanaat için muamelei cebir ve 
şiddete veya diğer bir fiili müessire cüret eden
ler bervechi âti mücazat olunur: 

Evvelâ: İşbu efal yirmi neferden ziyade eş
has tarafından ika olunur ve bunların cümlesi 
veya içlerinden birisi celî surette müsellâh bulu
nur ise üç aydan üç soneye kadar hapis cezası 
hükmolunur ve bunlar mey anında müsellâh kim
se bulunmadığı halde eşhası merkume meyanm-
da müsellâh kimse bulunmadığı halde eşhası mer
hume hakkında bir aydan iki seneye kadar hapis 
cezası tâyin olunur. 

Saniyen: Ceraimi mezkûre eğer üçten nihayet 
yirmiye kadar eşhas tarafından ika olunur ve ke-
zalik bunlardan velev birisi bervechi bâlâ celî su
rette müsellâh bulunursa onbeş günden bir sene
ye kadar hapis cezası tâyin edilir. Bunlar meya-
nmda hâmili silâh kimse bulunmaz ise bir hafta
dan altı aya kadar hapis ile mücazat olunurlar. 

Salisen: Hareketi mesrude eğer celî surette 
müsellâh bir veya iki kişi tarafından irtikâbolu-
nursa bunlar bir haftadan altı aya ve işbu kim
seler birgûna silâhı hâmil olmadıkları hal'de 
yirmidört saatten bir aya kadar hapis olunurlar. 

İşbu fıkralarda muharrer ve ademiitaat cü
rümlerinin ikaı sırasında daha şedîd cezayı istil
zam eden efali mezkûre mürtekiplerinin her biri 
hakkında lâzımgelen ceza tâyin olunur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Belediye hakkında 
bir şey var mı? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bu Dev
letin kanunudur. Buuu tatbi'k edecek olan za
bıta memuruna mümanaat edenler, kabul olunan 
madde mucibince kavanmi Devletçe verilmiş olan 
bir emre riayet etmemiş olacaklarından doğrudan 
doğruya Ceza Kanununun 116 ncı maddesinin 
dairei tesirine girerler. 

ZEKİ B. (Gümüşare) — Kanun belediyelere 
aittir. 
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FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Mesele 
sarihtir ve Heyeti Celi] eniz tenevvür etmiştir. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Efendim bu 
kanun tanzim edilirken yalnız memleketimizin 
ihtiyacı değil, diğer memleketlerin kavanin ve 
nizamatı da nazarı dikkate alınmıştır. Diğer mem
leketlerin kanununda böyle bir kayıt vardır. Ba
kınız nasıl oluyor? 

Bir müessese var, Cuma günü kapanmıyor, 
fakat, kendisine ceza veremiyorsunuz. Ameleyi 
teşvik ediyor, ameleler geliyor fabrikanın önü
ne «Biz aç mı kalacağız, ne demektir?» diye
rek cebren girip işliyorlar. Memurlar geliyor, 
o vakit müessese sahibi diyor ki, «Benim hiç 
haberim yoktur, amele kendileri gelmiş çalışı
yor» İşte bu suretle patronlar bir tevil bul
muşlar. Müddeti medîde o kanunu fiilen hü
kümden iskat etmişlerdir. O vakit vâzıı ka
nunlar düşünmüşler; «Fiilen mümanaat eden
lere biraz ağır ceza verecek olursak maksat 
hâsıl olur.» demişler. Beyefendi Hazretlerinin 
okuduğu kanunda belediye memurları için bir 
kayıt yoktur. Burada görüldüğü üzere (İşbu 
kanunun tatbikine fiilen mümanaat edenler...) 
Rica ederim, bunu kabul buyurunuz, yoksa 
kanunu sıfıra indiririz. Bizini kanunumuz Fran
sız kanunundan muktebestir. Fransızlar buna 
lüzum görürlerse biz neden lüzum görmiyelim. 
Fransızlar bizden daha mı az. ceza kanunu bili
yorlar? Böyle bir madde koymuşlar ve tatbi
katta buna lüzum görmüşlerdir. Bu kayıttan 
bir zarar gelmez. Faydası vardır. Bundan ne 
için tehaşi ediliyor. Rica ederim. Bu zeruret 
üzerine konmuştur. 11 nci maddeyi teklif edi
yorum. Kabul edilsin. Sonra maddeyi sıfıra 
indiririz, bunda bir zarar yoktur. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim biz de nihayet hukukçuların irşadiyle ka
nunları okuyup anlamağa çalışıyoruz. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Demek ye
ni okuyorsunuz. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Evet 
itirafı zünûbediyorum. 116 ncı maddeyi Beye
fendi okudular. Fakat onun bir de ceza kısmı 
vardır. Diyor ki : İşbu ef'al yirmi neferden zi
yade eşhas tarafından ika olunur ve bunlardan 
cümlesi veya birisi celi surette müsellâh bulu
nursa o vakit bu ceza verilir. Ve nihayet içle
rinden onbeş kişiden yirmi kişiye kadar mü

sellâh bulunursa Ceza Kanununun 116 ncı mad
desin... (Hapis ile ceza olunurlar) Bizim mad
demizde cezayı evvel,, cezayı nakdîdir. Hattâ 
encümenimiz cezayı nakdîden fazla olan kısmı
nı hafzetmiştir. Demiştir ki, metni şudur: (İş
bu kanunun tatbikine fiilen mümanaat edenlere 
on liradan yüz liraya kadar cezayı nakdî hük-
molunur. Fakat şimdi Heyeti Âliyeniz mebde 
olmak üzere beşi kabul ettiği için bu onu beşe 
tenzil edeceğiz. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrui) — O başka iş, 
bu başka... 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Başka 
değil, şimdi arz edeceğim. Şükrü Kaya Beyin 
pek güzel izah ettikleri veçhile dükkânı mü
essese ve bilhassa fabrikatörlerin, patronların, 
sahip ve müdürlerin iğfal ve teşvikiyle bizzat 
amele ve müstahdeminin zararına olarak onları 
ortaya atarlarsa - onlar zaten iğfal edilmiş 
adamlardır. Ameledir, zavallıdır - bunları hi
maye etmekle mükellefiz. Çünkü iğfal edilmiş
lerdir. Bunlara, doğrudan doğruya Kanunu Ce
zaları tatbik etmeden evvel bu adamları iğfal 
eden patronları biraz sızdırmak lâzımdır. Onun 
için o cezayı nakdîyi veriyoruz. Sahip ve müdür
lerin teşviki ile bu zavallılar Cumadan mahrum 
edileceklerdir. Parayı verirlerse akılları başına 
gelir. Eğer onlar parayı vermez ve bunların 
üzerine yüklenirlerse böyle kendi zararlarına 
bir iş görmeleri gafletinden oncak o vakit ceza 
göreceklerdir. Çünkü; cezai nakdî hapis ceza
sına tahvil edilecektir. Onlar, zaten cezayı nakdî 
verecek halde değildirler. Bizim asıl bu madde
de gözettiğimiz Qsbabı mucibe budur. Binaen
aleyh; maddenin İktisat Encümenince teklif 
olunduğu veçhile, yalnız cezayı nakdî olarak fii
len mümanaat edenlerden beş liradan beşyüz li
raya kadar alınmak suretiyle kabulünü encü
men namına rica ederim. 

ŞÜKRÜ B. (Menteşe) — Efendim hikmeti 
cezada, cezayı nakdî ile hapis karşılaştığı vakit 
nazariyatı ceza kitapları hâkimlere tavsiye eder, 
der ki : «Fukaraya nakdî ceza, zenginlere de ha
pis cezası verinizi» o suretle daha müessir olur. 

Burada iki nevi ceza vardır. Bunun içerisin
de bir nevi adamlar vardır ki doğrudan doğru
ya karıştırmak için patronlar tarafından iğfal 
edilmişlerdir. 
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Oraya gelirler, gürültü ederler. Bu iş, Ka
nunu Cezanın maddesine girmez. «Çalışmaya ge
liyorum efendim, ekmek parası kazanmaya ge
liyorum» derler. Avrupa'da bunun önünü alama
mışlar, Kanunu Cezanın maddei mahsusasma 
srğdıramamışlar, onun üzerine ayrıca bir ceza 
yapmışlar ve demişler ki : «Mükerrir olursa 
nakden ceza alırız. Mükerrir değilse hapis yapa
rız. Eğer tekrar ederse ceza alırız» işte böyle 
bir tehdit; doğrudan doğruya mal sahiplerinin 
iğfaliyle açılacak dükkânlarda çalışacaklara 
aittir. Mal sahiplerine ait değildir. Mal sa
hiplerinin cezası maddesinde geçti. Bu ay
rıdır. Büsbütün ayrı bir maddedir. Binaena
leyh, hem cezayı nakdî, hem hapis olmalıdır ki 
hâkim; her iki tarafta muhayyer olsun, sahai 
takdirini tevsi etsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — ikisi ay
nı zamanda tatbik edilecek. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Hayır (ve
ya) var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Yok. 
ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — (Veya) 

vardır efendim, ibarede (veya) vardır. 
FERİDUN FlKRl B. (Dersim) — Efendim! 

Malûmuâliniz burada iki nevi vaziyet vardır. 
Birincisi; Heyeti Celilenizee kabul olunan 

maddedeki vaziyettir. O da; hilafı kanun dük
kânı açık olmaktır. Ben dükkânımı açtım. Za
bıta memuru geliyor. «Dükkânını kapat1» diyor, 
ben de kapatıyorum. Açmış olmaklığım dolayı-
siyle üçüncü maddedeki cürüm vâkıdır. Buna 
ceza verdik. 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) — Cebren 
açrl'ıyor, kendisi açmıyor. 

FERİDUN F lKRl B. (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz efendim! Şimdi ikinci vaziyete 
gelince; patronlar açmıyor fakat amelenin ısrar 
ve hücumivle açılıyor. Yusuf Akçura Beyefendi 
ile, Şükrü Kaya Beyefendi diyorlar k i ; «Biz pat
ronları düşünmüyoruz, orada çalışacak adam
ları himaye etmeyi düşünüyoruz» şimdi efendi
ler! ikinci faslı tetkik edersek bu mütalâanın 
vâridolmadrğı görülür. Ceza Kanununun mad
desi ne diyor, ikinci cürüm nedir? ikinci cü
rüm ; Devletin emrine fiilen mukavemettir. Şim
di burada cezayı nakdîye mahal yoktur. Devle
tin evamirine fiilen mümanaat ediyor. Patron 
olsun, amele olsun, kim olursa olsun; Devlet 
namına zabıta memuru emir veriyor, i taat et

miyor ve fiilen mukavemet ediyor. Burada «cü
rüm değişiyor, başka bir cürüm oluyor. Bina
enaleyh, bu cürüm artık Cuma Kanununun hük
münden çıkarak doğrudan doğruya Devletin 
evamirine karşı mugayeret cürmü, Ceza Kanu
nunun 116 ncı maddesinin salisen fıkrasına te
mas eden bir cürüm oluyor. O maddenin1 şümu
lüne dâhil bir cürmü diğer oluyor. Binaenaleyh 
bu cürmü diğerin cezası ise Kanunu Ceza ile 
tesbit edilmiştir. Artık o cezayı tağyir etmekte 
hiçbir hikmet yoktur. Çünkü alelıtlak Devletin 
evamirinin mahiyeti, kanunun mahiyeti ne olur
sa olsun, Devlet tarafından verilmiş bir emir 
olduğundan mahiyet, aynı mahiyettir. Yani şu 
husus için verilen emrin mahiyeti başka, olamaz. 
Devletin bilûmum kavanin ve evamirinin hükmü 
aynıdır, tesiri aynıdır. Ona ademiitaat olunca 
Ceza Kanununca tavsif edilmiş olan fiilin şü
mulüne dâhil olur. Başka tavsif yoktur. Adliye 
Encümeninin noktai nazarı bu hikmeti eezaiye-
ye müstenittir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey! 
Usul hakkında söyliyeceğim. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Efendim 
eğer Beyefendinin dedikleri gibi olsaydı, yalnıfc 
bir ceza olmak lâzımgelirdi. Katil, sirkati mev-
sufe için bir ceza olmak lâzımgelirdi. Bundan 
dolayı Beyefendi Encümeni Adliye namına bu
raya acaba «bu kanuna fiilen muhalefet eden
ler Kanunu Cezanın şu maddesi mucibince du
çarı mücazat olurlar» diye bir madde koyabilir
ler mi? Eğer böyle bir şey koyacak olurlarsa 
bendenizce mesele yoktur. 

PERlDUN FlKRl B. (Dersim) — Efendim 
lüzum yoktur. Kavanini Devlet meydandadır. 
Kabul olunan dokuzuncu madde ne diyor? Ka
bul olunan mevaddı kanuniyeyi lütfen tahattur 
edelim! Dokuzuncu maddede diyoruz ki : «işbu 
kanun ahkâmına muhalif olarak Cuma günleri 
açılan dükkân ve müessese zabıta memurları ta
rafından...:» Şimdi bakınız, 116 ncı maddede tâ
bir aynıdır. Bu maddede «Kavanin ve nizamatr 
Devleti ve evamiri Hükümeti...» deniyor. Bu sa
rihtir. Efendim! Kavanini Devlette mevcudolan 
bir şey her defa tekrar edilemez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Adliye 
Encümeni, maddeyi tayyetmiştir. Makamı Riya
set «tayyı» reye koyar. Kabul edilirse mesele 
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kalmaz. Kabul edilmezse münakaşa, iktisat En- i 
cümeninin mütalâası üzerine cereyan eder. 

REÎS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Adliye Encümeninin tay teklifini reyi âlinize 
arz ediyorum. Maddenin tayymı kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize 
vazediyorum. Aksi reyde bulunanlar lütfen el 
kaldırsın. Müsaadenizle bir daha reye arz ede
ceğim. Efendim Adliye Encümeninin teklifi veç
hile tayya taraftar olanlar lütfen el kaldırsın. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Kanuna ka
sıt var, efendim. 

REİS — Aksini reyi âlinize arz ediyorum. | 
Tayym taraftarı olmıyanlar lütfen el kaldırsın. 
Tay ekseriyetle kabul olundu. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) —Efendim! 
Bendeniz sahibi teklif olmakla beraber kanunun 
ilgasını teklif ediyorum. (Gürültüler) 

REÎS — Efendim müzakereyi ihlâl etmeyi
niz. Efendim, 12 nci madde, şimdi 11 nci madde 
oluyor. 11 nci madde olan 12 nci maddeyi oku
yoruz : 

Madde 11. — Alınan nakdî cezalar belediye 
sandıklarına teslim olunur ve belediyece mün
hasıran halkm yevmi tatilini müfit ve sıhhi bir 
tarzda geçirmesine hadim olacak hususlara ve 
müesseselere sarf edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
bu 11 nci maddede alınan cezayı nakdîler bele
diye sandıklarına teslim olunur, deniliyor. Bu 
doğrudur. Belediyenin hakkıdır. Fakat ondan 
sonra da bu paraların belediyece halkın yevmi 
tatilini müfit ve hayatını sıhhi bir tarzda geçir
meye hadim olacak hususlara sarf edilir gibi bir 
talimat da veriyor. Böyle sıhhi şeyleri yapmak 
bendenizce zaten belediyenin cümlei vazaifin-
dendir. Iraei tarik zaittir. Böyle şeyler kanuna 
girmez. Binaenaleyh, ikinci fıkranın tayyını 
teklif ediyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Bende
niz de Süleyman Sırrı Beyin reyinde bulunuyo
rum. ikinci fıkra tayyedilmelidir. 

REÎS — Efendim başka söz istiyen yok, tak- I 
rir de yok. Binaenaleyh, maddeyi reyi âlinize 
arz edeceğim. Maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Maddeyi kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde kabul olundu. | 

Madde 12. — işbu kanun ahkâmının nüfusu 
onbinden dûn olan şehir ve kasabalarda dahi 
tatbiki, mahallî belediye meclislerinin karar ve 
ilânına vabestedir. 

TUNALI HlLMl B. (Zonguldak) — Efendi
ler geçende bir noktada belediyelere taraftar ol
dum. O da benim teklifimi kabul etmemeniz ne
ticesi ve zarureti itibariyle oldu. Eğer siz tek
lifim veçhile bu kanun köylerden gayrı mahal
lerde tatbik edilir kaydını kabul etseydiniz, o 
vakit ben işi sulh mahkemelerine dökerdim. Se
bebi de maatteessüf belediyelerimizin azaları'; 
reisleri gelecek intihapta tekrar rey kazanmak 
için göz yummak mecburiyetindedirler. Ceza 
vermezler. Fakat ben o ciheti geçiyorum. (Hepsi 
değil sesleri) Hepsini gördük. Şimdi bu itibarla 
yine diyorum ki, eğer siz onbin nüfustan aşağı 
olan mahallerde Cuma Tatili Kanununun tatbi
kine belediyeler karar verir derseniz hiçbir şey 
olmaz. Arkadaşlar! Evvelâ belediye reisi, bele
diye azaları eyvah dükkânımız kapanacak diye 
matem tutmaya başlarlar. (Gürültüler) Arka
daşlar! Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle bir şuralar 
esasını kabul ettiniz. Yakında inşallah vilâyet 
şûraları teessüs ve teşekkül edeceklerdir. Onla
rın teessüs ve teşekkülüne kadar, rica ederim, 
bugün vilâyetlerde idare meclisleri vardır. Bu 
salâhiyetleri vilâyetin idare meclislerine veriniz. 
Bir vilâyetin idare meclisi kendi azaları hari
cinde bulunmak itibariyle daha bitaraf olurlar 
ve mümkünse vilâyet idare meclisinin bulundu
ğu mahal bile onbin nüfustan aşağı ise o salâ
hiyeti de Dahiliye Vekâletine veriniz. Çünkü 
emin olunuz mahallin idare meclisi kendi vilâ
yetinin merkezinde bulunmak itibariyle bu ka
nunun tatbikine katiyen ve katibeten karar ver-
miyecektir. Eğer bu kanaatimin hilâfında bana 
bir misal gösterirseniz ben sözümü bu kürsüden 
tekrar ve tekrar geri alacağım. 

REÎS — Efendim maddeyi reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde kabul 
olundu. 

Madde 13. — işbu kanunun ahkâmı tarihi 
neşrinden on gün sonra muteberdir. 

RElS — Efendim söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
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Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini de 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiy enler lütfen el 
kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 14. — İşbu kanunun tatbiki ahkâmı
na Heyeti Vekile memurdur. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Dahiliye 
ve Adliye Vekilleri kâfidir sesleri) Aksini reye 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Ruzna-
memizin ikinci maddesinde, Millî Mücadelede 
malûl düşenlere mükâfatı nakdiye itasına dair 
teklifi kanuniye Müdafaai Milliye ve Muvaze-
nei Maliye encümenleri mazbataları var, oku
nacaktır : 

2. — Menteşe Mebusu Esad, Efendinin, Millî 
Mücadelede malûl düşenlere mükâfatı nakdiye 
itasına dair (2/200) numaralı kanun teklifi ile 
Müdafaai Milliye Encümeninin, Mâlûlini güza
fın terfihleri hakkında kanun teklifi (2/142) ve 
Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları 

Millî Mücahedede mâlûlini guzata mükâfatı nak
diye itasına dair müstacelen müzakere 

Riyaseti Celileye 
Aziz vatanımızın istiklâli uğrunda malûl dilş-

müş fedakâramn mükâfatı nakdiye ile taltifleri
ni kabul etmiyeeek vicdan tasavvur edemiyoruz. 
Binaenaleyh, berveçhizîr teklifi kanuniyi Heyeti 
Umumiyeye arz eyliyoruz, efendim. 

1. Millî Mücahedede malûl düşenlerden bi
rinci sınıfa binbeş yüz, ikinci ve üçüncü sınıf
lara bin lira mükâfatı nakdiye verilecektir. 

2. İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 

vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

On dakika teneffüs edilmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat: 3,48 

3. İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye 
ve Maliye vekâletleri memurdur. 

18 Teşrinievvel 1339 
Menteşe Ertuğrul 

Esad İbrahim 
Ertuğrul Lâzistan 

Râsim Ahmed Fuad 
İstanbul 
Ali Rıza 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 20 .10 .1339 

Karar : 74 
Riyaseti Celileye 

Millî Mücahedede malûl düşenlere mükâfatı 
nakdiye itasına dair Menteşe Mebusu Esad Efen
di ve rüfekası tarafından verilen 18 Teşrinievvel 
1339 tarihli teklifi kanuni encümenimizce tetkik 
ve mütalâa olundu. Teklifi mezkûr esas itibariyle 
şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye 
takdimine karar verildi. 

Lâyiha Encümeni 
Reisi - Mazbata Muharriri 
Tokad Antalya 
Emin Ahmed Saki 

Kâtip namına 
Antalya 

Ahmed Saki 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat: 4,12 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıb Bey (Zonguldak) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 28 .10 . 1339 

Karar : 31 

Müdafaai Milliye Encümeni esbabı mucibe 
mazbatası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eiyaseti Celilesine 

İstiklâl Muhaberatı esnasında malûl kalan 
erkân, ümera ve zâbitan ve memurin ve mensu-
bîni askeriyeye mükâfatı nakdiye itası hakkın
daki Menteşe Mebusu Esad Efendiyle rüfekası 
tarafından verilip Lâyiha Encümenince şayanı 
müzakere görülen ve berayı tetkik encümeni
mize havale buyurulan teklifi kanunî müza
kere olundu. 

Harbi Umumî malûllerine vaktiyle muave
net olmak üzere zail İstanlbul Hükümetince 
yüzlün lira tahsis edilmiş olmasına ve Meclis 
ve Hükümetçe de İstiklâl Mulharobatı malûl
lerinden iki zabite mükâfatı nakdiye verilmiş 
bulunmasına melbni memleketin İstiklâl ve se
lâmetti uğrunda istihkarı hayaıt ederek esnayı 
harbde aldığı mecruhiyet neticesi olarak ma
lûl kalan İstiklâl Muıharebatı malûllerine de 
mükâfatı nakdiye verilmesi encümenimizce bil-
vücuıh muvafık görülmüş ve mevcut mâlûlîn 
derecei maluliyetlerine göre üç kısma tefrik 
edilerek birinci dereceye (1 500) ve ikinci de
receye (1 000) ve üçüncü dereceye dâıhil olan
lara da beşer yüz lira, küçük zâbitan ve efrat
tan birinci dereceye 150 şer ve ikinci dereceye 
ellişer lira îtası tensib edilmiş olmakla bu bap
ta tanzim kılman lâyihai kanuniye asliyle 
maan Muvazenei Maliye Encümenine takdim 
kılındı. 

T. B. B. M. Muvazenei 
Maliye Encümeni 

Adet : 107 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Millî Mücalhedede malûl düşen gazilere nak
dî mükafat itasına dair Menteşe Mebusu Esad 
Efendiyle refikleri tarafından verilip Müda
faai Milliye Encümenince tadilen kabul edilen 
ve encümenimize havale buyuru] an teklifi ka
nunî encümenimize e de Maliye Vekilinin huzu-
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

İstiklâl Mücadelesi malûllerine Tekaüt Ka
nunu mucibince verilmekte olan maaşlardan 
gayri bir defaya mahsus olmak üzere nakdî 
mükafat itası muvafık olacağına dair Müda
faai Milliye Encümenince serd edilen eabaJbı 
mucibe encümenimizce de varit görülmüş ve 
ancak ihtiyat zabitleri hakkında bir kayda 
tesadüf edilmediğinden bilâhara tereddüde ma
hal kalmamak üzere bunların da dâhil bulun
duğunun sarahaten zikri ve küçük zabit ve ef
rattan malûl olanların dahi zabitler »nıiısillû 
maluliyetleri derecesine göre üç kısma tef.iki 
ve zabitler için nakdî mükafatın binbeşyüz, sc-
Ikizyüz" ve dörtyüz lira ve efrat içinde yüzelli, 
yüz ve elli lira olması. tensibedilmiştir. Mü
dafaai Milliye Vekâletinden esami üzerine çı
karılan kayda nazaran birinci derecede yedi, 
ikinci derecede elliyedi ve üçüncü derecede 
kırk ve halen hastahanelerde bulunup maluli
yetleri derecesi henüz tesbit olunamıyan on ki 
cem'an yüzıondört malûl zabit ve birinci dere
cede otuzyedl, ikinci derecede dörtyüzotuzaltı 
ve üçüncü derecede beşyüzdoksandört ki 
cem'an binaltmışyedi malûl nefer bulunduğu 
tebeyyün etmiş ve bunların cümlesine bir de
faya mahsus olmak üzere verilecek ikramiye 
miktarı da (158 950) liradan ibaret bulunmuş
tur. İşlbu 158 950 liralık nakdî mükafatın 1339 
senesi Muhassasaıtı Zatiye bütçesinde «A/55» 
namiyle açılacak faslı mahsusa tahsisatı mun
zamına olaralk zam ve ilâvesi encümenimizce 
muvafık görülmüş olmalkla teklifi kanunîde 
icra edilen tadilât ile beraber Heyeti Umumi-
yeye arz ve takdimi karargir oldu. 

Bu hususa dair Müdafaai Milliye Encüme
nince göçen devrede .teklif edilip encümenimi
zin evrakı müdevveresi meyanmda bulunan 
(2/142) numaralı teklifin (1) ayrıca müzake
resine lüzum görülemiyerek reddinin müzakere 
kılındığı ilâveten arz olunur. 

12 Kânunuevvel 1339 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Mebusu İsparta 

Reşad Mükerrem 

(1) Mezkûr teklif sayfa 6 da münderiçtir. 
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Kâtip Vdkili Âza 
Ahmed Kângırı 

Mustafa AbdüMıâlik 
Âza Âza 

Menteşe Ertuğrul 
Şükrü Kaya Şefik 
Âza Âza 

Konya Malûl Gazi neferlere verilen mü-
Kâzım Hüsnü kâfatm nisbeten dûn olması ve 

malûllerin bir kısmı mühimmini 
ihtiva etmemesi itibariyle gayri-
kâfi olduğu müitalâasmdayım. 

Mersin 
Niyazi 

Âza 
Ali Şuuri 

İstiklâl Mücadelâtı esnasında ve eşkiya müsade-
matmda Malûl kalan erkân, ümera ve zâbitan 
ve efrat ile me'murîn ve mensubîni askeriyeye 

mükâfatı nakdiye itası hakkında Kanun 

Madde 1. — İstiklâl Muhaberatı esnasında ve 
eskiye müsadem atında mecruh olup mücerret 
mecruhiyet neticesi olarak malûl kalan erkân, 
ümera ve zâbitan ve memurin ve mensubîni as
keriyeye, küçük zâbitan ve efrada berveçhi âti 
derece dâhilinde bir defaya mahsus olmak üzere 
mükâfatı nakdiye verilir. 

A) İki gözünden âmâ, iki ayağı ve iki kolu 
olmıyan veya madûm hükmünde bulunan veya 
tarafı ulvi veya süfliden birer tanesi aynı zaman
da madûm veyahut madûm hükmünde olan, gay-
rlkabili tedavi efrazı akliye ile malûl olan erkân, 
ümera ve zâbitan ve memurin ve mensubîni aske
riyeye binbeşyüz lira, küçük zâbitan ve efrada 
yüzellişer lira, 

B) Efrattan birisi madûm veya madûm hük
münde olan ve fekki süflinin madûmiyeti, şerci 
gayritabiî, hapsülbevl ve nâsûr boruları gayrika-
bili tedavi, mafsalı harkafii fahzinin iltisakı tam-
mı, muavenete muhtaç emrazı asabiyei muhtelife 
ile malûl olan erkân, ümera ve zâbitan ve memu
rin ve mensubîni askeriyeye biner lira, küçük zâ
bitan ve efrada ellişer lira, 

C) Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun Em
raz Cetvelinin (1) dördüncü, beşinci, altıncı de-

(1) Mezkûr cetvel matbuanın sonunda mün-
derictir. , . . ' . . . 

recatı dâhilinde bulunan mütebaki emrazdan 
(Mecruhiyet neticesi olarak) malûl kalan erkân, 
ümera ve zâbitan ve memurin ve mensubîni as
keriyeye beşer yüz lira. 

Made 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden me-
riyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

istiklâl Muharebatı esnasında malûl kalan er
kân, ümera ve zâbitan ve memurin ve mensubî
ni askeriyeyle ihtiyat zâbitanma ve küçük zâbi

tan ile efrada nakdî mükâfat 

Madde 1. — İstiklâl Muharebatmda mecruh 
olup mücerret mecruhiyet neticesi olarak malûl 
kalan merbut (1) cetvelde esamisi muharrer er
kân, ümera ve zâbitan ve memurin ve mensubîni 
askeriyeyle ihtiyat zâbitanma ve küçük zâbitan 
ve efrada berveçhi âti derece dâhilinde bir defa
ya mahsus olmak üzere mükâfatı nakdîye verilir. 

A) (Müdafaai Milliye Encümeninin metni) 
Erkân, ümera ve zâbitan ve memurin ve mensu
bîni askeriye ile ihtiyat zâbitanma binbeşer yüz 
ve küçük zâbitan ile efrada, yüzellişer lira, 

B) (Müdafaai Milliye Encümeninin metni) 
Erkân, ümera ve zâbitan ve memurin ve mensu-
bini askeriyeyle ihtiyat zâbitanma sekizer yüz ve 
küçük zâbitan ve efrada yüzer lira, 

C) Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun\Em-
raz Cetvelinin beşinci, altıncı derecatı dâhilinde 
bulunan mütebaki emrazdan (mecruhiyet netice
si olarak) malûl kalan erkân, ümera ve zâbitan ve 
memurin ve mensubîni askeriye ile ihtiyat zâ
bitanma dörder yüz, küçük zâbitan ve efrada el
lişer lira. 

Madde 2. — Bu husus için 1339 senesi Muhas-
sasatı Zatiye bütçesine <?A/55» namiyle açılacak 
faslı mahsusa (158, 950) lira tahsisatı munzamına 
ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden me-
riyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekileri memurdur. 

(1) Mezkûr esami cetveli 76 ncı Zabıt Ceride 
sinin nihayetine ilâve olunmuştur. 
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Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muhariri 

Karahisarı Sahib Eskişehir 
Ali Mehmed Arif 
Kâtip Âza 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Âza 
Müdafaai Milliye Encümeni 

2/142 numaralı teklif 
Muharebatta vatanın temini istiklâl ve ha

yatı şeref ve haysiyet ve menafii âliyesi milli-
yenin muhafaza ve smayeti uğrunda en bü-
lent fedakârlıkları ve kahramanlıkları ibraz 
ederek ve derecatı muhtelifcden malûl düşen 
ve daima fedakârlığın, vatanperverliğin şanlı 
birer timsali zihayatı olarak aralarımızda ya-
şıyan muhterem ve mübeccel heyeti zâbitan ve 
efradın bilcümle mütemeddin milletlerin de bir 
iki asır evvelinden beri en mukaddes ve mu-
kabelei şükran olmak üzere temin ve tatbik 
edilegelmekte bulunmuş olan temini refah ve 
hayatları esbabı ilânı Meşrutiyeti mütaakıp 
memleketimizde dahi nazarı dikkate alınmış ve 
bu maksatla 1326 senesinde neşrolunan (Teka
üt ve istifa) Kanunnamesinde bâzı mevaddı 
mahsusa dercedilmiş idi. Ancak işbu mevaddı 
mahsusa malûlün temini hayat ve refahından 
ziyade müddeti hizmeti kaale alarak kudreti 
say ve amelini, kaabiliyeti istihsaliyesini tama
men zayi eden birinci, ikinci derece malûllere 
bile yalnız naçiz bir atıfet kabilinden olabile
cek miktarda maaş tahsisini temin edebilmiş
tir. El'an meriülicra olan bu mevaddı mahsu-
saya tevfikan 1, 2, nci derecelerden malûl olup 
da bilfarz müddeti hizmeti on seneye baliğ olan 
bir binbaşı 1840 - 1680 ve bir yüzbaşı 882 - 966 
ve bir mülâzimievvel 672 - 836 ve bir mülâzım-
sani 588 - 644 ve bir zâbitvekili 387 - 424 ku
ruşluk bir maaş ve bir nefer ise 150 - 300 ku
ruşluk bir tekaüdiyeye mazhar olebilmektedir. 

Hakikatte bir malûlün temini hayatı esası
na asla tevafuk edemiyen ve bu maaşlar birkaç 
sene sonra Balkan Harbini ve onu mütaakıp 
Harbi Umuminin zuhuru ile bir taraftan es'-
arm pek seri bir surette fevkalade tereffüü 
ve diğer cihetten memleketimizde hayatı zira
iye, sınaiye ve ticariyenin âdeta mantıkî ola
cak derecede zîrülzeber olarak umumi bir se
faleti hayatiye ve içtimaiyenm ba§ göstermesi 

malûl gazilerimizi, bu hakikî fedâkâranı vata
nı da en elîm şeraiti hayatiyeye mâruz kılmış 
ve Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunamesindeki 
mevaddı mahsusanm temini maksadetmediği 
derekap göze çarpmıştır. Bu bapta ilk fikir 
olarak 1333 senesinde merkezi Dersadet'te ol
mak ve taşrada bir iki yerde şubesi bulunmak 
üzere (Mâlûlîni Guzata Muavenet Heyeti) na-
miyle bir heyetin teşkiline tevessül olunarak 
Riyaseti Fahriyesi Hakanı Mağfur tarafından 
deruhde edilmek ve en büyük ricalimiz de aza
yı faalesi meyanma dahil olmak suretiyle lâyık 
olduğu derecede kıymet ve ehemmiyet verilen 
bu müessesei âliye Hazinei Plükümetten ve 
sair menabii resmiyeden de yüzbin liraya ya
kın olarak ita edilen ve ayrıca birçok ianeler
le de takviye edilen bir sermaye ile icrayı faa
liyete başlamış ve netice muhtacı muavenet 
malûllerimizin âlâmı hayatiyesinin tahfifine ça
lışmış ise de mütarekenin netayici meş'udesin-
den olarak bu müessese de elyevm mefluç ve 
en ufak bir muavenet ifasından âciz bir halde 
kalmış, binnetice Balkan Harbiyle ve Harbi 
Umumi ile ve onu mütaakıp İstiklâl Muhabe
ratımızla her gün miktarı artan malûllerimizin 
halihazırdaki halleri her kalbi, vatanseveri cid
den müteellim edecek ve şeref ve haysiyeti 
miUiyemiz ile katiyen gayrikabili telif bir 
levhai sefalet arz etmekte bulunmuştur. 

Aynı zamanda varlığımızın, istiklâli mem
leketin en büyük istinatgahı olan orduda hissi 
fedakârîyi dahi esasından mahvetmek tehlike
sini hissettiren bu levhai sefaletten pek ziyade 
mütehassis olan Müdafaai Milliye Encümeni 
ayrıca bu mübeccel mücahitlerimizin hayatla
rının elîm fecayii musavver olmak üzere bu 
defa encümenimiz azasına ita eyledikleri muh
tıralardan da tamamen müteheyyieolmuş ve işte 
bu ihtısasat ve teheyyücatm saikası ile hür 
ve müstakil ve şerefli olarak ebediyen yaşama
ya azmetmiş bulunan Büyük Milletimizin bu 
Muhterem mücahitlerinin bilûmum mileli mü-
temeddine de bu gibiler hakkında teemmül ve 
temin edilmiş olan bilcümle esbabı refah ve ha
yatın memleketimizde de acilen temini lüzumu
na şiddetle kaani olarak olbapta hazırladığı 
lâyihai kanuniyeyi Heyeti Celileye müstacelen 
arz ve takdim etmeyi en mukaddes bir vazife 
ad ve telâkki etmiştir. Binaenaleyh, bu lâyi-
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hai kanuniyenin müstaceliyet kararı ile müza
kere ve intieını arz ve teklif eyleriz. 

Müdafaa Milliye 
Encümeni Reisi 

Cemal 
Eâtip 

Mersin 
Yusuf Ziya 

Âza 
Ali Vâsıf 

Mazbata Muhariri 
(Yoktur) 

Âza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Âza 
Şevki 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — Türkiye İstiklâl Harbinde ve bu 
esnada bilûmum müsadematta vazife esnasın
da duçar olduğu mecruhiyet neticesi Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanununun 26 ncı maddesin
de gösterilen 1 - derecattan mâl liyetleri heye
ti sıhhiye raporu ile tebeyyün eden erkân, üme
ra ve zâbitan ve mensubîni askeriye (8) deki 
şerait nazarı dikkate alınmak şartiyle bilâmüd-
det mezun addolunurlar. 

Madde 2. — Gerek birinci madde mucibince 
mezun addedilen, gerekse İstiklâl Harbinden 
mukaddemki bilûmum muharebatta malulen te-
kaüdedilen ve gayrimezun bulunacak olan er
kân, ümera ve zâbitan ve mensubîni askeriyenin 
muhassasatı cephedeki muharip kıtaatta bilfiil 
bulunurmuşçasma ita olunur. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci derecede mâ-
lûlînin ihtiyacatı beytiye ve zaruriyesini temin 
ve tehvim için tedarik edeceği yardımcının üc
reti namiyle. bu gibi mâlûlîne ayrıca şehriye 
maktuan 3 000 ve 3, 4 ncü derecede malûl olan
lara şehriye maktuan 1 500 kuruş maaş tahsis 
olunur. 

Madde 4. — Silâhendazândan 1, 2 nci dere
ce malûllerine maktuan 3 000 ve 3, 4 ncü dere
cede malûl olanlara da 1 500 kuruş tekaüt 
maaşı verilir ve ayrıca muhassesat verilmez. 

Madde 5. — Birinci maddede zikrolunan 
malûl zâbitan ve mensubîni ^askeriye ile efrat
tan vazaifi hayatiyesini kendi kendine temin 
ve tetvir etmekten âciz olduğu heyeti sıhhiye 
raporu ile sabit olup da hanesinde bulunmak is-
temiyenler memleketin nıkatı münasibesinde 
tarafı Hükümetten tesis olunacak resmî yuva
larda nıeecanen iskân edilir. 

Mâlûlinin iaşe ve masarifi hususiyelerinden 
gayrı masarif Müdafaai Milliye Vekâleti büt
çesine ithalen tesviye edilir. 

Madde 7. — Bilcümle mâlûlînin terakkiyatı 
hazırai tıbbiye sayesinde sun'î olarak imali müm
kün olan noksan uzuvlarını imal için muktazi 
müessese Müdafaai Milliye Vekâletince dera
kap vücuda getirilir ve mâlûlînin noksan uzuv
ları ikmal edilir. Gerek mezunen memlekette, 
gerekse mâlûlîn yuvalarında bulunan malûl 
zâbitanm muhtacolacakları edviye mualecat en 
yakın askerî ve mülkî hastanelerden - Mîrî esma-
ni mukabilinde - ita olunur. Malûl efrattan 
yurtta bulunanların tedavisi Müdafaai Milliye 
Vekâletince, yurdun haricinde kalan efradın te
davisi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tince meccanen ifa olunur. 

Madde 8. — 4, 5, 6 ncı dereceden malûl olan 
zâbitan ve efrat her sene bulunmakta oldukla
rı ahzi asker kalemi mıntakasmda bir heyeti 
sıhhiyei askeriye tarafından muayene edilerek 
her seneki derecei maluliyetleri tahkik ve bu 
muayene neticesinde tamamen iktisabı afiyet 
ederek tekrar istihdamı icabedenler tavzif ve 
maadası hakkında birinci maddede zikrolunan 
dereci maluliyetlerine göre tecdiden ifayı mu-
ammele olunur. 

Madde 9. — Zâbitan ve efrattan malulen 
memleketlerine veya arzu ettiği mahalle azimet
lerinde kendisine ve iaşesiyle kanunen mükellef 
bulunduğu efradı ailesine harcırah kararname
sine tevfikan tahakkuk edecek harcırahları bir 
defaya mahsus olmak üzere Müdafaai Milliye 
Vekâletinin harcırah tertibinden tesviye edilir. 
Bu suretle verilecek mecmu' harcırahtan yüzde 
kırk tenzilât yapılmaz. 

Madde 10. — Bilâmüddet mezun addedilen 
mâlûlîn yuvasında bulunan malûl zâbitana ve 
memleketlerine muvasalatlarına değin tekaüden 
ordudan fekki irtibat eden malûl efrada ait bil
cümle muamelâtın mercii Müdafaai Milliye Ve
kâleti olup işbu vekâlet mâlûlîne mütaallik mu
amelâtı bir şübei mahsusa ile idare ve tedvir 
eder. 

Madde 11. — İşbu Kanunu maaşa mütaal
lik mevaddmdan müstefidolanlar reji bayileri 
hakkındaki 20 Rabiyülevvel 1340 ve 19 'Tegrini-
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sani 1337 tarih ve 166 numaralı Kanundan isti
fade edemezler. 

Madde 12. — Tekaüt ve İstifa Kanununun 
işbu kanunnameye tearuz eden mevaddı mef
suhtur. 

Madde 13. — İşbu kanunun tatbiki ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye, Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye vekâletleri memurdur. 

5 Nisan 1338 
Müdafaai Milliye Kâtip 

Encümeni Reisi Mersin 
Cemal Yusuf Ziya 
Âza Âza 

Bolu İstanbul 
Yusuf İzzet Ali Rıza 

Âza Âza 
Karahisar 

Ali Ali Vâsıf 
Âza 
İçel 

Şevki 

Emraz Cetveli 

Tekaütlüğe müıslböhak kılman, maluliyetle
rin derecatmı mübeyyin Emraz Cetveli 

Birinci derece 
İki göz kamilen ve gayrikaJbili tedavi bir su

rette niyetten mahrum olmak 

îkinci derece 
Etraftan ikisinin betri 

Üçüncü derece 
Etraftan birinin betri 

Dördüncü derece 
Etraftan ikisi madûm hükmünde olmak. 

Mümasil olan maluliyetler 

1. — Felci -nısfı tulânii tam, felci eısfeli 
tam: Tardid yahut meşak'kı seferiyye neticesi 

2. — Efali dımağiye ziyade derece mulhtel 
olmak kuvvei hafıza yahut telkellüınün müpteli 
hissolması, bilâhot, cinnet yalhud ihtilâli şuur 
ilh.. (Resin cürulhu, ihtikan, Teşemmüs, iltiha-
bı muhûdimağı, müşakkı seferiyye ve saire 
neticesi). 

3. — Felci umumî - Devri intihada 
4. •— Tahribatı vetçhiye (Bir tarafta göz, 

ımedarülayn ve fefe'ki ulvî; Her iki fekki ulvî

ler ile burun yahut bir fekki ulvî ile fekki süf-
lâ, lisan ile beraber fekki süflâ kamilen) 

5. — Mecrayi bâsûrîi midevî şerci gayrita-
•biî em'ayı kayyika (Cerha neticesi) 

6. — Kadip ve husye istîsali: (Cerha ne
ticesi). 

7. — Esnayı hizmette tekevvün eden intanı 
ricvî neticesi etrafı ulvîyye ve süfliyyeden aynı 
zamanda mütaaddit mefasılın iltisakatı 

8. — Badelameliyat hâsıl olacak kıt'a üze
rinde meşyü haraket kaıbil olmak şantiyle iza
mı rüsgulikademdî müştî, vÜ£it.âi rüsgulkademî 
ve tahtülkâıbînln betri; 

Beşinci derece 
Yalnız bir uzuv ma'dûm hükmünde olmak 

mümasili olan maluliyetler : 
9. — Felci nısfı tulâniî gayri - tam, felci 

esfeli gayritam (Terdid veya meşakkı seferî 
neticesi hâsıl olup bâzı harekâtı nafıa icrası 
kabil olan). 

10. — Devri istilâda felci umumiî müterak
ki (Meşaikkı seferiyyeden mütevellit) 

11. — Ademikıtizamı hareketi mütcraıkki 
(Meşakkı seferiyyeden mütevellit). 

12. — Meşakkı seferiyye ve tardid neticesi 
sar'a, nevöbatı sar'aviyyüşşeıkil; daürraks, te-
şennücü ve tanikpri; felci mütahallil, felci 
tesenınücî ve bunlara mümasil afatı asabiyyei 
taharrükiyye ve hissiyye. 

13. — Meşaikkı seferiyye veya tardid neti
cesi bir uzvu mühimmin felci (adalâtı ayniyye, 
lisaniyye, beruımiyye, hançereviyye, mesaneviy-
ye, şerciyye ve saire) 

14. — Meşakkı seferiyye neticesi etraftan 
birini kamilen veyahut ikisini kısmen istilâ 
eden dumuru adalîi müterafkki. 

15. — Gayet vâsi zıyaı cevher ve cerhadan 
mütevellit karha veya kanhai nedlbeviyye. 

16. — Bkalimi hârrede ikamet neticesi da-
ülfîl, karhai amîJkai vâsia veya kuruhu mü-
taaddide. 

17. — Ameliyat veya tardid neticesi vâsi 
miktarda zıyaı cevheri azm ile müterafik nod-
bei vâsia ve amîkai cümcüme. 

18. — Esnayı hizmette tardid veya cerha 
neticesi aımûdufikarî veya adalâtm emrazından 
mütevellidolup icrayı harekâtı pek ziyade tajs'-
ıbeden inhinayı daimîı re'si ceze 
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19. — Esnayı hizmette arız olan emraz ya
hut ceıtha neticesi her iki tarafın asammiyeti 
tâimesi. 

20. — Yalnız bir kürei aynın ziyade derece 
mer'iyi seviy şekliyle harabiyeti veyahut du
muru neticesi rüyetin kamilen zıyaı (veremi 
aynîi karnı ve kuzahî, ve dakkı fıtkı kuzahî ve 
saire). 

21. — Hıdematı askeriye münasebetiyle hâ
sıl olan maraz neticesi bir tarafın rüyetten 
mahrumiyeti ve diğer tarafın rüyetînin tena
kuzu yahut her iki gözün haletti basariyyesinin 
rub'undan fazla zafı (ilıtihaJbı ayni i ceybî, ilti
habı kuza'hîi meşimî dumur - hüleymî ve saire). 

22. — Tandid neticesi bazı ef'ali mühimme-
nin icrasını işkâl eden vech'in, cefanın ve me-
cariî demiyyenin seviıy şekli, enfin istisali ve 
saire. 

23. — Cerh a neticesi vâsi derecede zıyaı 
cevher ile müterafik fekkeynden birinin se
viy şekli; kavsi simlilerin inhirafı yahut esna
nın kısmı 'küllisinin zıyaı veyahut mafsalı sud-
ğıi feıkkînin iltisakı. 

24. — Tardid neticesi t rüku havai yy enin. 
daimi tazyiki (kesri hançere, cerhai sezen ve 
saire) ; yahut mecrayı nasûrîısi daimi bir enıbu-
be vazma mecburiyet gösterip esnayı hizmette 
hâsıl olan bir maraz neticesi icra edilen ceze-i 
haneerevîi sezeni. 

25. — Ceriha neticesi hançere ve merînin 
tazyiki yahut mecrayı nasûrî daimisi. 

26. — Kabili takdir ve tâyin bilcümle isti
da dat haricinden ve ancak mihen ve meşakkı 
askeriyenin veya bir tardidin tesiriyle arız olan 
insibaibı cenb veya insibabı kîhîi plevra ameli
yatı neticesi daimî mecrayı nasûrî veyahut ce-
ze'in ziyade derecede tekemmüşü. 

27. —Tardid neticesi gayrikabili ret fıtkı 
rie. 

28. — Hidenıatı askeriye ifası esnafında arız 
olan emrazı intaniye yaihut resyeviyye veyahut 
tardid neticesi marazı uzvîi müzmini kalb veya 
eviyei ka'bîre. 

29. — Meşa'kkı seferiyyeden mütevellit da-
ülibihr nevebatı yahut marazı uzvîi kalb ve 
intifahurrie ile mulhtelıt iltihabı kasaıbatı müz
mine. 

30. — Kalb ili takdir ve tâyin bilenimle isti-
daadt haricinde ve ancak meşakkı seferiyyevlc.ı 
mütevellit azayı teneffüssiyyenm (hançere, ri-

eteyn, plevra yaihut azayı hezmiyyenin (em'a, 
periton ahşa ve saire..) tederrünü. 

31. — Memaliki hârrede müddeti medîde 
ikamet yahut tesemmümü merzaği neticesi hu-
râc yahut imtilâyi kabîri kebed. 

32. — Bünyeyi ziyade dereceden duçarı zaıf 
ve inhitat eden ve imtilâi ahşa yaihut iltihabı kil-
yevî ve istiska ile müterafik ve muhtelit muissa-
kıyei menzağî. 

33. — Hurucu batın derecesinde fıtkı ke
bîr. 

34. — Terıdid neticesi mecrayı nâsûrîi sakelî. 
35. — Habis yahut silisül'bevil ile muhtelit ve 

tardııd veya cerha neticesi gayrikalbili tedavi ilti
habı kilyevî - veya iltihabı mesanîi kıyhî veyahut 
tazyiki ihlilî veyahut zıyaı cevheri ihlil neticesi 
gayrikalbili tedavi mecarii nâsûriye. 

36. — Terdıd, meşakkı askeriye yaihut euruh 
neticesi havsala yahut aımuıdu fıkarîde gayrika
bili tedavi bir âfetten mütevellit haracatı müta-
rakimei alâkavî veyalhut mecarii -nâsûriye. 

37. — Etraftan birinin kamilen sakat kalma
sı (Ma'dûn hükmünde olması). 

Terdidi resye ve saireden mütevellit fülûç 
neticesi, resye ve saireden mütevellit dumuru 
adalî yahut iğtidaî; 

Resye ve .saireden mütevellit bir mafsalı ke
bîrin iltihabı mütekayyııhi müzmini neticesi; 

Resyei müzmine neticesi mefasılın seviyeyi şe
kil yahut iltisafeatı neticesi; 

Vâsi' iloaımat veya iltisakattan mütevellit te-
'kemmüşü adalî ve ribatî neticesi; 

Neşri azım ameliyatı yahut indiımali ma'yup 
neticesi ziyade derece takassur veya infırafa 
.naeibni; 

Neşri azılın veya kesir neticesi mafsalı kâzibe 
mebni; tardıdden mütevellit iltihabı nühai azmi, 
simhakı münteşir müzmin neticesi; 

Bir mafsalı kebîrin yerine konmamış çıkığı 
neticesi; 

Bir eerhadan mütevellit ümmüddenui münte
şir; uımmüddemi şiryanîi verîdîi vâsi' neticesi. 

38. — İltisakı tam: 
Omuzun bast halinde dirsek, in'ı'taf halinde 

yahut tarafın inhirafı ile kalçanın in'ıtaf halin
de rükbenin. 

Ziyade inhiraf yahut çıkık ile ayağın. 
39. — Bir hizmeti askeriyeyi esnayı îfada bir 

tardid veyalhut bir maraz neticesi elin bilcümle 
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parmaklarının daima in'ıtaf yahut bast halinde 
kalması. 

40. — Mukabillerinde bulunan muştulyedle-
rin ihracı ya ipkasiyle başparmak ve şahadet 
parmağının istîsali. 

41. — îstîsal: 
Muştulyedleri beraber üç parmağın, 
Elin sol parmağının, 
Yedin duçarı dumur olmasâyle beraber mu

hafaza olunan parmakların inhirafı, 
Yahut mütebaki parmakların hareketlerinin 

suubetiyle beraber iki panmağm, 
42. — îstîsal: 
Birinci ve ikinci muştulyedlerin; 
Üçüncü, dördüncü ve besince ımüştulyed-

lerin. 

Altıncı derece 
43. — Her hangi nahiyede olursa olsun ef'al 

ve harekâta ziyade derecede mâni' olmak şartı 
ile vâsi', muei', münfcemiş, mütekarrih azayı arni
kaya mülâsıh yahut fıtkı adalî ile müterafik ne-
debat. 

44. — Terdid neticesi rim yahut nülhrai azm-
dan mütevellit daimî mücarii nâsûriye. 

45. — Hıdematı laskeriye îfası esnasında te
kevvün ettiği muhakkak olup manii ef'al olan 
her nevi' evram. 

46. — Hıdematı askeriye mülâbeseîsiyle tekev
vün eden bir maraz yahut bir cerha neticesi her 
iki tarafta kuvvei sâmianm pek ziyade derecede 
tenakusu, yahuit felci veçhî ile beraber bir tara
fın asaımmiyeti tammesi, veyahut cihazı sem'ii 
tahribatı. 

47. — Hizmeti askeriye mülâbesesiyle tekev
vün eden bir maraz yahut bir cerhin neticesi ta-
bakatmm tagayyüratı ile müterafik veya gayri-
müterafik olarak bir gözün kamilen rü'y etten 
mahrum olması. 

48. — Terdid neticesi bir tarafın felç yahut 
dumuru gayritammı. 

49. — Harekâta pek ziyade derecede îrasi su-
ubet edecek derecede etrafın izamı tavîlesinden 
yahut havsala veya ketfin izamından birinin kes
ri neticesi merakibei azm yahut istikameti ma'-
yube iltihabı azm veyahut nedbei mülâsıka ile 
müterafik indimali gayrimuntazam. 

50. — Meşak ve hıdematı askeriye neticemi 
resye yahut terdıdden mütevellit bir mafsalı ke
bîrin iltihabı müzmini gayrimütekayyıihı. 

51. — Iltisakı tam; 

'Mırfak - in'ıtaf ile 
Mı'sımülyed 

Keb (Yani elin vahşîden ünsîye dönerek ha
reketi) istilka, (Yani rahatülyedi âlîye tevcih et
mek şartı ile sâıd ve yedin vahaşîye tevcihi) ha
rekâtı ile parmakların harekâtının ziyade dere
cede suubeti ile, 

Verk 
Aynı taraf hattı müstakim üzere kalmak şartı 

ile, 
Rükbe 

Bast halinde, 
Kadem 

Esabii kademin harakâtmı tas'îbedecek dere
cede imtilâ yahut dumur ile müterafik olmak 
şartı ile, 

(Meşaikkı askeriye sebebiyle terdid, neşrilü-
zâm yahut emrazı resyeviye ve saireden müte
vellit.) 

52. — Harekâta ziyade derecede halel îras 
eden mı'sımülyed yahut rüsgülfeademin reddolun-
mıyan çıkıkları. 

53. — Ashabı sairenin gerginlik ve sertliği ve 
nedbevî iltisakatı ile müterafik el ve ayak baş
parmağının reddolunmamış çıkığı. 

54. — Esabii. sairenin harekâtının suubeti ya
hut yed veya sâidin dumuru ile müterafik bir 
elin üç parmağının in'ıtaf veya bastı daimî 
hali. 

55. — Aynı zamanda gerek muştiyle beraber 
yahut yalnız olarak elin başparmağının istîsali. 

56. — Istîysal, mukabil muştlariyle beraber 
iki parmağın, esabii sairenin sertleşmesi ile iki 
parmağın, ve bunlara mümasil olup icrayı ha
rekâta ziyade derece îrası halel etmek şartı ile 
parmakların ve elin tahribatı sairesi. 

57. — îstîsal; 
Ayağın bilcümle parmakları; 
Birinci muştulkadem ile başparmak; 
Diğer iki muştulkadem. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Bu tâ
bir at Türkçe olsaydı daha iyi olurdu. 

ALİ RIZA B, (İstanbul) — Maddelere ge
çelim. 
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ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim! Ali Rıza 
Bey kardeşimiz, heyeti umumiyesi hakkında söz 
söylemeye hacet kalmadan maddelere geçelim 
dediler. Mâlûlîni guzat hakkında gösterdikleri 
hürmete bütün arkadaşlarımız iştirak buyuraca
ğından dolayı bendenize maddeler hakkında söz 
söylemeye müsaade buyurmanızı rica ederim. 

M Ü D A P A A Î M Î L L Î Y E E N C Ü M E N I M A Z 
B A T A MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Efendim kanun muhteviyatının suhuletle anla
şılabilmesi için Heyeti Celilenize ufak bir iza
hatta bulunmayı muvafık gördüm. Bu kanun 
Menteşe Mebusu Esad Efendi Hazretleriyle rü-
fekası tarafından verilmiş ve encümenimize tev
di buyurulmuştu. Müdafaai Milliye Encüme
nince tutulan esasat şudur: 

Mâlûlîni guzatı üç kısma ayırdık; a, b, c. 
Bunlardan iki kolu, iki ayağı veya iki gözü mef
luç bir halde bulunan, yani haricin muavenetine -
muhtacolup kendi kendine hareket edemiyen 
bir halde bulunanları bir dereceye ayırdık. On
dan sonra bir kolu yok, bir bacağı yok olanları 
da bir dereceye ayırdık. Bir üçüncü derece ki : 
Hafif ve ufak yaralarla malûl olanlardır, bun
ların miktarını da arz edeyim. Cem'an yekûn; 
yüz ondört zabit ile bin altmışyedi neferdir. En 
çok malûl olanlar, yani birinci derecede, ve en 
çok yaralı olanlar; yedi tane zabittir. İkinci 
derecede elliyedi zabit vardır. Üçüncü derecede 
ise kırk zabit vardır. Efrada gelince: Birinci 
derecede (37), ikinci derecede (436), üçüncü 
derecede (594) tür. İstiklâl Muharebesinde 
malûl düşen gazilerimizin yekûnu; (114) za
bitle (1067) neferden ibarettir. Müdafaai Mil
liye Encümeninin yapmış olduğu teklif şu idi: 
Birinci derecede malûl olan zâbitana, (1 500) 
ikinci derecede olan zâbitana (1 000), üçüncü 
derecede bulunanlara (500) lira demiştik. Mu-
vazenei Maliye Encümeni bunu biraz tadil etmiş. 
Birinci derecede olanlar için bin beşyüz lirayı 
kabul etmiştir. İkinci derecede olanlara sekiz 
yüz, üçüncü derece için dört yüz lira demiştir. 
Bunu Müdafaai Milliye Encümeni de kabul ede
bilir. 

• ESAD Ef. (Menteşe) — Yalnız Mehmetçik
lere mümsik davranmışlardır. 

ARİF B. ((Devamla)—Neferler hakkında
ki teklifimizi aynen yüz ellişer lira olarak kabul 
etmişlerdir. Hulâsası bundan ibarettir. Efendi

ler! Cem'an yekûn verilecek paranın miktarı 
(158) bin liradır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim 
memlekette vatan için fedakârlık eden her han
gi bir zata mükâfatı nakdiye vermeye herkes 
taraftardır. Fakat gerek Müdafaai Milliye En
cümeni ve gerek Muvazenei Maliye Encümeni 
yalnız göziyle gördüğü insanları nazarı dikkate 
almış fakat gözle meşhut değil, hatıratı kalbler-
de mahkûk olanlar vardır ki, onlar hiç nazarı 
itibara alınmamıştır. Biz mâlûlîne gözümüzün 
önünde olduğu için veriyoruz. Fakat bunlar
dan daha ziyade, birinci derece muhtacolanlar 
meyanmda şehitler kısmı vardır. Onlar şehidol-
duğu için mi nazarı dikkate almamışlardır? Bi
naenaleyh; eğer mesele bir muvazene meselesi 
ise, bütçe meselesi ise hiçolmazsa bunların da 
heyeti umumiyesini nazarı itibara alarak yedi 
seneye taksim ederiz. Bir silsile takibederek 
kendilerine bu parayı veririz. Çok rica ederim 
şehitleri de düşünelim. Eğer bunları da nazarı 
itibara almazsak yanlış bir iş yapmış oluruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar! Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Bey bira
derimiz, söz istemekliğim üzerine döndü bana 
dedi k i : Reçetelerin Türkçe yazılmasını niçin 
teklif etmiyorsunuz? Ortada bir Türkçe yok ki 
reçetelerin Türkçe yazılmasını teklif edeyim. Ga
rip bir tesadüftür. Dâvamın ne kadar haklı 
olduğuna en büyük şahit karşısında bulunuyo
ruz arkadaşlar! Müdafaai Milliye Encümeni 
kanunun sonunda diyor ki : İşbu kanun tarihi 
neşrinden itibaren mariülicradır. Muvazenei 
Maliye Encümeni diyor k i : İşbu kanun tarihi 
neşrinden itibaren meriülisradır. Arkadaşlar! 
Koskoca bir Türk Milletini koskoca Büyük Mil
let Meclisinde kanunların meslek husule gelebi
lir mi? Lisanın dimağ üzerine, ruh üzerine, kalb 
üzerine olan tesirini bir kere -düşününüz. Me
sele, ilmî bir meseledir. Fakat ben bu cihetten 
feragat ederek yalnız bir noktaya dokunmak is
terim. Tıbbiyenin karavanasından maddî, ma
nevî bütün ruhunu almış olan Tunalı Hilmi; te
essüf eder" ki hâlâ ve hâlâ fakülte mi, medrese 
mi (Esasa dair sesleri, gürültüler) denilmesini 
tesbit etmemiş olan Tıbbiye Mektebi, vaktiyle bu 
memlekette hürriyet nurunu, ihtilâl nurunu, is
yan nurunu saçmış olduğu halde hâlâ bu anla
şılmaz Türkçeye karşı ihtilâl etmiyor. Memje-
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ketin tıbbiyeli evlâdına karşı tıbbiyenin ihtiyar 
çocuğu bağırıyor ki, diyor ki:... (Sadede sesle
ri) Sadettir. Bağırıyor. Diyor ki: Siz ey tıb
biyeliler! Buna, anlaşılmaz dile karşı ne vakit 
isyan bağrağmı açacaksınız? (Alkışlar) (Gü
rültüler) (Sadede sesleri)' 

REİS — Efendim maddeye rücu' ediyorlar. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendim, 

Reis Bey maddeye rücu' ediyorlar diyor. Tıma
rı'da ricat yoktur. Tunalı işi esasından kavra
mıştır ve esasta bulunduğu halele kürsüden ini
yor. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar, Müdafaai Milliye Encümeninin Mazbata 
Muhariri Beyefendi verdikleri izahatta bu mâ-
lûlînin yalnız (114) zabit ve (1 067) nefer ol
duklarını bildiriyorlar. Erkanım heyeti umu-
miyesini Heyeti Celileniz tesbit ettiği vakit ya
rın ezkaza bir yerde unutulmuş bir zabit çıkar, 
gerek efrattan, gerek zâbitandan olsun tahtı 
tedavide bulunanlardan veyahut hasbelbeşeriye 
böyle bir malûl zabitin evrakı dosya arasında 
kaybolmuş bulunursa, bunlar ilerde para istedik
leri takdirde bunun için ayrıca bir madde ya
pılıncaya kadar sürünsün mü? Vicdanı âliniz 
bunu hiçbir vakit kabul etmez. Bunun kapıyı 
açık bırakmaklığmıizı rica ederim.- Bu yalnız, 
İstiklâl muhaberatında mecruh olan guzata tah
sis ediliyor. Acaba Harbi Umumide bu memle
ket için ölen, kanını akıtan, malûl olan zâbitan, 
evlâdı vatan bundan ne için istifade ettmesin 
efendiler? Yoksa onlar başka bir millet için mi, 
başka bir hükümet için mi harbederek gazi oldu
lar veyahut vücudunun bâzı mühim kısmını ka
yıp ve feda ettiler? 

ALİ RIZA B. (Devamla) - - Onları da dü
şünüyoruz. 

ZEKİ B. (Devamla) — Teşekkür ederim, 
Heyeti Celilenizdcn çok istirham ederim; bunu 
yalnız İstiklâl Muharebatmda mecruh olanlara 
teşmil etmiyelim. Umum vatanda fedakârlık 
eden, kanını akıtan mâlûlîni guzata teşmil ede
lim. Bendeniz bunu istirham ediyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim bu teklifi kanunî ken
dilerine bir miktar para verilmesi arz edilen ve 
İstiklâl muharebatmda malûl düşen gazilere ait
tir. Geçenlerde de bilmünasebe arz ettiğim veç
hile gerek İstiklâl muharebatmda ve gerekse Har

bi Umumîde malûl düşmüş guzatm terfihi için 
ayrıca uzun bir lâyihai kanuniye ihzar edilmiş
tir ve Müdafaai Milliye Encümeninde müzakere 
edilmektedir ve bu yakında Heyeti Celilenize 
takdim edilecektir. Aynı zamanda şehitlerin ge
ri kalan evlâtları ve eytam ve eramili için ayrıca 
birtakım esasat düşünülmektedir. Bu teklif sırf 
İstiklâl muharebatmda malûl kalmış olanlara bir 
ikramiye olarak verilmesi içindir. İhtiyat zâbi-
tanına da üç dört aylık bir şey verildi. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Harbi Umumî di
ye, İstiklâl Muharebesi diye tefrik etmeyiniz! 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Efendim İstiklâl Muharebesi 
ve Harbi Umumî malûllerinin heyeti umumiyesi 
için kanun yapılmaktadır. Yalnız şunu izah ede
yim ki Harbi Umumîde malûl olan zâbitana Har
bi Umumînin nihayetinde, geçen gün arz ettiğim 
veçhile, yüz yirmibin lira kadar bir şey verilmiş
tir ve Arif Beyefendi bu para ile bu malûller ne 
suretle terfih edilmişlerdir diye bir sual sorul
muştur. Onun cevabını arz ederken Harbi Umu
mî malûllerine ikramiye nevinden bir para ve
rildiğini söylemiştim. Bu da ona müşabih bir 
muameledir. Netice itibariyle bütün malûllerin 
aynı tarzda terfih ve ikdarı için yapılan kanunu, 
zannederim ki yakında encümen Heyeti Celile
nize takdim edecektir. 

Dr. MUSTAFA B. (Corum) — Reis Bey 
müsaade buyurunuz. Bir sual soracağım efen
dim! «Umum malûller için bu bapta bir kanun 
tedvin edilmiştir. Müdafaai Milliye Encümenin
de müzakere edilmektedir. Şüheda için de düşü
nülmektedir» buyurdunuz. Düşünmenin azamî 
müddeti nedir? Bunu lütfen ifade ediniz. Yani 
bir sene düşünmek var, on sene düşünmek var, 
onbeş gün zarfında bitirmek var. Bunların han
gisidir ? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Arz ettim efendim! Mevcut 
kanunda bir zabit veyahut bir nefer şahidolursa 
şu suretle maaş verilir diye sarahat vardır. 
O kanunun ahkâmına göre şehidolan zabit aile
lerine icabeden maaşat tahsis edilmiştir ve on
lar bu parayı almaktadırlar. Hattâ İstiklâl Har
binde fevkalâde hizmetleri esnasında şehidolan-
ların ailelerine bir derece mafevk rütbe üze
rinden maaş tahsis edilmiştir. Şimdi bunun ha
ricinde olarak daha başka bir tarzda evlâdı şü
hedanın terfihi için esaslar düşünüyoruz vo büt-
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çe muvazenesi esnasında bütçeye ne miktar tesir 
yapabileceğini nazarı dikkate alarak ayrıca bir 
teklifte bulunmak istiyoruz. Binaenaleyh bu 
başka bir meseledir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Paşa Haz
retleri! Rica ederim sözüme cevap verin. Kaç 
günde, kaç ayda bu ikmal edilecektir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — 1340 senesine kadar, bu malî 
1340 senesinin bidayetine kadar takdim edebili
riz. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Teşekkür 
ederiz efendim. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Harbi 
Umumîde şehit ve malûl olanlar için Müdafaai 
Milliye Encümeninde bir kanun olduğunu soy
uyorsunuz değil mi efendim? Pekâlâ, bu kanun 
da onlarla tevhidedilse olmaz mı? Bunlar için 
çıktı, onlar için çıkmadı diye me'yüs oluyorlar. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) —• Arz ettim efendim. Harbi 
Umumîde malûl olanlara 120 bin altın lira ikra
miye olarak verilmiştir. Bu teklif istiklâl Mu
harebesinde malûl olanlara da İstiklâl Muhare
besinin nihayetinde o neviden bir ikramiyedir. 
Heyeti Umumiyesinin daimî bir tarzda terfihi 
için muamele sıyyam blmak üzere encümende 
bir kanun müzakere edilmektedir. Yani o va
kitte onlara bir ikramiye verilmiştir. Bu vakitte 
de bunlara ikramiye verilir. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Bu ka
nunların yekdiğerine şümulü vardır. Tevhide
dilse daha iyi olur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Tanzim edilecek kanunda 
tevhidedilecektir efendim. 

REİS — Hasan Fehmi Efendi; buyurunuz! 
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Ta

rafımdan söylenecek sözü Mustafa Bey söyledi. 
Bendeniz vazgeçtim. 

REİS — Esad Efendi; buyurunuz! 
ESAD Ef. (Menteşe) — Bendeniz de vaç-

geçtim. 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen

dim istiklâl ve İstihlâs Harbimizi döktükleri 
kan ve zayi' ettikleri âza mukabilinde bize ka
zandırmış olan mübeccel silâh arkadaşlarımız
dan esirgenecek hiçbir şeyimiz olmadığı cihetle 
şu kanun hakkında söylenecek hiçbir söz yok
tur. Fakat kanunun serlevhasında İstiklâl mu-

harebatı esnasında malûl kalan erkân, ümera 
zâbitan ve memurin ve mensubîne askeriye ile 
ihtiyat zabitlerine ve küçük zabıtana verilecek 
mükâfatı nakdiyeden bâhsolduğu bildiriliyor. 
Halbuki mükâfatı nakdiyeye mazhar kılacağı
mız zâbitan yalnız bunlar değildir. Binaena
leyh ihtiyat zâbitanı yerine muvazzaf zâbitan 
da, jandarmada mütekait iken ordu hizmetine 
alınarak muvazzaf zâbitan gibi malûl düşmüş 
vücudunu kaybetmiş olan milis zâbitanı da it
hal etmekliğimiz bittabi' lâzımdır. Onun için o 
serlevhanın şu suretle tadilini teklif ediyorum. 
(İstiklâl muharebatı esnasında malûl kalan 
muvazzaf, mütekait ve Jandarma ve milis erkân, 
ümera, zâbitan ve mensubîni askeriye ile kü
çük zâbitan ve efrada nakdî mükâfat itası hak
kında Kanun) zannederim ki bunu encümen 
de kabul edecektir. 

RECEB B. (Kütahya) -^ Reis Beyefendi 
usul hakkmda mâruzâtta bulunacağım. 

REİS — Buyurunuz! 
RECEB B. (Kütahya) — Efendim, Süreyya 

Beyin vâki olan teklifi kanunun müzakere e'dil-
miyen aksamına aittir. 

ARİF B. (Eskişerir) — Serlevhaya ait. 
RECEB B. (Kütahya) — Serlevha hakkın-' 

daki buyurdukları teklifi kabul edersek henüz 
madde müzakere edilmeden o maddenin ruhunu, 
maddenin müzakeresinden evvel kabul etmiş" 
oluyoruz. Binaenaleyh, maddelerin müzake
resinde Süreyya Bey yine bu teklifi yapsınlar, 
maddenin metninde bu şekil kabul edilecek 
olursa o zaman serlevhayı da tadil ederiz. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim?! 
(Bu esnada elektrikler sönmüştür.) 

RECEB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi! 
Bu münasebetle Makamı Riyasetten istirham ede
rim! Evvelce de mevzuubahsetmiştim. Bir Fi-
resko Efendinin keyfine Meclisin mesaisini tehir 
mi edeceğiz? (Bravo sesleri) Tekrar istirham 
ediyorum; ne lâzımgeliyorsa yapınız. Bütün tah
sisatı verelim; Meclisi biz tenvir edelim; istirham 
ederim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Yahudi lâmbası bu 
kadar yanar. 

HACİM MUHIDDİN B. (Giresun) — Ar
kadaşlar; kanun Karesi Mebusu Muhteremi Sü
reyya Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi kabili 
itiraz değildir. Ve şüphesiz ki içimizde itiraz 
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edecek hiç kimse de yoktur, tasavvur dahi edi
lemez. Binaenaleyh kabulü tabiîdir. Ancak he
piniz çok iyi bilirsiniz arkadaşlar. İstiklâl mü-
cahedatı, İstiklâl muhârebatı deyince yalnız 
muntazam ordunun teşekkülünden sonrda olan 
muharebat kasdedilmemelidir. Halbuki kanu
nun ruhundan dahi anlaşıldığına göre veril
mek istenilen mükâfatı nakdîye, yalnız munta
zam ordunun zâbitan, ve erkân ve ümerasına 
aittir. Fakat arkadaşlar hepiniz iyi bilirsiniz 
ki vatanın istikbali tehlikeye düştüğü karanlık 
günlerde teşekkül etmiş birtakım kıtalar var
dır; onların zâbitanı vardır. Muntazam ordu
nun anası, vârisi hakikisi orasıdır; o cepheler
dir. Binaenaleyh o muharebeler esnasında o 
muhterem arkadaşlarda da kolunu, ayağını ve 
sair azasını kaybeden arkadaşlar vardır. Onla
rın da bu kanunun birinci maddesine ithalini 
çok rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İstiklâl 
Mücadelesinin tarihi mazbuttur. 

HACİM MUHİDDİN B. (Devamla) — Son
ra arkadaşlar! Jandarma zabitleri vardır. On
lar da bu istiklâl Harbine iştirak etmişlerdir. 
Ve onlardan da azasını kaybedenler vardır. Bun-
lan ne için açık bırakalım? Binaenaleyh bu 
maddenin onlara da teşmil edilmek üzere tadi
line dair bir takrir takdim ediyorum, kabulünü 
rica ederim. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim Hacim 
Muhiddin Beyefendi ile Süreyya Beyefendinin 
tekliflerine bendeniz de iştirak ediyorum. Ondan 
başka şu noktayı, ilâveten şu noktayı da arz edi
yorum. Birinci maddede mükâfatı nakdiye, ve
rilmesi lâzım gelen zâbitan ve efradın esamisi 
merbut defterde muharrerdir deniyor. Binaena
leyh bin küsur ismi ihtiva eden bu cedvel de 
şimdi bu kanunun birinci maddesi hükmü dâ
hilinde bulunuyor. Her hangi bir muamele ha
tasından dolayı bu deftere ismi geçmemiş olan 
her hangi bir Mehmetçik, her hangi bir zabit 
bir gün bir köşeden çıkarsa bu kanunun elimiz
de bulunan projesinin son maddesinde verilecek 
miktar, rakam ile tesbit edildiği için bu kanun
dan istifade edemiyecektir. öyle bir ihtimal 
vâridolduğu takdirde hakkı olan bir vatandaşı, 
bu kanunun umumî şümulünden mahrum etme
mek için kanunun nihayetine şimdi arz edeceğim 
bir fıkranın ilâvesini teklif ediyorum. 

Riyaseti Ceİileye 
Birinci madde nihayetine âtideki fıkranın 

ilâvesini teklif ederim. 
Balâda mezkûr cetvelde ismi mevcudolmayıp 

da vaziyeti bu kanun ahkâmına mutabık 
olan mâlûlîn zuhur ederse isimleri bahsedil-
miyerek yalnız Meclisten tahsisatı munzamma 
almak suretiyle derecesine göre aynı nis-
bette mükâfatı nakdiye verilir. 

2 . 1 . 1340 
Kühtaya 

Reeeb 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — 

Bu mesele yine bir prensip meselesidir. (Pren
sip kelimesi Türkçe değil sesleri) Türkçe-
dir arkadaşlar, tamamiyle Türkçedir. Ve Türk-
çeleşmiş olan Türkçedir. Zaten ben böyle ko
nuşuyorum, falkat siz de benim gibi konuşacak 
olursanız prensip kelimesine mukabil size tu
tamak derim, zaten kaç defa söyledim, tuta
maktır bu... 

REİS — Hilmi Bey lisan hakkındaki iza
hatınızı verdiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bu 
memleketi Tanzimattan beri sürüklemiş olan 
bir illet, zihniyet derecesini bulmuştur, Hâlâ 
devam ediyor. Maaşlar meselesi münasebe
tiyle burada birkaç kere tekrar ettim Hattâ 
en sonuncusunu da zabitlerin maaşlarının 
artırılması dolayısiyle idi. müşirlere yerdik. 
300 lira, 350 lira, öteki zabitlere de birden bire 
elli lira aşağıya indirdik. Burada mübarek 
iki gözünü kaybeden bir zabite ümeradan, er
kândan olduğundan dolayı veriyoruz. İkibin 
lira yine mübarek iki gözünü kaybetmiş olan bir 
nefere veriyoruz elli lira, eğer paramız 
yoksa ona bin verelim, ötekine üçyüz vere
lim. Paramız varsa binbeşyüz yerine iki-
binbeşyüz verelim. Fakat diğerine de dört-
yüz verelim, verelim de rica ederim. O na 
da hiçolmazsa bir sermaye olsun.. 

YUSUF AKÇURA (İstanbul) — Efendimiz 
köylünün gözü daha ucuz mu acaba? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ak-
çura Bey daha ucuz mu diye bir ni'sbet ko
yuyor, koymak istiyor. Esasen ortada bir nis-
bet yok k i edatı nisbet konulsun. 

Efendiler kısa kesiyorum paramızın azlı
ğını, şöyle böyle dara dar yetişeceğini de 
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kaale alarak biraz yukarısından kestim, bi
raz da aşağısına ilâve ettim. Her hakle yüz 
zabit varsa tabiîdir ki bin, binbcşyüz nefer 
vardır veyahut birkaç yüz küçük zabit var
dır. Şu itibarla teklifim : 

(a) fıkrasındaki 1 500 lira yerine 1 200 
lira diyorum. 150 yerine de çok elemiyorum, 
250 lira istiyorum. (B) fıkrasındaki 800 lira 
yerine de - bilâkis bunu kâfi görmekle bera
ber -elli lira aşağı inerek 750 lira diyorum. 
Fakat Müdafaai Milliye Encümeninin her mes
lek sahibinden daha ziyade kıymet biçmesi 
icabeden Ulu Mehmetçiğe karşı elli lira ver
mesine rağmen teşekkür ederim ki Muva-
zenei Maliye TTncümeni daha derr'n bir kıymet-
şinaslık göstererek yüz lira demiş. Bu da 
kâfi değildir arkadaşlar. Hiç olmazsa iki üç 
koyun, bir iki sapan, öküz falan alabilecek 
derecede bir miktar olabilsin. Buna da ar
kadaşlar! Yüzelli lira diyorum ve kabulünü 
de rica ediyorum. 

Bâzı imlâ ve nahiv hataları vardır. Bunlar
dan yalnız bir tanesine ilişmek .isterim. 

ALÎ RÎZA B. (İstanbul) — Sonra, sonra!.. 
TUNALI MlLMl B. (Devamla) — «A» 

fıkrasında (İki gözü âmâ, iki ayağı veya 
iki kolu olmıyan) deniliyor. Ne demektir ar
kadaşlar? Türkçem, o kadar güzel ve mükem
mel olan Türkçem bu kadar perişan bir hale 
getirilmesin. Bu iki gözü âmâ olmıyan, iki 
ayağı, kolu olmıyan demektir. Benim Türk-
çeme karşı bu kadar müsamaha hazmedilemez. 
(Bravo sesleri) 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎL! KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim İstiklâl Muharebesi
nin mebdei diğer bir kanunda mevzuubah-
solduğu veçhile İzmir'in işgalinden itibar olun
du. İzmir'in işgalinden beri her nerede her 
ne sıfatla ve herhangi bir müfrezesinin başın
da veyahut dâhilinde ifayı vazife ederken 
malûl olanların umumiyetle bu kanundan is
tifade etmeleri hakikaten muvafıkı adil ve 
hakkaniyettir. Gerek Milis sıfatiyle gerek Ku-
vayı milliye efradı sıfatiyle ve gerek muvazzaf 
ordu dâhilinde, ve gerekse mütekait iken mu
vazzaf hizmete alınmış bulunsun bilûmum 
mâlûl'inin bu kanundan istifade etmeleri haki
katen muvafıktır. Arkadaşlarımın bu babtaki 
tekliflerine bendeniz de iştira kediyorum. 

HACİM MUHİDDÎN B. (Giresun) — Tek
lifime de iştirak ediyor musunuz? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Evat efendim. Şimdi burada 
ıtesbit edilen isimler meyanında bu zevatın 
isimleri yolktur. Recep Beyin teklifi erinde bir 
fıkra ilâvesi vardır. Eğer o fıkra kabul edilir
se, o fıkraya istinaden biz bu zevatın esamisini 
ve kaçıncı derecede malûl olduklarını tesbit 
ederiz ve gelir Meclisi Alinizden de bunlar için 
tahsisat isteriz, zannederim ki bütçeye de bü
yük bir tesir yapmaz ve bu suretle aynı dere
cede .hizmet eden, aynı derecede ikramiye al
mış olur. Malûller siyyanen terfih edilmiş olu
nur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Müzakere kâfi 
efendim. • 

KÂZIM Pş. (Karesi) — Encümenin teklif 
ettiği birinci madde.. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efradın 
hissesini artırmak hakkındaki fikri âliniz? 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Encümenin tek
lif ettiği "birinci madde bâzı arkadaşların tek
lifleriyle tadil edilmcık iktiza ediyor ve Müda
faai Milliye Vekâleti de bunu hüsnü telâkki 
etmiştir. Eğer bu tadilâtın burada alel acele 
tesbiti mümkün olursa, daha münaısibolur ve 
kanun çükrnış bulunur. Her halde encümene gi
dip uzatmamak daha muvafı'ktır. Eğer müsa
ade- ederseniz tadil takriri ile burada mesele 
hallolurusun. Maddeye geçelim. Maddenin tadi
lini de encümen çabucak burada tesbit eder. 
Bu iş de bitmiş olur ve tekrar bir müzakereye 
mahal kalmaz. Daha iyi olur. 

ESAT Ef. (Menlteşe) — Efendim teklif et
tiğimiz kanun efradını eâmi ve ağyarını mâni 
olması için Hacim Bey (kardeşimizin takdir ve 
tahsin ettiği gribi, hepimizin de ilelebet hâfızai 
ihtiramımızda daim olması lâzımgelen Kuvayı 
Milliye •mensuplariyle de alâkadar olmak için 
Millî Mıücahedede malûl düşen birinci sınıf, 
iiknc'i sınıf, üçüncü sınıf diyerek kanunların 
muhtasar olması lâzımdır. Biz de böylece tan
zim ile Heydti Cclileenin huzuru irfanına arz 
eltnıiş'tilk. Fakaıt teklifi kanuni Müdafaai Milli-
yeye gidince 'birtakım tâbiratı fenniyeye boğu
larak benim de Hilmi Bey arkadaşım gibi an-
lanııyacağım bir şekle vasıl olmuştur. Şimdi 
artkadaşlar... 
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HACİM MUITİDDİN B. (Giresun) — Ku-
vayı Milliyetçileri nasıl unuttunuz? 

ESAT Ef. (Devamla) — Unutmadık efen
dim. İlk teklifimizde vardır. Onlar unutulur 
mu? Onların isimlerini tarih altın kalemle ya
zacaktır. Çünkü, vatanın en kara günlerinde 
büyük fedalkârlık göstermiş bir hizbi kalil nasıl 
unutulur? Bu, büyük bir kadirşinaslık olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Onlar 
Uzuvlarını vatanla mübadele etmişlerdir. Unu-
tulamazlar. 

ESAT Ef. (Devamla) — Şimdi efendim ge
rek Müdafaai ve gerdk Muva'zenei Maliye En
cümenlerinin «a, b, c,» fıkralarında bir nisfaeıti 
adle bulunuyor. Çünkü birinci sınıf malûlle
rinden zâtbiıt 7 tane, efrat 37 tane... Birinci sınıf 
zabıtana verilen mükafatı nakdiye 1 500 lira, 
(küçük zâbitan ve efrada yüz ellişer lira... 
Arkadaşlar; senin iki kolunu, iki gözünü, ya
hut ilki kıymettar uzvunu keseceğiz, Sana dün
yanın parasını, sana dünyanın en hasna ve he
lâl karışımı vereceğiz deseler bunu hangi vicdan 
kabul eder? Böyle aziz vatanın uğruna... 

MUSTAFA B. (İzmit) — Karı mikyas ola
maz. 

ESAT Ef. (Devamla) — Dünyanın en sev-
ıgibi maıhlûka«ti)ndan biri o değil midir? Ne ise 
onu geçelim. Arkadaşlar en kıymetli uzuvları
nı kaybeden bu ankadaşlara bir çift öküz pa
rasını, bir sapan parasını temin edemiyecek su
rette mükâfatı nafctiyeye, vicdanınız kail "ol
masa gerektir. Onun için (a) fıkrasına şunun 
ilâvesini ve Heyeti Celilenin kalburunu istirhamı 
ediyorum. «Üçer yüz lira itası» çünkü miktarı 
çcik değil 37 dir. 

İkincisi; (<b) fıkrasında kezalik yüzer lira 
yerine ikişer yüz lira, !bu ikincisinden dört yüz 
otuz altı tane fedakâr 'evlât vardır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Ne ilki yüz, dört 
yüz deyiniz efendim. Feda olsun. 

ESAT Ef. (Devamla) — (C) fıkrasına ge
lince : Maatteessüf burada bir şey vermiyoruz. 
Buncağızlara yüzer lira mükafat verilmesini 
vicdanımıza, irfanınıza, imanınıza havale ede
rim. İnşaallah istediğiniz gibi, dediğimi gibi 
ikanun çıkar da hepimiz dua alırız. 

ARİF B. (Eslkişehir) — Efendim müsaade 
buyurursanız Hoıca Esat Efendi ve rüfekasınm . 
yaptıkları teklifi kanuni en baştaki sahifededir 
efendim. Yaptıkları lâyihai kanuniye budur: 

1. Millî Mücahedede malûl düşenlerden 
•birinci sınıfa bin beş yüz, ikinci ve üçüncü sı
nıflara bin lira mükâfatı nalkdiye verilecektir. 

2. İşba kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

3. İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milli
ye ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

Şimdi efendim affı âlinize istinaden arz edi
yorum ki, Hioca Efendinin teklifine hayret et
tik. Hoca Efendi Hazretlerinin yapmış olduk
ları teklif milyonlar tutuyor. Çünkü böyle bi
rinci sınıftan malûl olanlara bin beş yüz lira, 
bin lira verirsek baktık ki büyük bir yekûn ola
caktır. 

ESAT Ef. (Menteşe) — Herkesin eli kıy
metlidir diye yaptım bu teklifi. 

ARİF B. (Devamla) — Halbuki Hoca Efen
di yüz liraya kadar indi. 

ESAT Ef. ('Menteşe) — Kabiliyetti kabul 
görmeyince ne yapayım? 

ARİF B. (Devamla) — Şimdi efendim ben
deniz evvelâ Süreyya Beyefendinin teklifine 
cevap arız edeyim: Esasen Müdafaai Milliye 
Encümeninin teklifi umumi bir tarzda yazılmış
tır. İhtiyat, falan denlnıemiştir. Zaten malûl 
düşen erkân, ümera, zâbitan ve memurin... De
nince bunun içinde ihtiyat olsun, muvazzaf ol
sun, mütekait ollsun hepsi dâhildir. Fakat Mu-
vazenei Maliye Encümeni ihtiyatların dâhil 
'olup olmadığından şüphe etmiş, tutmuş bir ih
tiyat kaydı koymuş. Şimdi ibir ihtiyat 
İkaydı konunca iş değişmiştir. Binaenaleyh 
Süreyya Beyin dediği gibi muvazzaf, ihtiyat 
mütekait kelimesini ilâve etmek lâzımdır Ve
ya doğrudan doğruya ihtiyatı kaldırıp umumi 
bırakmak lâzımgelir. Bianenaleyh bendeniz en
cümen namına bu şeyi kahul ediyorum. Ve ar
kadaşlarla görüştüm. Binaenaleyh bu erkân, 
ümeradan sonra bu tâbirler nerede geçerse ora
ya muvazzaf, mütekait, ihtiyat, jandarma ve mi
lis erkân, ümera, zâbitan ve küçük zâlbitan ve 
efrat kaydını korsak Süreyya Beyin arzuları ye
rine gelmiş olur. İkinci teklif, Recep Beyefendi
nin teklifidir. Bu gayet muvafık bir tekliftir. 
Çünkü olabilir. Gerçi bu uzun uzadıya hesabedi-
lerek sıhhiye dairelerinden hastanelerden kayıt, 
kuyut alınarak tertibedilmiştir. Fakat belki 
unutulmuş ola'bilir veyahut madem ki, milis 
'kaydını koyduk. Şimdi ihtimal bir iki arkadaş 
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bulunur. Bunlara aynı derecede mükâfat vere
bilmek için Recep Beyin teklifini maddeye ilâ
ve etmek muvafık olur. Kanunun tadil edilecek 
başka yeri yoktur. Tensip buyurursanız burada 
rakamlar hakkında teklifler reyiâlinize vaz'-
edilsin «burada sesleri» veyahut madem ki, iş 
bu kadar karıştı bu kadar da teklif vardır, en
cümene iade buyurunuz. Arzuyu âli dairesinde 
tanzim eder ve takdim ederiz. Sonra Tunalı 
Hilmi Beyin de teklifini kabul ediyoruz. «İki gö
zünden âmâ olan teklifini» kabul ediyoruz. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Şu me
sele de mühimdir. Mecruhiyet neticesi olarak 
denilmiş. Halbuki ayağı donar kesilir, koşarken 
düşer, kesilebilir. Maluliyete sebebiyet verir. 
Binaenaleh hizmet neticesi gibi şümullü bir tâ
bir konulmak lâzımdır. 

RECEP B. (Kütahya) — Karda gözü kör 
olanlar da vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Evet bu 
da vardır. Mecruhiyet tâbiri katiyen olamaz. 

REİS — Efendim takrirleri reyi âlinize vaz'-
edeceğim. (Encümene sesleri) Efendim evvelâ 
okuyalım, nazarı itibara alınırsa ondan sonra 
encümene havale ederiz. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Nazarı dikkat 
şeklinde değil, katî olarak yapılsın. (Encüme
ne sesleri) 

REİS — O halde efendim takrir, sekiz on ta
nedir. Eğer tensip buyurursanız hepsini birlikte 

encümene göndeririz. Takrirlerle beraber bu 
maddeyi encümene tevdi ediyoruz. O halde 
efendim ikinci madde de birinci madde ile alâ
kadardır. Birinci maddenin yemden tertibin
den sonra müzakere edeceğiz. 

Takrirler (Devamı) 
2. — Diyarbekir Mebusu Feyzi Beyle rüfeka-

sınm; Meclisin elektrikle tenvirinin Meclis tah
sisatı ile temin olunacak bir membadan teminine 
dair takriri 

REİS — Şimdi efendim bir takrir gelmiştir 
Heyeti Umumiyenize arz edeyim ona göre mü
zakereye devam ©deriz. 

Riyaseti Oelileye 
Meclis elektrik tenviratının Meclis tahsisatı 

ile tesis olunacak bir membadan temini hususu
nun şimdi reye vaz'mı ve Meclisi Âlice kabul 
buyurulduğu takdirde muhterem idare heyetin
ce serian muamelesinin ikmalini arz eyleriz. 

Diyaribekir Kütahya 
Feyzi Recep 
Urfa Malatya 
Ali Mahmut 

REİS — işbu takrir mucibince muameleye 
konulması.. (Reye koyunuz sesleri) Efendim 
talkriri reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Aksi reyde bulunanlar ellerini 
kaldırsın. Efendim takrir kabul olundu. 

Efendim Cumartesi günü saat bir buçukta 
içtima etmelk üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat saat : 5,50 
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Sualler, cevaplar (Devamı) 
2. — Sinop Mebusu Yusuf Kemal Beyle rü-

fekasınm incir ve üzüm kutuları imal olunacak 
ecnebi kerestelerin kabulü muvakkat usulü ile bi-
lâresim ithali esbabına dair sual tahririyle İkti
sat Vekili Hasan Beyin tahriri cevabı (7/39) 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Merbutan takdim kılman istidanamenin mü
talâasından anlaşılacağı veçhile incir ve üzüm 
kutuları imal olunacak ecnebi kerestelerin altı 
ay müddetle ve kabulü muvakkat usulü ile bilâ-
resim ithaline müsaade olunduğuna dair verilen 
kararın sair ihtiyacata sarf olunacak kerestele
re de teşmili tasavvuru halkımızın mühim bir 
kısmını teşkil eden ormancılık ve 'kerestecilik 
edenleri ciddî bir endişeye düşürmüştür. Bu en
dişenin muvazenei ticariyemizdeki büyük açık 
yüzünden her sene ziyadeleşmekte olan sefaletin 
bir dereceye kadar izalesi için mevcut hızarhane 
ve fabrikaları tamir ve yemlerini tesis edecek 
olanları tereddüde sevk etmesi ve faaliyetlerine 
mâni olması tabiîdir. Milliyetperver ve halkçı 
olan ve bu sebeple kerestecilik gibi mümkün 
olan hususatta daima mahsulât ve mamulâtı-
mızı himaye edici bir siyaset takibedecek bulu
nan Meclis ve Hükümetimizden bu esasa müna-
fi bir karar ve hareket süduru muhtemel olmak
la beraber alâkadarların salifülarz endişelerini 
külliyen izale edecek veçhile şu sırada bâzı be
yanatta bulunması fevaidi azimeyi mucibolacağı 
mülâhazasiyle Hükümetimizin bu baptaki tasav-
vuratmm tahriren bildirilmesini İktisat Vekili 
aynı zamanda Maliye Vekâleti Vekili Beyefen
diden sual ve rica ederiz. 

12 Teşrinisani 1339 
iSinop Mebusu Kastamonu Mebusu 
Yusuf Kemal Mahir 

Kastamonu Zonguldak 
Halit Yusuf Ziya 

Bolu 
Şükrü 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Ecnebi keresteleri ile İzmir'in üzüm ve incir 

kutularına dair Sinop Mebusu Yusuf Kemal 
Bey ve rüfekası tarafından Riyaseti Celilerine 
takdim kılınıp 12 . 1 1 . 1339 tarih ve 6/39 -1355 
numaralı tezkerei devletleri ile irsal buyurulan 
12 Teşrinisani 1339 tarihli sual takriri ile mer-
ıbutu İnebolu ahalisinden ve kereste tüccarın

dan Musa Reis zade Ahmed ve onbeş nefer rü-
fekasmm istidaları mütalâa olundu. Bunların 
neticei meali üzüm ve incir kutusu imali için 
ecnebi kerestelerinin kabulü muvakkat usulü 
ile bilâresim ithaline Hükümetçe verilen kararın 
sair ihtiyacata sarf olunacak kerestelere de teş
mili mutasavver olduğundan ibaret bulunmuş
tur. 

Hükümet bilûmum mahsulât ve mamulâtı dâ
hiliyemizi himaye ve bunların revacını temin ede
cek bir siyaset takibetmekte olup bunun harem
de bir muamele ifası mutasavver değildir. Esa
sen gerek İzmir'de ve gerekse istilâ dolayısiyle 
düşman tarafından tahribedilip muhtacı imar 
olan şehir ve kasabalara muktazi kerestelerin 
memleketimiz ormanlarından imâl ve tedariki 
mümkün olduğu cihetle bunların hariçten celbine 
lüzum görülmemektedir. Mezkûr takrire merbut 
istidada mevzuubahsolan ve İzmir'in başlıca üzüm 
ve incirlerin vaz'ma kutu meselesine gelince; icra 
edilen tetkikata nazaran İzmir'de nim mamul ola
rak kutu imalâtı için senevi yirmi bin metre kare 
mikâbı keresteye ihtiyaç vardır. Bu kerestelerin 
köknar eşearmm budaksız ve beyaz ve kokusuz 
nevilerinden kalas veya dört köşe halinde imâl 
ve gölge mahallerde ve kavaidi fenniye dairesinde 
inşa olunmuş mağazalarda asgari üç ay kadar ku
rutulmuş olması lâzımdır. Karadeniz köknar ke
resteleri alelekser bir kalasta sekiz, dokuz budak
tan fazla olduğu halde beher metre mikâbı İz
mir'de kırk - kırk bir liraya satılmakta ve halbuki 
fevkalâde beyaz ve budaksız olan Romanya keres
telerinin beher metre mikâbı Gümrük Resmi ha-
riçolduğu halde âzami yirmi altı liraya İzmir'e 
mal edilmekte olduğu bilmuhabere anlaşılmıştır. 
Yerli keresteleri ecnaz ve evsafı itibariyle Roman
ya kerestelerine muadil olmak şartiyle beher met
re mikâbı âzami olarak «otuzdan otnzbeş liraya 
kadar İzmir'e mal edilebildiği takdirde ecnebi 
kerestelerine rağbet edilmiyecektir. Elyevm Bolu 
vilâyetinde dört ve Kastamonu ve Zonguldak vi
lâyetlerinde altı ve Sinop vilâyetinde bir fabrika 
mevcudolup ormanlarının buğdiyet ve vesaiti 
nakliyesinin mefkudiyet ve faprikalarmm kud
reti imaliyelerinin noksaniyetine mebni senevi ni
hayet dört - beş bin metre mikâp nim mamul kutu 
kerestesi imâl ve sevk edebilecekleri mahalleri ile 
cereyan eden muhabereden anlaşılmaktaadır. Bu
nunla beraber Karadeniz köknarları (Abyesi Nor-
mandiyana) neviden olup bunların renkleri daha 
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koyu olmakla beraber hafif reçine kokusu neşret
mekte olmasına naşi izmir üzüm ve incir müstah-
sıllarınca mahsulâtın mahalli sarfmdaki revacı 
itibariyle makbul addedilmemektedir. Romanya 
köknar keresteleri ise (Abyesi Peketinana) nevi
den olup bu neviden Bursa vilâyetinin Keşiş ve 
Domaniç dağları ormanları ile Bolu vilâyetinin 
şimali - garbisindeki ormanlarda ihtiyacı hâzırı 
temin edecek derecede köknar eşcarı muvcudise 
de bunların «imendifer v e bahrî iskelelerine olan 
buğdiyeti ve vesaiti nakliyenin mefkudiyeti ha
sebiyle İzmir'e pek pahalıya mal olacağından 
rağbet görmiyecektir. Bâlâda arz olunduğu gibi 
rengi binnisbe koyu ve hafif kokusu olan Kara
deniz köknarları İzmir'de revaç bulduğu takdirde 
havalide mevcut faprikalar imalâtının bir dere
ce daha tezyidi mümkün olmakla beraber Kara
deniz havalisindeki mevcut bâzı ormanların Hü
kümetçe işlettirilmesine teşebbüs edildiğinden bu 
suretle tedarik edilecek köknar keresteleri ile 
İzmir kutu ihtiyacının temini kabil olabileceği 
ve revaç bulmadığı takdirde ebniye kerestesi müs
tesna olmak şartiyle Hükümetçe müttehaz karar 
veçhile Romanya kotu kerestelerinin kabulü mu
vakkat usulü ile İzmir'e ithali zaruretinde bu
lunulacağı mâruzdur efendim. 

2 7 - 3 1 Kânunuevvel 1339 
İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

3. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin 
Bey'ki aşiret reislerinden kaymakam Abdülmecit 
Beyle avanesi hakkındaki sual takririne Müda-
faai Milliye Vekili Kâzım Paşanın tahriri ceva
bı (6/83) 

Riyaseti Celileye 
İzahtan müstağnidir ki saltanatı Feridiyenin 

asarı meşumesinden biri de Hamidiye alaylarının 
(teşkilâtıdır. Fıtraten cani olmasından dolayı müs-
temirren şekavetle ve sanat ittihaz eden ve en 
doğrusu menafiyi şahsiye ve hasisesine hadim-
meluf ekser memurlarımızın istifadeleri sayesin
de zadei şekavet olarak külliyetli servcıt tedarik 
eyliyen ve birtakım mahasrire ve bilcücuh mezalim 
ve şekavetine nihayet verilmek üzere bu havaliye 
kaldırılması 1338 senesi zarfında Şark Cephesi 
Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri ca
nibinden bildirilen Beyki Aşireti Reisi Kaymakam 

Abdülmecit Bey hakkında bu kerre Erzurum.ve 
Karaköse mahkemelerinden sâdır olan ihzar ve 
tevkif müzekkerelerinin infazı ahkâmı zımmında 
Süvari Yedinci Fırka Kumandanlığına tevdi 
edilmiş iken her ne esbaba mebni ise şimdiye kadar 
tenfiz buyurulmamıştır ve bu yüzden mumailey
hin bir kat daha tezyidi şekavetini muoibolduğu 
anlaşılmıştır. Hakikaten bu misüllû şakilerin iza
leyi vucüdu Hükümetçe matlup, binaen Hâkimi
yeti Milliiyeyi muhafaza ve fukarayı ahaliyi ta
hammül fersa zulmünden vikaye" ve vatanı saa
deti atiyesini temin muktazı ise vücudu her halde 
muzır böyle bir şakii meşhur hakkında ahkâmı 
kanuniyenin tatbik edilmemesi selâmeti! vatan ve 
Hâkimiyeti Milliye noktayı nazarından kabili 
telif olunur mevaddan olmıyacağından lütfen 
keyfiyetin Başvekâleti Celileye malûmat itası ile 
beraber Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden 
sual buyurulmasım arz ve istirham eylerim efen
dim. 

10 Kânunuevvel 1339 
Bayazıt Mebusu 
Süleyman Sudi 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
26 Kânunuevvel 1339 

11.12.1339 tarih ve 6/76-1698 numaralı 
tahriratı devletleri cevabıdır: s 

Beyki Aşireti Reisi Abdülmecit Bey hakkında 
mahkemeden sâdır olan tevkif müzekkeresinin in
faz olunmamasının esbabı, Dokuzuncu Kolordu 
Kumandanlığından iztizah kılınmıştır. Vürude-
den cevabi telgraf münderecatından mumailley-
hin halen silâh altında bulunmadığı ve binaen
aleyh hafif aşiret süvari alayları hakkındaki 14 
Ağustos 1336 tarihli nizamnamenin (silâh altının 
gayrı zaman] arda aşiretten maınsup ümera ve zâ-
bitan ile efrat tarafından ika edilecek her nevi 
cürümler hakkında sınıf u ahali gibi muamele olu
nur. Yani mahakimiadliyeye tâbi tutulur) diye 
muharrer olan altmış altıncı maddesi mündere
catına nazaran silâh altında olmadığı için mezkûr 
madde ahkâmından bahsile tevkif müzekkeresinin 
berayı infazı hükümeti mahalliyeye verildiği ce
vaben bildirilmiş ve cereyanı muamele icabatı 
•kanuniyeye müstenit bulunmuş olduğu arz olu
nur efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 
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Maliye Vekâletinden istifa eden Hasan Fehmi Beyin yerine Kângın Mebusu Mustafa Abdiilhalik 
Beyin itihabedildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresinin neticei arası 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

152 
143 

4 
5 

Artvin: Hilmi B., Ardanan: Talât B. Halit 
Pş. Aksaray: Besim Atalay B., Vehbi B. Amasya: 
Ali Rıza Ef. Nafiz B. Antalya: Rasih Ef. Anka
ra: İhsan B. Edirne: Hüseyin Rıfkı B. Faik B. 
Ordu: Hamdi B., Faik B. Erzincan: Sabit B., 
Erzurum: Haled Ef. Cazim Ef. Rüştü Pş., Zi
ya Ef., Münir Hüsref B., Ertuğrul: Ahmed İf
fet B., Halil B., Dr. Fikret B., Rasim B., Erga
ni: İhsan Hamit B., Kâzım Vehbi B., İzmir: Os-
manzade Hamdi B., Mahmud Celâl B., Rahmi B., 
Mustafa Necati B., İsparta: Hafız İbrahim Ef., 
Hüseyin Hüsnü Ef., Mükerrem B., İstanbul : 
Hamdi B., Ali Rıza B., Yusuf Akçura B., Eski
şehir: Arif B., Elâziz: Hüseyin B., Muhittin B., 
Mustafa B., Naci B., Urfa : Ali B., Yah
ya Kemal B., Bayazıt : Süleyman Sudi B., 
Şefik B., Bursa: Refet B., Mustafa Fehmi Ef., 
Burdur: Mustafa Şeref B., Bozok: Hamdi B., Bo
lu: Emin Cemal B., Tekirdağ: Cemil B., Tokad: 
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