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î : 12 5 12 1934 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Ha/ı lâyihaların tetkik ve müzakereleri için muh
telit encümenler teşkili karar laş t ı r ı ld ık tan ve bazı 
kisvelerin giyilmemesi hakkındaki kanun lâyihası 
müzakere ve onaylandıktan sonra çarşamba j>'ünü 

toplanılmak üzere celse kapat ı ldı , 
Başkan Katib Kâtib 

K, Özalp Mersin. Denizli 
Haindi Haydar Rüş tü 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1934 yılı büt

çesinde 52 290 liralık münakale yanılmasına dair ka
mın lâyihası (1/1102) (Bütçe encümenine) 

2 — İnhisa r la r umum müdürlüğü 1934 yılı bütçe
sinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında k-t-
nun lâyihası (1/'l Kili) (Bütçe encümenine) 

3 — Türkiye Cumhuriyet i ile Amerika Rîrieşik 
Devletleri a ras ında 25 birinci teşrin 1934 tar ihinde 
imza olunan ve her iki Devlet va tandaş lar ! mütekabil 
metal ibinin tesviyesine mütedai r i t i lâfnamenin tasdi
ki hakkında kanun lâyihası (1/1161) (Haric iye en
cümenine) 

4 — Türkiye - Yunanistan aras ında 30 ilk (esrin 
1930 tar ihinde imzalanan ikamet ve ticaret ve se.yri-

sefaîn muahedesine müzeyyel itilâfın Kabul ve tasdi-
kına mütedair kanun lâyihası (1/1105) (Har ic iye ve 
İk t ı sad encümenler ine) 

5 — Vakıf icare ve mı ıka taa lan bakayasının tas
fiyesi hakkında kanun lâyihası (1/1100) (Maüye \ e 
Bütçe encümenler ine) 

(i — Ziraa t vekâleti 1931 yılı bütçel inde Ytik'i 'k 
z i raat ens t i tüsüne yardım olarak verilen 50 980 lj>v-
nm fası l lara dağı t ı lması ve 34 500 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/1?C7) (ŞviHçe 
encümenine) 

Teklifler 
7 — Kocaeli mebusu İbrahim Sürcyy.uıın, Kemal 

öz at l ı Cumhur Reisimize verilen </Atatürk-> svry ;:*.!'-
nm hiç bir kimse taraf ından oz ve soy adı olarak 
kul lanı lmaması hakkında kanun teklifi ( 2 1 3 0 ) (Da . 
hiliye encümenine) 

H Malatya mebusu General İsmet İnÖuii ve 258 
arkadaşının, teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve 11 nci 
maHdelerjle intibahı mebıısan kanununun bazı madde
lerinin değiştir i lmesi ve bu kanuna bir madde eklen
mesi hakkında kanım teklifleri (2/13.1) (Teşki lâ t ı esa
siye encümenine) 

Tezkereler 
9 ! 895 sayılı kanunun birinci maddesi hüküm

lerinden, Balya - Kamaydın madenlerini ki ra lama ve 
işletme Türk anonim şirketinin istifade edip e tmeye
ceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3 /549) 
(Ikiisad., Maliye ve Bütçe encümenler ine) 

Mazbata lar 
Kİ fOvkaf umum müdür lüğü 1931 yılı bütçesinde 

12 500 liralık münakale yapılma;.! hakkında kanun 
lâyihi'",! ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1155) (Ruz-
nameye) 

it Hudud v,> sahiller s ıhhat umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçesinde 1 000 liralık münakale yaptlması 
hakkında kanun lâyihası ( î / 1 1 4 7 ) (Rııznan eve) 

!2 Corum mebusu İsmetin, askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 04i ncı maddesindeki (hususî büt
çeler) (ahirinde belediyelerin dahil olup olmadı
ğının tefsk'ine dair takr i r i ve Maliye encümeni maz
batası (1 /80) ( R u z n a m e y e ) 

13 - Malatya, mebusu General İsmet İnönü ve 258 
arkadaşının, teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve 11 nci 
maddeleriîe intihabı ntebusan kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmeni ve hu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkmda kanun teklifleri ve Teşkilât ı esasiye encü
meni mazbatas ı ( R t m ı a m e y e ) 

B I R î N C î C E L S E 
Açılma saati; 15,50 

BAŞKAN — General Kasım Özalp 

YÂZGANLAR: Muzaffer (Konya), Haydar Rüştü (Devimli) 

BAŞKAN — Meclis toplanmıştır, 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ ITMUMIYEYE MARUZATI 

/ — Menkul ve gagrimeaku! emval il e bunla- \ kanunun birinci maddesinin tefsiri hah-İn tutak i 
rııı intifa haklanum re daimî vergili •riıı nnklum I tezli e renin, geri rerUmesimc <la,ir lithşrekâlel Irz
lar em lıaber verenlere verilerek ik ritmi nelere dıeir j keresi 

80 



I : 12 5-12-1934 C 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislisine 

19 - XI -1934 tarih ve 6/4244 sayılı tezkere
ye ektir: 

1905 sayılı kanunun birinci maddesinin tef
sirine aid teklifin geri alınması Maliye vekilli
ğinden yazılan 28 - XI - 1934 tarih ve 16185 sa
yılı tezkerede rica edilmektedir. 

Lâzımgelen muamelenin yapılmasına yüksek 
müsaadelerini dilerim 

Başvekil 
I. İnönü 

BAŞKAN — Hükümetin istediği gibi lâyiha
yı geri veriyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Askeri ve mülki tekaiid ka-ıtını umut İnci 
nmddeleri mucibince, yapılan l< diyı lirin tazmi
nat: re ı/n ikram i yi ol ab ol m-ad aynan t teyitti Jıak-
kında lîaşrekalı i tezin rt si re }fa-liy< r< llülcy 
enenmeni eri m-a.zbıılalyrı (.'>/J~>s) II! 

Tefsir fıkrası 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 26 ncı ve 52 nci maddeleri mucibince 
yapılan toptan tediyeler hizmet mukabili tazmi
nat hükmündedir. 

BAŞKAN — Okunan tefsir fıkrası hakkında 
mütalea var mı? (Hayır sesleri). Onay bulan
lar ... Bulmayanlar ... Onay bulunmuştur. 

2—İsli/dili madalyası, Lan itmnt an tkıncı mad
desinin tefsiri lıakleuıda Başrekdlt I hn.zrısı ,-; 
MUM MüdafıM encümeni mazbatası (d':><>'•)) \:'\ 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

869 sayılı kanunun 2 nci maddesine fıkra 
ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 869 sayılı kanunun 2 nci mad
desine ağağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

Evvelce madalyası olupta ölmüş olanların 
madalyalarının varisine intikali işi Millî Müda 
faa vekilliğince yapılır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi onay bulan
lar ... Onay bulmayanlar ... Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar ... Bul
mayanlar ... Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî 
Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar ... Bulmayanlar ... 
Onay bulunmuştur. 

Kanunu onay bulanlar ... Bulmayanlar ... Ka
nun onay bulunmuştur. 

TAKRİRLER 

/ — M alalıya mebusu, (dem-rai ismi I hatmi e-
2 arkadaş'nent Tnrkiı/ı Jliiıjük Millet ]f eslisi tıtli-
Jmlnnnı yenilen m esine dair takriri 

BAŞKAN — Birinci müzakeresi yapılacak 
maddelere geçmezden evvel, Malatya mebusu 
İsmet İnönü ve arkadaşlarının bir takriri var
dır, okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi intihabının 

dır. 

[ 1| 18 numaralı basmayan zaptın somunladır. 
[2] Birinci 'müzakeresi <> ucu İııik-al zaptında-

yenilenmesine karar verilmesini teklif öderiz. 
Malatya Tekirdağ Kütahya 

İsmet İnönü Cemil Uybadm Receb 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzedeceğim. 

Malûmdur ki mutlak ekseriyetle karar verilebi
lir. 

Teklifi onay bulanlar ellerini kaldırsın ... 
Onay bulmayanlar ... Teklif ittifakla onay bu
lunmuştur. 

Diğer maddelere geçmezden evvel beş daki
ka ara veriyoruz. 

Kapanma saati: 16 



Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 16,5 

BAŞKAN — K. Özalp 
KÂTİPLER — Muzaffer (Konya), Haydar Rüşdü (Denizli) 

-«•»• 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
Ruznanıenin maddelerine geçmeden evvel 

Teşkilâtı esasiye encümeninin sevkeıttiği bir ka
nun lâyihası vardır. Bunun tercihan ve müstace-
len müzakeresine dair encümenin takriri var»-
dır. Evvelâ takriri akutub reyinize arzedece-
ğim. Bunu kabul ettiğiniz takdirde kanun tekli
finin müzakeresini yapacağız. Kanun tevzi edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Teşkilâtı esasiye kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine dair olan teklifin derhal ve 
müstaoelen müzakeresini teklif ederiz. 

Balıkesir Tekirdağ 
Hacim Celâl Nuri 

BAŞKAN — Bir de intihabı mebusan kanu
nunun tadili hakkında bir teklif vardır. 

CELÂL NURİ (Tekirdağ) — O ayrı bir ka
nundur. Bu bittikten sonra onun için de ayrı bir 
takrir vereceğiz. | 

BAŞKAN — Diğeri için de takririniz varsa 
veriniz. İkisini beraber reye koyalım. 

Yüksek Reisliğe 
İntihabı mebusan kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesine dair olan teklifin derhal 
ve müstaoelen müzakeresini teklif ederiz. 

Balıkesir Tekirjdağ 
Hacim Celâl Nuri 

BAŞKAN — Evvelâ teşkilâtı esasiye kanu
nunun tadili hakkındaki teklifi reyinize arzedi-
yorum. Tercihan ve müstaoelen [müzakeresini 
onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulun
muştur. 

İntihabı mebusan kanununun tadili hakkında
ki teklifi onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . 
Onay bulunmuştur. 

Her iki kanun da tab ve tevzi edilmiştir. 
Bunların müzakeresine başlayacağız. 

BAŞBAKAN GENERAL 1 İNÖNÜ ( Malat
ya ) — Yüce saylavlar, kadınların saylav seç
mek ve saylav seçilmek hakkma sahib olmaları 
için yüce katınıza teklif sunuyoruz, kadınları
mızın Türk tarihindeki haklı yerleri, erkek
lerle beraber, daima, memleketin ve milletin 
mukadderatı üzerinde söz ve tesir sahibi olma
larıdır.. Türk kadını tarihte ne vakit haklı ve 

itibarlı yerini bulmuşsa, budun mukadderatı ü-
zerinde kendini tesirini gösterebilmişse, erkek
lerle beraber karışık ve güç yurd işlerinde elele 
çalışaJbilmişse, işte o zaman, büyük Türk ulusu, 
kudreti ile, medeniyetile bütün dünyayı kapla
mıştır. ( Okay sesleri, alkışlar ). 

Arkadaşlar, Türk kadınının, hakkı olduğu 
yerden ayrılub, bir süs gibi, memleket işine ka
rışmaz bir varlık gibi, bir köşeye konması türk 
annesi değildir. (Okay sesleri). Türk anane
sinin ve Türk anlayışının zıddı olan bir usul-
dir ki onun, Türk memleketlerinde yerleşmesi 
asırlarca - elemlerinizi ve acılarınızı tekrar u-
yandırmayayım - geçirdiğimiz felaketlerin baş-
lıcalarmdan ve esaslılarından birini teşkil eder. 

( Alkışlar ve okay sesleri). 
Arkadaşlar; eski alışılmış darbımeselleri tek

rar edecek değilim. Ulusumuzun bütün ihtiyaç
larını, içinden ve yakından görmüş ve yetiş
miş adamlar olarak, inançla söyleyebiliriz ki 
Türk kadınının geniş alanda ulus işlerine karış
masından istifade etmekteyiz, istifade edece
ğiz. Yakın geleceklerde, Türk Devletinin ve 
Türk ulusunun geniş kudretlerinin sırrı anlaşıl
dığı zaman, bunun başında, ilk günden beri 
Türk inkılâbının Türk kadınına verdiği haklar 
esaslı bir delil olarak ileri sürülecektir. ( Okay 
sesleri, alkışlar ). 

Bizim bu gün yaptığımız bu teşebbüs, Büyük 
Millet Meclislerinin ve Türk inkılâbının yıllar
dan beri güttüğü siyasanın tam bir varanıdır. 

, İnkilâpçılar, yüce heyetiniz, bunu, yurdun 
ve ulusun menfaati ve iyiliği namına anlayış
larımızın yeni bir belgesi olarak gösterib övüne
biliriz. Ancak arkadaşlar, yeni teklifimizle, Türk 
kadınına bu halkkı bir lütuf olarak veriyoruz 
kanaatinde asla değiliz ve kimse bu kanaatte 
olamaz. Bizim kanaatimiz, bizim ananemiz, 
Türk kadını için böyle vazifelere girmek, esa
sen hakkı olduğu ve yanlış olarak, zulüm olarak, 
çoktanberi gperi bırakıldığı merkezindedir. Di
ğer bir çok memleketlerde nasıl olduğunu şimdi 
izah etmek istemem. Fakat bir memlekette ki, 
yurdun her tarafı istilâya uğradığı zaman, ka
dınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz 
omuza çalışırlar, memleketin geri kalan kısmını 
korumak ve beslemek için tarlanın kara topra
ğından yiyecek çıkarmağa çalışırlar, elbette bu 

— 82 



İ : 12 5 12 1934 C : 2 
mevcudiyetlerin yurdun her köşesinde ve her ta
bakasında söz söylemeğe hakları vardır (Sürekli 
alkışlar!). 

Her hangi bir ülkede kadınlar bu kadar ağır 
imtihanlar g'eçirmişse, orada da kadınlar elbette 
bizim kanunen verdiğimiz haklara kavuşacak
tır. Şart, evvelâ kadınların, bizim kadınlığıma 
gibi çetin imtihanlarjdan geçmiş ve daha çok çetin 
imtihanları göğüslemek için bileklerinde, akılla
rında ve yüreklerinde kuvvet olduğunu ispat 
etmiş olmalarıdır (Okay sesleri). 

Yüce arkadaşlar, Türk inkılâbını tarih anla
tırken bunun bir kurtuluş olduğunu eı» h<>.ct-tı 
söyleyecektir. Bu kurtuluşun muhtelif safhaları 
içinde de, bilhassa kadınların kurtulmasını ana
caktır. Bizim inkılâbımızın, bu memlekette gö
rülen bir çok ıslahat teşebbüslerinden en baş 
ayırımlarından biri, kadınlığa verdiğimiz mevki 
ve kadın haklarını tanımakta gösterdiğimiz isa
bettir. Türfk inkılâbı denildiği vakit, bunun, ka
dının kurtuluş inkılâbı olduğu beraber söylene-
çektir. Şimdi almakta olduğumuz teşebbüs, bu 
kurtuluş istikametinin tamamlanması, netice
lenmesi' ve en verimli bir hâle getirilmesidir. 
Gelecek Büyük Millet Meclisinde kadın saylav
larla beraber çalışmak, Büyük Millet Meclisinin, 
kurüluşundanberi, bu memlekete getirdiği fe
yizlerin daha çok genişlemesini, daha ileri ve 
rimlerde bulunmasını temin edecektir, kanaa
tindeyiz.'Temiz, duru kanaatimiz budur (Okay 
sesleri). 

Arjkadaşlar, bizim inkılâbımızı, gerek ona 
önderlik etmekte, gerek onu feyizli ve verimli 
kılmakta, Atatürk, en anlatıcı bir surette tem
sil etmektedir. Kadınları hakkından mahrum 
edilmekle, yarı yarıya kütürüm bir hale gelen 
ulusumuzun üstünden bu baskıyı kaldırması, 
Atatürkün başlıca hizmetleri arasında sayılacak 
tır (Sürekli alkışlar). 

Yüksek heyetinizin şimdi gösterdiği tezahü
rü Türk ulusunun ilerlemesi ve yükselmesi için 
çalışan Yüce Önderimiz Atatürkün gayretlerini; 
sevgi ve saygılarla karşıladığınızın esaslı ve 
yeni bir delili olarak alıyoruz. 

Arkadaşlar; fevkalâde iyi işler başaran Büyük 
Meclis, bütün umutlarına erişmiş bulunuyor. 
Memlekete ettiğiniz hizmetlerin en parlakların
dan birini bu gün, teşkilâtı esasiye kanununun 
tadilile yapmış olacaksınız. Gelecek nesil dörs 
düncü Büyük Millet Meclisinin büyük işlerini 
anarken, Türk kadınına bütün hakları vermek, 
kötü bir sistemin kendilerini karanlıkta bırakan 
usullerinden onları kurtarmak için gösterdiğiniz 
gayretleri daima şükranla, minnetle tekrar 
edecektir. Türk kadınının memlekete hizmetleri, 
onun kurtuluşunu tamamlamakla taçlamış olu
yorsunuz. 

Arkadaşlar; heyeti umumiyesini yüksek ona- i 
yınıza lâyik görürseniz, Türk ulusu içinde yeni | 
bir devre açacak olan kanunun müzakeresine ! 

geçilecektü*. Bu kanunun müzakeresi ile Türk 
kadınına memleketin şurasında burasında lâyik ol
duğu mevkii vermek için gösterilen tereddütleri 
zihinlerden silmiş olacaksınız. Türk kadını da, 
Büyük Millet Meclisinde, memleketin mukadde
ratı hakkında söz söylemek, kanunların ve alı
nan tetbirlerin aile ve yurd için ameli ve fay
dalı olması hakkında kıymetli fikirlerini millete 
karşı ifade etmek fırsatını haklı olarak bulmuş 
olacaktır. ( Sürekli alkışlar ve okay sesleri). 

REFİK (Konya) — Çok değerli başkanın her 
işte olduğu gibi bunda da olgun ve içten gelen 
dolgun sözlerinden sonra sizleri üzmek istemez
dim. Fakat görülecek iş o kadar büyük ve o 
kadar evrensel ki, bunun üzerinde duygularımı 
bir kaç kelime ile yüksek saylavlara sunmak is
tedim 

Büyük Türk Ulusu; 
Ne mutlu sana; dün senin olmayan, senden 

olmayan kötü adamlar, kötü idarelerin elinde öz 
varlığını ne söylüyor, ne de gösterebilirdin. Ya
kından, uzaktan sana bakanlar senin özünü gör
meden, bilmeden sana eksik gözle bakıyorlardı. 
Bu gü senin özünü, senin varlığını yine senin 
özünle acun uluslarına gösteren bir güç yetişti. 
O gücün, senin gücünün adını anarken, acunun 
sana gözleri kamaşarak baktığını görüyorum. 
Göğsüm sevinçle doluyor (Onay sesleri). 

Büyük Ulus Kurultayının saygı değer üyeleri, 
Dün bir evin pırtısı gibi değeri küçültülen 

Türk kadını durmadan yürüyen, olgunlaşan bü
yük inkılâbın bu atıma girmesile yepyeni bir 
acuna giriyor. Türk kadınını acun tanır. Er
kekten hiç bir savaşta geri kalmamış, onunla 
omuz omuza yürümüş, onunla tarlada beraber 
çalışmıştır. Ekin kaldırırken, ineğini sağarken, 
yavrusuna ninni söylerken dahi erkekten ayrıl
mayan Türk kadını ulus işlerinde de yüksek var-
lığnıı göstermiştir. 

Baylar, şimdi onayımıza verilen bu kanunla 
Türk kadını değeri olan yeri alıyor (Alkışlar). 

Büyük ulusun yüksek kurultayı, bu gün Yük
sek Kurtarıcının önderliğinde vereceği kararla 
büyük inkılâbın değerli kıldığı büyük işlerden 
birisini daha yapmış olacaktır. 

Baylar, sevinelim, Öğünelim, çünkü; Türküz; 
çünkü Atatürkümüz vardır (Şiddetli alkışlar). 
Ulus varoslun. Atatürk sağ olsun (Alkışlar). 

SADRI MAKSUDİ (Şebin Karahîsar) — 
Saygılı Türkler, kadınlara siyasî hak verilmesi 
münasebetile kürsüye gelmem sizin vereceğiniz 
reylere tesir etmek için değildir. Zaten bu ka
nunun lehine rey vereceğinize eminim. Kürsüye 
çıkmamın sebebi; bu münasebetle kadınların si
yasî haklan hakkında bu gün hukuk felsefesi! e 
uğraşan bilgenlerin tebellür etmiş fikirlerini hu
lâsa etmektir. 

Bu fikirlerin hulâsa edilmesi faydalı olacağı
na kaniim. Baylar, kadınlara siyasî hak verilmesi 
meselesi ötedenberi hukuk felsefesi ile uğraşan 
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bilginler arasında mevzubahs olmuştur. Fikirleri 
çok işgal etmiş, uğraştırmıştır. Bu mesele ka
dınların zekâsı meselesi ile alâkadardır. Kadın
ların zekâsı erkek zekâsına müsavi midir, değil 
midir, meselesi meydana çıkmıştır. Bu mesele 
üzerinde âlimler tamamile bitaraf olarak nıütea-
dit noktalarda tetkikat yapmışlar ve kadınların 
zekâsı tamamile erkek zekâsına müsavi olduğu
nu ispat etmişlerdir ve bu gün bunu ispat eden 
âlimlerin ileri sürdükleri deliller arasında ha
tırımda kalan birisini zikredeceğim Baylar, en 
çetin ilimler riyazi ilimlerdir. Bütün ilimler 
arasından çetin olarak riyazi ilimler ileri sürülü
yor. Riyazi ilimler sahasında temayüz etmiş olan 
şahıslar parmakla sayılacak kadar azdır. Bay
lar, iklidisler sırasında ismi zikredilecek olan 
sofyalardan biri kadındır. Kavaleski isminde 
ruslaşmış bir Türk kadını vardır. Bu kadın İs
veç darülfünunlarından birinde riyaziyat profe
sörü idi. Baylar, meselenin ilmî tarafı böyle 
iken her memlekette kadınların zekâsından şüp
heyi tazanımun eden bir takım fikirler vardır. 

Zekâsından şüpheyi tazanımun eden bir ta
kım fikirler vardı. Bu fikirler eski devirde bi
zim memlekette vardı, bu gün kalmamıştır. Bu 
fikir şu idi. Kadınlar, güya zekâ cihetinden er
keklerden dunmuş. 

Baylar, bu mesele üzerinde uzun uzadıya te
vakkuf etmeyeceğim. Fakat bir şey muhakkak
tır : Herkes, bütün erkekler kendi analarının ze
kâsına »ferasetine, geniş görüşüne hayrandır. 
Kadınların ekserisi anadır. Buna göre bütün 
eıikekler kadınların zekâsına, ferasetine inan
mış oldukları isbat edilmiş demektir. Hiç bir 
erkek görmedim ki anasının ferasetine hayran 
olmasın. Onun için baylar, kadınlar hakkındaki 
menfi hükümler düşünmeksizin kabul edilmiş 
fikirlerdir. Hakikatte erkekler kadınların zekâ
sını itiraf etmektedirler. 

Şimdi gelelim baylar Türk tarihindeki ka
dınların rollerine: Başbakan gayet doğru olarak 
Türk tarihindeki Türk kadınlarının rolünden. 
bahsettiler. Hakikaten baylar, her devirlde Türk 
kadını daima siyasî hayata iştirak etmiştir. Bu
nun bin bir delili içinde ancak üç tanesini zik
redeceğim: Biri Araplar tarafından Buhara ha
valisi zaptedildiği zaman Buhara Hanı (Toksad) 
reşit olmadığı için memleketi anaisı hatun idare 
ediyordu. 

Orhun abidelerinde bahsedilen Kutluluğun 
zevcesi Bilge Han ve Kültekinin anası Bilge Ha
tun Kutluk vefat ettikten sonra Hükümet ida
resine tesir icra etmişti 

Üçüncüsü: Onuncu asırda Çine gelen seyyah
lardan birisi Uygur Hanlarile siyasî mülakat
larda bulunurken bu müza.kereye Uygur Hanın 
Hatunu da iştirak etmiştir. Kadınların siyasete 
iştiraki Türklerde bir ananedir. 

Filen Avrupada bu gün bu hakları vermiş 

memleketler var mıdır? Evet üç milyon nüfusu 
olan Finlandiya bu küçük memlekette kadınlar 
siyasî hakkı 30 senedenberi haizdirler. Fin-
lândiyada amele lehinde, çocukluk, kadınlık le
hinde çıkan kanunların ekserisi kadın mebusla
rın teşebbüsü veya onların tesirile olmuştur. 
Finlandiya kadınların siyasî hakka iştirakinden 
çok memnundur. Bundan sonra İngilterede, 
Amerikanın bir çok yerlerinde kadınların siya
sî hukukunun tanınmış olduğunu görüyoruz. 

Rusyada parlâmento yoktur, kongrelere ka
dınlar da iştirak etmektedir. 

Ancak bugün demokrasi rejiminden farklı re
jimler (tesis etmekte olan memleketlerde kadın
lar siyasî haklardan mahrum edilmişlerdir. Ka
dınlara siyasal hakların verilmesi, Türkiyenin 
demokratlık yolunda inkişafının tabiî bir neti
cesidir. Ben bunun çok hayırlı bir teşebbüs ol
duğuna kaniim. Türk zekâsına, Türk kadının 
zekâsının da katılması, eklenmesi çok hayırlı 
neticeler verecektir. Onun için Hükümeti teb
rik etmekle, sizin de rey vereceğinize emin oldu
ğum için, sizleri tebrik etmekle iktifa ediyo
rum (Alkışlar). 

İSMAİL MEMET ( Sivas ) — Baylar sene-
lerdenberi hizmet ettiğimiz Padişahlardan biz bu 
hakkı isteseydik Türk köylüsü, Türk kadını me
busluk hakkı isteseydi mükâfat olarak bizi ya 
ipe çekerdi ya denize atardı. 

Şunu cümleye söylemek isterim ki Türk ka
dınları, Türk köylüleri! sizin saadet yollarınız 
açıktır ve açılmıştır. Çünkü başımızda Atatür-
kümüz, Başbakanımız vardır (Alkışlar). 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Arka
daşlar, yaratılışı, yaşayışı, mevcudiyeti kendi 
milletdaşları arasında, vatandaşları arasında 
hak birliği esasına dayanan Türk teşkilâtı esa-
siyesinde bir gedik vardı. Bu gün esasını ka
bul ettiğimiz birliğin yalnız gedik olan bir nok
tasını ikmal etmiş olmakla; milletin işlerine se
nelerden beri muvaffakiyetle ve katiyetle ve da
ima yürüyerek saadetle muvaffak olan Halk 
Fırkası bu vazifeyi dahi temin etmek faziletini 
göstermiş olmakla tarihin en parlak sayıfaları-
na bir yaprak daha ilâve etmiş oluyor (Okay 
sesleri). 

Başkanımız, kadınlara bu hakkın verilmiş 
olduğunu ifade etmek doğru olmadığını, bilâkis 
zaten mevcut olan bir hakkın bir şekil halinde 
tesbit edilmiş olduğunu söylemekle çok doğru 
yaptı. Nasıl doğru olmasın ki mefkuresi doğ
duğu andan itibaren erkekle ilerleyen, büyü
dükçe içtimaî vazifesi bazı safhalarda erkeğe 
tefevvuk eden, tarlasında ekici ve biçici, çocu
ğuna bakıcı, erkeğine yardımcı olan Türk ka
dınını, en ağır yükü taşımak ve en büyük harp
lere iştirak etmek suretile uzun zamandanberi 
vatanperverliğini ve Türk kadınının kadınlık 
mefhumunu ispat ve irae etmiştir. Kendilerini 
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tebcilden başka elimizden bir şey gelmez. Bu 
kanun müzakere edilirken dünyada duyulması 
icab eden saadetin en yükseğini duyuyorum. 
Gözümüzün önünde Cumhuriyet devrinin bütün 
terakki hamlelerini yaparken, kendilerini ha
yatlarımıza iştirak ettirdiğimiz kadınların; mu
allimlikte, hâkimlikte, harb ve darpta bizden 
geri kalmadıklarını görmekle ne kadar isabetli 
kararlar verdiğimizi cihana karşı göstermiş ol
duk. Bu kanunla çalışma hudutları evden, tar
ladan, dairelerden, mahdud belediye dairelerin
den aşarak bütün Türkiyeye şamil olmak üzere 
tevessü eden Türk kadınlarının omuzlarına al
dıkları yük daha çok ağırlaşmıştır. Bu siyasî 
yükün ağırlığını kaldıracak kadar kabili
yetli ve faziletli olan Türk Hanımlarının 
bu saygıdan, yüksek kabiliyetlerinden, milletin 
bu siyasî sahada dahi istifade edeceğini düşün
mek ve onların bu cihazlarda dahi faideli olma
larım temenni etmek elbette çok iyi olur. Onun 
içindir ki, bilhassa âmme hukukuna taallûk 
eden bir hakkın şimdiye kadar açık kalmış olan 
bir gediğini kapatmak yolunda bize verilen, da
ima arkasından gitmekle bütün milletin reha 
ve saadet bulduğu Atatürkün büyük direktifi ve 
onları takib ve tatbik edenlerin çalışmaları, ken
dilerine karşı gösterilen saygıları artırmakla 
beraber kadınlara karşı zaten mevcut saygı ve 
sevgimizi dahi artırmıştır (Okay sesleri, alkış
lar) . 

3 — Malatya mebusu General İsmet İnönü ve 
191 arkadaşının, teşkilâtı emsiye kanununun 10 ve 
11 nci maddelerile intihabı mebusan kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındeı kanun teklifleri ve 
Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası (2/131) [1] 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini onay bu
lanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve 11 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
onuncu ve on birinci maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

MADDE 10 — Yirmi iki yaşını bitiren ka
dın, erkek her Türk mebus seçmek hakkını ha
izdir. 

MADDE 11 — Otuz yaşını bitiren kadın, er
kek her Türk mebus seçilebilir. 

BAŞKAN — Okunan birinci madde on ve on 
birinci madde tadillerini tayin ediyor. Maddeyi 
onay bulan la r . . . Bulmayanlar . . . Onay bulun
muştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden rau-

[1] 31 numaralı basmayeızı yaptın sonundadır. 

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar. . . Bul

mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
Kanunu, isim tayinile reye arzediyorum, rey

lerinizi veriniz. Adedi mürettebin üçte iki ek
seriyeti lâzımdır. 

İntihap kanununun tadili hakkındaki kanun 
lâyihasının müzakeresine geçiyoruz. Heyeti umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mı? Maddelere 
geçilmesini onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . 
Onay bulunmuştur. 

İntihabı mebusan kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve kanuna bir madde ilâ

vesine dair kanun 

MADDE 1 — İntihabı mebusan kanununun 
muaddel ikinci maddesi aşağıda olduğu gibi de
ğiştirilmiştir : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri Tür
kiye Devlet halkından her kırk bin nüfusta bir 
kişi olmak üzere seçilir. Bir intihab dairesinin 
nüfusu kırk binden aşağı olsa dahi her halde 
bir mebus seçmeğe hakkı olacağı gibi nüfusun 
kırk binden yukarısı için aşağıdaki gibi muame
le yapılır: 

Elli beş bine kadar bir, elli beş bin birden 
95 bine kadar iki, 95 bin birden 135 bine kadar 
üç, 135 bin birden 175 bine kadar dört me
bus seçilecek ve bu miktardan ziyadesi bu yol
da arttırılacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Rey vermeyen varsa reylerini versinler. 

MADDE 2 — İntihabı mebusan kanununun 
5, 11, 16, 23, 58 nci maddelerindeki 18 yaşını bi
tirenler kaydi 22 yaşını bitirenler şeklinde de
ğiştirilmiş ve bu maddelerdeki (Zükûr) kaydi 
kaldırılarak yerine kadın, erkek konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Rey verenlerden, rey verirken 
hüviyet ve şahsiyetleri belli olmayanların reyi 
kabul olunmaz. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bu 
madde eskiden yok mu imiş? Yeni mi ilâve et

mişler ve niçin ilâve etmişler? 
CELÂL NURİ (Tekirdağ) — Bazı kadınlar 

kapalı geziyor, hüviyetlerinin bilinmesi lâzımdır. 
Eskiden kadınlar reye iştirak etmiyorlardı ki 
böyle bir mesele olsun. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize koyacağım. 
Onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulun
muştur. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

— 85 — 



î : 12 5-12-1934 C : 2 
MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul

mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
Kanunun heyeti umumiyesini onay bulan

lar . . . Bulmayanlar .. . Onay bulunmuştur, 
Reylerin neticesini bildiriyorum: 
Teşkilâtı esasiye kanununun bazı maddeleri

nin tadiline dair kanuna (258) kişi rey vermiştir. 
Müretteb adedin üçte ikisinden fazladır. Red 
ve muhalif yoktur. Binaenaleyh kanun mevcud 
olan (258) kişinin ittifakile kabul edilmiştir (Sü
rekli alkışlar). 

Bu gün müzakeremiz bitti. Meclis yarın saat 
15 te toplanacaktır. 

Kapanma saati : 17 

HMI ! • * • » ' » • -

Teshi'hHı esamiye kaamt ımı ım 1 0 ve ı 1 nei m a d d e l e r i n i detj is l ir i lnıes i 
h a k k ı n d a k i k a m ı n a v e r i l e n r e y l e r i n ı ı e ü e e s i 

( Kanun onay bulunmuştur 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 258 
Onayanlar : 258 
Abayanla : O 

Müstenkifler : O 
Reye iştirak etmeyenler : 53 

Münhal ler : (3 

/ Onayanlar ] 

Adana 
Ali Münif 
Arııkoğlu Damar 
Hilmi 
Ömer Uesıı I 

Afy o 11 Kaı •almaı • 
İzzet Akosniiuı 
A.I i 
General \h\ Ziya Nuri 
Haydar ( Vrcel 
İzzet Ulvi 
(.Vmal Akeııı 

Aksaray 
.İdesini A i alay 
Kıza, Nisari 
Yaşar < )/,az 

Amasya 
Usa t 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Rşrel" 
Hasan Yakııp 
Muslihittin Abdullah 
Rasinı Seratîar 
Sakir 

Antalya 
Dr. Nîi;:-:n Şerif 
jlavdat 
Nııman 
Hasılı Kaplan 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
Almlin 
Ari naıı 
Fuat Şahin 
Tahsin San 

Balıkesir 
Un ver 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
General Kazrm Özalp 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Utci 
Yas fi Menıet 

Bayazıt 
Hal it Bayrak 
İhsan 

Bilecik 
Hayrettin 

Bolu 
Cevat, Abbas 
1 )r. İdinin ( Vmal Suda 
Fa I ih Rıfkı Alay 
Hasan Cemil 
İsmail Hakkı 
Şükrü Güle/. 

Burdur 
Muşlara Şerek Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. (lalib 
Dr. Rasim Talay 
Esat 
Mustafa Relimi 
Refet 
KüiŞtü Uji'el 

Cebelibereket, 
Hasan Basri 
İbrahim 
(!en e/r al Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 

Osman Niyazi 
Şükrü 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Rıfat 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
M ün i r 
NaRi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Umiıı Aslan 
Haydar Rüştü 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 
Vusul' Haşay 

Diyarbekir 
General Kâzını Şeylik
teki ıı 
Zeka i Apaydın 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 
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Edirne 
Faik 
Hasan Hayri 
Şakir Artan 
Şeref 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuat Çiyiltepe 
Fuat Ziya 
Hasan Talisin 

Erzincan 
Abdülhak Firat 
Aziz Samih 
Saffet 

Erzurum 
Aziz 
Dr. Ahmet Fikri 
General Dr. Hakkı Şina-
si Erel 
Naıki Kansu 
Nafiz Dumlu 
Asım Araslı 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Nuri 
Şahin 

Giresun 
General İhsan 
Kâzım Akay 
Münir 
Şeviket Erduğan 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
ibrahim 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdı 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana 

t : 12 5-12 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Salâh Cimeoz 
Yaşar 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Halil 
1\âııni! Dursun 
General Kâzım inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Reşit 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfid Özden 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali 
ibrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragrb 
Salah Yargı 

1934 C : 2 
Sırrı 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hazım Onat 
Refik Karaltay 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Muhlis Erkmen 
Naşit Hakkı 
Ömer Davut 
Receb 

Malatya 
AbdüLmuttal iıb Alper 
Dr. Hilmi 
General İsmet İnönü 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Hikmet 
Osman 
Refik Şeviket İnce 
T ahir Hitit 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Ali Rıza Erten 
İrfan Ferit 

Mersin 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakla Kılıç 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan 
Ali Canib 
Hamdi Yalman 
ismail 
Şevket 

Rize 
Akif 
Ali 
Atıf 
Esaı 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Hacıyunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
ibrahim Alâettin 
Yusuf Kemal Tengdrşenk 

Sivas 
ismail Memet 
Necmettin Sadık 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
ismail 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil öybadın 
Faik 
Mahmud Rasim 

Tokat 
Hüsnü Ronay 
Nâzım 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Danış 
Fatin 
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Halil Nihad 
Hasan Saka 
Hamdi ölkemen 
Raif 

Vrfa 
Behçet 

İ : 12 
Memed Emin 
Refet 

Yan 
Hakkı 
Münip 
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Yozgat 

Ahmet Cevdet 
Sungur 
Süleyman Sırrı Öziç 

Zonguldak 
Esat 

Halil 
Hasan 
Ragıb 
liifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 
Maraşal Kemal Atatürk 
(R. C.) 
Rifat 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Memet Ali (I. Â.) 

Aydın 
Dr. Mazhar 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim 
Salih 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Emin Fikri 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât 

Erzurum 
Asım 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Reşit 

Giresun 
Tarık Us 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
Dr. Refik S ay dun 
(Bakan) 
Halil Etem 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Osman Hamdi 

Saraçoğlu Şükrü ( Ba
kan ) 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad Sayer 
Tahsin 

Kocaeli 
Reşit Saffet 

Konya 
Sırrı 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Malatya 
Mahmut Nedim 
Vasıf 
(Mezun) 

Manisa 
Kani 
Memet Sabri 

Maraş 
Mitat 

Mersin 
Ferit Güven 

Muş 
Naki 

Niğde 
Galib 

Rize 
Hasan Cavid 
(Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Malım il d 

Sinop 
Receb Zülıtü 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Ali Saib 

Yozgat 
Avni Doğan 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 

\>m« 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: f 8 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun bazı maddeleri muci
bince yapılan tediyelerin tazminat veya ikramiye olup 
olmadığının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Malîye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/458) 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/1398 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Tekaüt kanununun bazı maddeleri mucibince yapılan tediyelerin tazminat veya ikramiye 

olup olmadığının tayini hakkında Maliye Vekilliğinden yazılan 29-IV -1934 tarih ve 8216/46 
sayılı tezkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

, İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Maliye vekâleti varidat umum müdürlüğü ifadeli 8216/45 sayılı ve 29 - IV -1934 tarihli 
^tezkere suretidir. 

Başvekâlet yül sek makamına 

1) 1890 numaralı iktisadî buhran vergisi kanununun 2 nei maddesinin (H) fıkrası; kanun ve 
nizamlara göre verilen tazminatları, bu vergiden istisna etmektedir. 

Halbuki; 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 52 nei maddesi mucibince, ecelile 
vefat eden zahitlerle askerî ve mülkî memurlardan hizmet müddetleri 15 seneden az olanların aile ve 
yetimlerine her hizmet senesi için ikişer maaş nis/betindc yapılan tediyelerin tazminat veya iki'amiye 
nevinden olduğu maddede tasrih edilmemiş olduğundan, bu tediyelerin, iktisadî buhran vergisi nok
tasından tazminat mı, yoksa ikramiye mi addedileceği, muhasdpleree tereddüdü mucip olmaktadır. 

Tekaüt kanununun umumî hükümlerine göre bu paralar ölüm sebebile mahrum kalınan- tekaüt 
hakkının mukabili olarak verilmektedir. Bu itibarla, tediye, ikramiyeden ziyade tazminat mahiyeti 
arzetmekte ise de maddede mahiyeti tasrih edilmediğinden keyfiyetin tefsire arzına mecburiyet hâsıl 
olmuştur. 

2) Ayni kanunun 26 nei maddesi muuibinee 65 yaşını ikmal edenlerden hizmet müddetleri 20 
seneden az olanlara yapdan toptan tediyelerin de maddede ikramiye veya tazminat olarak irae ve 
mahiyeti tasrih edilmemiştir. Ancak vazife icabı olmayarak malûl olan askerî ve mülkî memurlar
dan hizmet müddetleri 20 seneden az olanlarda mezkûr kanunun 43 neü maddesi delâletile bu madde 
mucibince tekaüde sevkolunmakta ve 44 ncü maddei kanuniyenin 2 nei fıkrasında « Hizmet müdde
ti 20 seneden az olmasından dolayı ikramiye verilerek tekaüt edilenlerden maluliyeti zail olup tekrar 
Devlet hizmetine girmek isteyenlerin almış oldukları ikramiyeden malulen geçirdikleri zamanın her 
senesi için dört maaş hesabile baliği mahsup edilip üst tarafı geri alınır» hükmü vazedilmiş olma

sına binaen 26 ncı madde mucibince yapılan toptan tediyelerin ikramiye olduğu istidlal edilmekte 
ve bu itibarla gerek 65 yaşını ikmal edenlere, gerek vazife icabı olmayarak malûl olanlara yapılan 
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toptan tediyeler, mezkûr 44 ncü madde delâletile ikramiye addedilerek iktisadî buhran vergicine tâ
bi tutulmakta ve Divanı muhasebat ta bu noktai nazara iştirak etmektedir. 

Şu kadar ki Şûrayi devlet, (52 nei madde mucibince yapılanlar da dahil olduğu üzere) bu kabil 
tediyeleri, vaktile maaşlardan kesilen tekaüt aidatının istihkak sahiplerine ret ve iadesi mahiyetinde 
mütalea etmekte ve idarî kazasına arzedilen münferit hâdiseleri de bu içtihada göre karara bağla
maktadır. 

Filhakika bu tediyeler, kısmen maaşlardan kesilen mebaliğin geri verilmesi mahiyetindedir. Ancak 
44 ncü maddede (ikramiye) diye isimlendirilmiştir. Kanunun bu tavsifi karşısında tazminat olarak 
telâkkisine imkân görülememektedir. 

Bu vaziyet Şûrayi devlete müracaat edenlerle edemeyenler hakkında başka başka muamele tat-
bikma sebebiyet vermektedir. Seyyanî muamele tatbikini teminen keyfiyetin tefsiren halli yüksek 
tasviplerine arzolunur efendim. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Kamr No. 40 
Esas No. 3/458 

7 -VI - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Tekaüt kanununun 52 ve 26 ncı maddeleri 
mucibince yapılan tediyelerin tazminat veya ik
ramiye olup olmadığının tayini hakkındaki 
Başvekâletin 7 - V - 1934 tarih ve 6/1389 sayılı 
tezkeresi encümenimize havale olunmakla Mali
ye vekili Fuat Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Tekaüt kanununun 52 nci maddesinde ece-
lile vefat eden zabitlerle askerî ve mülkî me
murlardan hizmet müddetleri 15 seneden aşağı 
olanların yetimlerine her hizmet senesi için iki
şer aylık hesabile maaşlarının emsali hâsılının 
defaten verileceği muharrerdir. 

Kanunun 26 ncı maddesinde ise 65 yaşını 
doldurupta hizmeti 20 seneye baliğ olmayanla
rı ve her hizmet senesi için birer aylık hesabile 
defaten verilerek alâkalarının kesilmesi hükmü 
vardır. 

İktisadî buhran vergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (H) fıkrası mucibince (kanun ve 
nizamlara göre veya her hangi bir uzvun sakat
lanmasına mukabil veyahut mahkeme kararile 
verilen tazminat) vergiden istisna edilmiştir. 

Tekaüt kanununun 52 nci ve 26 ncı madde
leri mucibince yapılan tediyelerin tazminat te
lâkki edildiği ve (H) fıkrasının şümulü içinde 
görüldüğü takdirde vergiden istisna edilmek 

icap eder. 
Maliye vekâletince 52 nci maddeye göre 

yapılan tediye tazminat mahiyetinde görülmüş 
ise de tefsirinde fayda mülahaza edilmiştir. 26 
ncı maddeye göre yapılan tediye ise Divanı mu
hasebatla Maliyece 44 ncü madde delâletile ik
ramiye addedilmiştir. 

Devlet şûrası her iki maddeye göre yapılan 
tediyeleri vaktile maaşlardan kesilen tekaüt 
aidatının sahiplerine ret ve iadesi mahiyetinde 
telâkki ederek idarî kazasına arzedilen münfe
rit hâdiseleri bu içtihada göre karara bağla
mıştır. 

Encümenimiz her iki maddeye göre verilen 
paranın vaktile yazılan miktarlarla mukayyet ol
mayarak hizmet müddetine göre tahakkuk et
tirildiğini teemmül ederek bunun hizmet muka
bili bir tazminat olduğunu kabul etmiştir. İkti
sadî buhran vergisinin birinci maddesi sarih ola
rak (hizmet mukabili tazminat) i vergi matrahla
rı araşma koymuş olduğuna ve ikinci maddenin 
(H) fıkrasındaki müstesnalar münhasıran vazi
feyi ifa ederken kaza neticesi ölen veya sakat
lananlara ölüm veya uzvun sakatlanması mu
kabili verilen tazminatları kastetmiş bulunması
na göre encümenimiz tekaüt kanununun mezkûr 
iki maddesine göre yapılan toptan tediyelerin 

XS.'Sayısı: 18) 
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vergiye tâbi olmasını tasrihan bir tefsir fıkrası Aza Aza 
tanzim etmiş ve havalesi mucibince Bütçe en- İstanbul Balıkesir 
cümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe Ünmdi M. Pertev 
takdime karar vermiştir. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtip Aza 

Gümüşane İsparta Aydın Diyarbekir 
H. Fehmi Kempl TurSm AtfİTüpm Zülfü 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
Urfa 

Behçet 

Tefsir fıkrası 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 26 ncı ve 52 nci maddeleri mucibince 

yapılan toptan tediyıeler hizmet mukabili tazmi
nat hükmündedir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 15 
Esas No. 3/458 

29-XI-1934 

Yüksek Reisliğe 
Tekaüt kanununun bazı maddeleri mucibin

ce yapılan tediyelerin tazminat veya ikramiye 
olup olmadığının tayini hakkında Başvekâle
tin 7 - V -1934 tarih ve 6/1398 sayılı tezkeresile 
Maliye encümeni tarafından bu mesele hakkın
da hazırlanmış olan mazbata encümenimize 
verilmiş olmakla Divanı muhasebat reisi Seyfi 
ve Muhasebat umum müdürü Memet Ali hazır 
bulundukları halde okundu ve konuşuldu: 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nununun 26 ve 52 nci maddeleri mucibince ya
pılan toptan tediyelerin hizmet mukabili tazmi
nat hükmünde olduğuna dair Maliye encüme
nince hazırlanan tefsir fıkrasma encümenimizce 

de iştirak edilmiştir. 
Umumî heyetin tasvibine 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Burdur 
Ş. Özkan 

Kâtip 
Balıkesir 
Enver 
Mardin 

R. Erten 
Elâsiz 

H. Tahsin 

Reis V. 
İsparta 

M. Unsal 

arzedilmek üzere 

M. M. 
Bayazıt 
îhsan 

Bursa Yozgat 
G. Kagraman Sim öztürk 

Kayseri Giresun 
A.Hilmi Kâzım Akay 

Çorum Stvas Erzurum 
Mustafa M.Remzi Aziz-
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S. Sayısı: 31 
Malatya mebusu general İsmet İnönü ve 191 arkadaşının, 
teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve I I inci maddeferile 
intihabı mebusan kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası (2/131) 

4-XII-1934 

Yüksek Başkanlığa 

Teşkilâtı esasiye kanununun J.0 ve 11 nci maddelerinin değiştirilmesile Türk kadınına da mebus seç
mek ve mebusluğa seçilmek hakkı verilmiş olduğundan intihabı mebusan kanununun buna müteallik 
maddelerinde (Zükûr) kaydinin kaldırılması icab etmiş ve kadınlara hakkı intihab verilince mebus sa
yısına esas olan nüfusun muhafazası muvafık görülmeyerek o da nüfus, miktarının bir misli tezayüdü 
nazarı dikkate alınmak suretile değiştirilmiştir. 

Bundan başka bazı yerlerde kadınların şahsiyetleri belli olmayacak bir tarzda giyindikleri göz önü
ne alınmış ve her vatandaşın reyini kullanırken hüvviyet ve şahsiyetinin bilinmesi intihabın düzgün
lüğü ve dürüstlüğü için lüzumlu görülmüş olduğundan kanun lâyihasına 3 ncü madde ilâve edilmiştir. 
Nitekim ayni düşünce ile ceza muhakemeleri usulü kanununun 6İ nci maddesi mahkemeye şehadete 
gelen bir kimsenin hüvviyet ye şahsiyetinin tesbiti no^tasımdan hâıkime vâsi salâhiyet vermiştir. 

TEKLİF 

MADDE 1 — " 
Teşkilâtı esasiye kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
22 yaşını bitiren kadm, erkek her Türk mebus seçmek hakkını haizdir. 
MADDE 2 — 
Teşkilâtı esasiyenin 11 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
30 yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçilebilir. 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türk tarihinin her sahasında ve her safhasında erkeği ile yan yana her fedakârlığı yapan ulus ve 
yurt işlerinde büyük feragatle her mahrumiyete, her cefaya ve her acıya katlanan ulusun, yurdun 
felâket ve saadetlerine ayni hisle iştirak eden büyük kalpli ve yüksek erdemli Türk kadını müşterek 
eseri olan bu Cumhuriyette elbette ve elbette kendi evinin; kendi beldesinin işlerinde olduğu gibi 
teşriî işlerde de temiz ve ciddî mevkiini alacaktı. îstibdad ve cehalet'devirlerinden arta kalan kötü 
ve sakat zihniyetleri sakil ve sakim düşüncelerin Cumhuriyet ve inkılâbın temiz ve erdemli muhitin
de yeri yoktur. îşte bu düşüncelerle yüksek Türk kadmma mebus seçmek ve mebus seçilmek yolunda 
da erkeği yanında mevkiini vermeği ve bu suretle yurdunun bütün işlerinde onun temiz duygulu 
çalışmalarından istifade etmeyi temin etmek için bu kanun teklif edilmiştir. 
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İntihabı mehusan kanununun bası vitpddelerinin 
değişmesine ve kanuna bir madde ilâvesinle dair 

kanun 

MADDE 1 — İntihabı- mebusan kanununun 
muaddel ikinci maddesi aşağıda olduğu gibi de
ğiştirilmiştir : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri 
Türkiye Devleti halkından her kırk bin nüfus
ta bir kişi olmak üzere seçilir. Bir intihab da
iresinin nüfusu kırk binden aşağı olsa dahi 
her halde bir mebus seçmeye hakkı olacağı gi
bi nüfusun kırk binden yuıkarısı için aşağıdaki 
gibi muamele yapdır: 

Elli beş bine kadar bir, elli beş bin birden 
95 bine kadar iki, 95 bin birden 135 bine kadar 
üç, 135 bin birden 175 bine kadar dört me
bus seçilecek ve bu miktardan ziyadesi bu yol
da arttırılacaktır, 

MADDE 2 — İntihabı mebusan kanununun 5, 
11, 16, 23, 58 nei maddelerindeki 18 yaşını bi
tirenler ıkaydi 21 yaşını bitirenler şeklinde de
ğiştirilmiş ve bu maddelerdeki (Zükûr) kay di 
kaldırılarak yerine kadın, erkek konulmuştur. 

MADDE 3 — Bey verenlerden, rey verir
ken hüviyet ve şahsiyetleri belli olmayanların 
reyi kabul olunmaz. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden başlar. 

MADDE 5 — Bu kanunuu icrasına İcra Ve
killeri Heyeti •memurdur. 

Yukarıdaki maddelerin kabulünü dileriz. 

Malatya 
İsmet İnönü 

Adana 
Damar Arık 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 
Cemal Akçm 
İzzet Ulvi 
Haydar Çerccl 
Dr. Ziya Nuri 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar özay 

Amasya 
Nafiz 
Esat 
İsmail Hakkı 

Ankara 
Rasim Serattar 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Eşref 
Şaikir 

Antalya 
Rasith Kaplan 
Numan 
Dr. Nazifi Şerif 

Haydar 
Artvin 

Asıım Us 
Aydın 

Abidin özmeıı 
Tahsin San 
Adnan 
Fuat Şahin 

Balıkesir 
Kâzrm Özalp 
Memet Cavit 
Enver 
Hacim Muhittin 
Muzaffer 
İbrahim Yürük 
Vasfi Memet 
Pertev Etçi 

Bayazıt 
Hal it Bayrak 

Bilecik 
Salih 

Bolu 
İsmail Hakkı 
Dr. Emin O. Suda 
Şükrü ! 

Hasan Cemil 
Burdur 

Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Dr. Galib Kağraman 
Dr. Refik 
Esat Sagay 
Rüştü Egel 
Bcfot 
Mustafa Fehmi 

Cebelibereket 
Naci Eldeniz 
H. Basri Gürbüz 

Çanakkale 
Osman Niyazi 
Şükrü 

Çankırı 
Rifat Mucre 
•Ziya Esen 

Çorum 
Bekir Kara memet 
Nabi Rıza 
Dr. Mustafa 
Münir 
İsmet 
Kemal Al pas ar 

D'enizli 
M. Müfid Kansu 
Necib Ali Küçük a 
Yusuf Başay 

E nün Aslan 
Diyarbekir 

Kâzım Sevüktekin 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
Şakir 
Faik Kaltaklaran 
Hasan Hayrı 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Tahsin Berk 
Fuad 

Erzincan 
Aziz Samih 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Nafiz 
Dr. Ahmet Fikri 
Aziz Akyürek 
Dr. Hakkı Şinasi* 

Eskişehir 
Cafer 
Emin Sazak 

Gazi Antep 
Şahin 
Reşit 
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Giresun 

A. Şevket 
ihsan 
Kâzım Akay 

Gümüşane 
Edip Servet 
Şevket 
Hasan Fehmi 

Ilakâri 
ibrahim Arvon 

İçel 
Emin 

İstanbul 
Dr. Refik Saydım 
Ilayrullah 
A. Hamdi Gürsoy 
A. Cemil Topçubaşı 
Ziyaettin Karamursal 
A. Sadettin Parlas 

İzmir 
M. Rahmi Köken 
Momet Sadettin 
Kâmil Dursun 

İsparta 
ibrahim Demiralay 
Miükerrem unsal 
K. Turan Ünal 

Kars 
Ömer Kâmil 
Muhittin 

Kastamonu 
Halil 
Refik 

Kayseri 
Sait Azmi 
A. Hilmi Kol aç 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
M. Nah id Güven 

Kırşehir 
Serdar Ahmet 
Hazini Börekçi 

Kocaeli 
Salâh Yargı 
Ragıp Akçe 
İbrahim Süreyya 
Ali 
Kemalcttin 

Konya 
Kâzım 
Mustafa Eke 
N. Onat 
Refik Koraltan 
Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer 

Kütahya 
Recob Peker 
Naşid ü luğ 

Malatya 
Muttali]) Alper 
Talât Haşim 
Dr. Hilmi 

Manisa 
Osman 
Dr. Saim 
Kani 
M. Turgut 
Hikmet 
Tahir 

Maraş 
AbdüLkadir 
Mitat 

Nuri 
Mardin 

Rıza Eron 
Abdürrezzak 
irfan Ferit 

Mersin 
Süleyman Fikri 
Ferit Güven 
A. Hamdi 

Muğla 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşid Tankut 
Hakkı Kılıç 

Niğde 
Faik 
Halit 
Ahmet Vefik 

Ordu 
ismail Çamaş 
H. Yalman 
A. Şevket 
Ahmet ihsan Tokgöz 

Bize 
Attıf 
Ali 
Fuat Balca 

Samsun 
E tem 
Dr. Asım 
Ruşen i özbay 
Meıned Yunus 
Zühtü 

Sinop' 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Hulusi 
Sivas 

Rashn 
Remzi Çincr 

Şebin Karahisar 
Vasfı Raşit Seviğ 
ismail 

Tekirdağ 
Cemil 
Celâl Nuri 
M. Faik 

Tokat 
Hüsnü 
Süreyya Tevfik 
Resai 
Nâzım 

Trdbzo" 
Daniş 
Raif 

Urfa 
Mernet Emin 
Refet 
Behçet Gün ay 

Yozgat 
Sungur 
Ahmet Cevdet 
Süleyman Srrrı Içöz 

Zonguldak 
Ragıb Özdemir 
Hasan 
Halil 
Rifat Vardar 

F. Özger 
M. Sümer 
H. Özdamar 

Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı esasiye eyıcümeıd 

Karar No. 2 
Esas No. 2/131 

Türkiye Bliyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve 11 ne i 
maddelerini değiştirici kanun teklifi encümeni
mize verildiğinden büyük özen ile okundu: 

Teşkilâtı esasiyenin 102 nci maddesine göre 
bu kanunun değiştirilmesi, Meclisin mürettob 
üyelerinin üçte birinden artığı tarafından teklif 
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edilmek gerektir. Bu teklif ise 192 üye tara
fından verildiğinden müzakere edilmiştir: 

Teklifin genel müzakeresinde değişikliğin 
ulus ve ulusun en başlı ayırtsanlanndan biri olan 
değişimciliğin parlayışı olmak üzere görüldü. 

Kurtuluş günlerinden beri kadın ve erkeklerin 
•yiyasal haklar bakımından hiç bir ayırdımı olma
dığı kamumuzun onay bulduğumuz bir gerçek
liktir. Kaldı ki ulusal savaşta Türk kadını boy
nunun borcıundan ötesini de yapmıştır. 

Kadln evde, analıkta bütün işlerini gördük
ten başka okulaya girdi. Yazdı, okudu, öğrendi. 
ve muallim olub öğretti. Gözü açıldı. Ulus 
ve belediye işlerine karıştı; hâkim bile oldu. 
Kadın bu yönlerde gereği gibi olgunluğunu gös
terdi. Ulus bundan faydalandı, öğüne duydu. 

Saylav seçmemesi ve saylav olamaması bir ek
sik] ik görülüyordu. 

Şimdi bu onurlu işi görmesinin kurunu gel
miştir. Eski maddede mebus seçmek yaşı 18 
iken bu lâyihada 22 yaşını bitiren deye gösteril
miştir. 

îşte bunun için encümen bu lâyihayı pek 
onay ibulmuş ve Genel heyete sunmnıştur. 
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TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN 
DEÖÎŞTİRÎŞİ 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
onuncu ve on birinci maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Madde 10 —• Yirmi iki yaşını bitiren kadın, 
erkek her Türk mebus seçmek hakkını haizidr. 

Madde 11 — Otuz yaşını bitiren kadın, er
kek her Türk mebus seçilebilir. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı esasiye encümeni 

Katar No. 3 
Esas No. 2/131 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İntihabı mebusan kanununun bazı maddele
rinin değişmesine ve kanuna bir madde katılma
sına dair 192 mebus tarafından verilen kanun 
teklifi encümenimize gönderilmelide okundu: 
. Encümenimiz bundan önce teşkilâtı esasiye 
kanununun 10 ve 11 nci maddelerini değiştirici 
teklifi onay bulduğundan intihab kanununu da 
ona uydurmağa gerekli görmüştür. 
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Bu kanun teklifi onay bulunduğundan genel 
heyete sunulur. 
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