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BÎRÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 2,30 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER .- Ragıb Bey (Kütalya), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

BEİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık oku
nacak. 

(Zaptı sabık okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Doktor Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat yoklama ile ekseriyet mevcudol-
dıığu anlaşılıclıktan sonra celse küşadedilerek zap
tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Karahisar Mebusu Şükrü Beyin azadan gaibi 
gayrimezunlar ile mezuniyeti tecavüz, edenler 
hakkındaki takriri üzerine müzakere cereyan ede
rek bu gibilerden mazereti olanların Divanı 
Riyasetçe tefrikiyle diğerlerinin isimlerinin 
Heyeti ümumiyeye tebliğ edilmesine karar ve
rildi. 

Cephede hidematı vataniye ile meşgul olan 
Bolu Mebusu Yusuf izzet Paşa ile Yozgad Me
busu Süleyman Beyden mevrut tebrik telgraf
larına cevâp yazılması ve zuhura gelen harikten 
dolayı Malatya Belediye Riyasetine Meclisin 
teessüratmm iblâğı karargir oldu. 

Azadan on yedi zatın mezuniyetine dair Di
vanı Riyaset kararı kabul olundu. Aydın Mebusu 
Esad Efendinin Aydın köylerinde Yunanlılar 
tarafından vukua getirilen fecayiin protesto edil
mesine dair takriri Hariciye Vekâletine havale 
olundu. 

Bilâhara mesken icarlarına dair lâyihai 
ikanuniye müzakere edilerek İktisat Encü
menine havale olundu. İcrayı tababet hak
kındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresi Sıhhiye 
Vekilinin huzuruna talik edilerek Perşembe gü
nü içtima edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hasarı Fehmi Ziya Hurşid Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? Zaptı sabık kabul olundu. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Adana Mebusu Zamir Beyin, Harbde 
âzasından birini kaybedenlere ayda sekiz yüz ku
ruş maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/348) 

REİS — Efendim, Adana Mebusu Zamir Be
yin, azayı mühimmesini kaybedenler hakkında 
bir teklifi kanunisi vardır. Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 

2. — LÂYİHALAR 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkür-
namesiyle usulü taltif hakkında kanun lâyihası 

REİS — Efendim, Başkumandan Paşa Haz
retleri tarafından gönderilmiş, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi teşekkürnamesiyle usulü taltif hak
kında bir kanun lâyihası vardır. 

Ecbabı mucibe 
Muharebatta fevkalâde hizmet ifa edenlere 

bir taltifi mahsus olmak üzere Büyük Millet Mec
lisi teşekkürnamesi itasına dair bir kanun lâyi
hası leffen Meclisi Alinin nazarı tasvibine arz 
edilmiştir. Böyle bir teşekkürname milletimizin 
maddeten ve manen timsali olan en yüksek bir 
makamdan tecelli etmek itibariyle sahibi için 
cidden mucibi iftihar bir nişanei takdir olacağı 
gibi fevkalâde liyakat ve hizmeti mesbuk olanla
rın mesleklerinde terakki ve tefeyyüzlerine de 
hizmet ve suhulet temin edecek ve bu teşvikatm 
tesiriyle muharebatta fevkalâde yararlık ibrazına 
bir müsabakai makbule tevlideyliyecektir. Ordu
muzun sebebi kuvvet ve satveti ve istiklâl zafer
lerinin bir hâtırai kıymettarı olacak olan bu usu
lü taltifin kabulünü arz ve teklif eylerim. 

12 . IX . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

Başkumandan 
Mustafa Kemal 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkürnamesi 

ile usulü taltif hakkında Kanun 

MADDE 1. — Muharebelerde bilfiil kıta 
kumandanı olarak fevkalâde yararlık gösteren
ler, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkürna-
nıesiyle taltif olunur. » 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin teşekkürnamesine iki defa mazhar olan
lar, kıdemleri her ne olursa olsun terfii rütbe 
ederler. 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi teşekkürnamesinin iki maaş nispetinde ik
ramiyesi vardır. 

MADDE 4. — Teşekkürnanıe sahibinin kün
yesi ile muharebenin mahalli ve tarihi vukuu, 
kumanda ettiği cüzütamm isim ve numarası 
dercolunur. 

MADDE 5. — Büyük Millet Meclisi teşek
kürnamesine mazhar olanların ismi, ceridei 

resmiye ile ilân ve künyelerine işaret olunur. 

MADDE 6. — Büyük Millet Meclisi teşek-
kürnamesiyle taltif Başkumandanlık tavassu-
tiyle Büyük Millet Meclisine arz ve inha olunur. 

MADDE 7. — İşbu kanun tarihi kabulün
den muteberdir. 

MADDE 8. — İşbu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurursanız 
usulü müzakereye dair bir"teklif vardır, okuya
lım : 

Riyaseti Celileye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkürna-
mesiyle usulü taltif hakkındaki Kanunun müs
taceliyetle müzakeresini teklif ederim. 

Bursa 
Operatör Emin 

REÎS — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Encümene havale edilmeden müstaceliyetle 
müzakeresini arkadaşlar kabul ediyor, efendim. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Kanunun ehem
miyetini arz etmeyi lüzumsuz görüyorum, ve bil
hassa îstiklâli, Milliyi kurtarmak üzere kahra
manlık ve fedakârlık gösteren ordumuzun Bü-
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yük Millet Meclisi tarafından taltifi hakikaten 
pek mühim ve tarihî bir meseledir. Benim bu
radaki maruzatım kanundaki bâzı nukata aidola-
caktır. Meselâ : Teşekkürname denilmiş. Tak-
dirnamedense daha iyi olur. Büyük Millet Mec
lisi ordusunu takdir eder şeklinde. Sonra, me
selâ üçüncü maddede kıdemi her ne olursa ol
sun. (Üçüncü maddede söyleyiniz sesleri). 

REİS — O halde maddelere geçiliyor. (Mad
deler müzakere olunduğu zaman sesleri). 

HÜSREV B. (Devamla) — Hay hay efen
dim. Mademki Heyeti Âliyeniz sözü zait görüyor, 
Heyeti Umumiye için vakti izaa etmiyelim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, lehül-
lıamd velminne zafer neşeleri gelerek azalarımız 
gevşemeye başladı. Kendimize gelelim. Sebatlı 
ve metanetli olalım, bekliyelim. Daha zaferi katî 
de çok şeyler göreceğiz, duyacağız, inşaallah 
Cenabı hak daha çok sürurlar verecek. Bununla 
beraber efendiler bu kanunda köylere dair bir 
taltifname yok. Bu meselede taltif olunacak köy
lülerdir. Maliyle, caniyle her şeyi ile hanüma-
niyle harap olan köylülerdir. Harbi kazanan 
köylülerdir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Zâbitan da köy
lüdür. Yalnız onlar okumuştur. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Onlar bu zaman
lar içjn okutulmuş ve yetiştirilmeleri için bun
ca paralar dökülmüştür. Müsaade buyurunuz 
rica ederim. O köylüleri de takdir etmek lâzım
dır. Kanunun bu ciheti noksandır. 

ikincisi efendiler, harbi kazanan ufak zâbi
tan ve efrattır. Kıta kumandanlarına takdir 
var, efrat ile küçük zâbitana takdir yok. Rica 
ederim yapmayınız. 

HÜSREV B* (Trabzon) — Kıta kumandan
ları, çavuş ve onbaşıdır, bilmiyorsunuz? 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Rica ederim mü
saade ediniz. 

Sonra efendiler elini kaybetmişler, ayağını 
kaybetmişler, azasını kaybetmişler var. Rica 
ederim. Umumi seferberlikten beri bunlar ne ile 
taltif olundular? Birinci ve ikinci înönü muha
rebelerinde, geçenki muharebede azayı mühim-
melerini kaybedenleri neden taltif etmedik! Ne
den şimdiye kadar bunun için bir maddei ka
nuniye yapmadık? Bu maddei kanuniyenin za
manı hülûl etmemiştir. Bendeniz reddini teklif 
ederim. 
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MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLİ REFET P:<. 

(İzmir) — Arkadaşlar, bundan birkaç gün ev
vel hususi tarzda huzurunuza çıktığım zaman 
en büyük vazifenin bu harb dolayısiyle, bu ga
za dolayısiyle köylülere düştüğünü, onların 
sayesinde bu harbin kazanıldığını ve bunun 
iyin köylülere medyunu şükran olduğumuzu 
burada söylemiş idim. Bu katî zaferi milletin 
uluvvieenabına medyunuz. Müdafaai Milliye 
Vekili Ordunun şükranını milletin ayaklarına 
sererken, göz önünde kağnı arabalariyl-e çalışan 
köylülere ve köylü kadınlara bu şükranı bu
rada 'bir defa daha eda etmek en mukaddes bir 
vazifedir. Ve bunda hiç şüphe yoktur. Bu, fer
din zaferi değil, milletin zaferidir. Ve asri kağ
nı arabasiyle koşan, yavrusunu kucağında taşı
yan köylü kadınının zaferidir. Şükranı bir defa 
daha resmen ve alenen tekrar ediyorum. (Alkış
lar) Vatandaşlar, bugün zaferimizi resmen ilân 
ediyoruz. Kostantin'in tacı tehlikeye düşmüş, 
Yunan ordusunun tırnakları sökülmüştür. (Al
kışlar, Haza minfazlı Rabbi sesleri) Bir hafta 
evvel hususi bür celsede yine 'bu kürsüden düş
manın artık tırnaklarının sökülmüş bir bale 
geldiğini ve artık ibundan sonra harb edemiyece-
ğlini arz etmiştim. Bugün huzuru millette ve on
ların vekilleri huzurunda resmen arz ediyorum. 
(Alkışlar) Bunu azmimize ve milletin azmine 
medyunuz. Beyefendiler, kumandanlarımıza da. 
teşekkür ederiz. Bu kavga büze çok pahalıya mal 
oldu. Çünkü kavgalar kolay, kolay kazanılmaz. 

Elbette efradı milletten birçoğu kolunu, gö
zünü kaybettiler, aileler evlâtlarını kaybettiler, 
birçok aileler medarı maişetlerini kaybettiler, 
birçok nişanlılar nişanlısız, birçok zavallı zevce
ler dul kaldı. Şüphesiz, millet hepsine yed-i şef
katini uzatmak mecburiyetindedir. Bunları ayrı 
ayrı düşünmek milletvekillerinin borcudur. Bu
rada mevzuubahsolan kısım, doğrudan doğruya 
efradı millete yegân yegân yardım değildir. Bu
radaki mesele başkadır. Efradı millete muhtelif 
tarzda, kısmen maddi ve kısmen mânevi surette 
teşekkür etmektir. Medarı maişetlerini, istinat
gahlarını, 'aile reislerini kaybeden zavallı insan
lara yapılacak yardım başkadır. Acaba bu za
vallı köylülerin terfihi için neler yapmak mec
buriyetindeyiz? Ve ne kadar yaparsak vazife
mizi ifa etmiş oluruz? Onlara yardım etmek, 
ma%etini temin «tmek bizim borcumuzdur. Asıî 
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bu köylüye, asıl ,bu halika medyun olduğumuz 
borcumuzu bu suretle ifa edeceğiz. 

Sonra; malûllere, yetimlere yardım edeceğiz. 
Bu gibi şeyler, ve bu gibi basüt kanunlarla te
min edilemez. Burada mevzuubahsolan mesele 
büsbütün başkadır. Burada ordu bir zafere nail 
oldu, bittabi ordunun kazandığı bu zafer mil
letin zaferidir. Fakat her şey de olduğu gibi bu
rada da milleti Meclisi Âliniz temsil ediyor. 
Harbde de ordu milleti temsil ediyor. Onun için 

1 ona karşı da yapılacak ayrıca bir şey vardır. Bu 
teklif ile yapılmak istenilen şey; kazanılan za
ferin mükâfatını vermek ve ilerde kazanılacak 
zaferin esasını hazırlamaktır. Bir Sakarya mu-
harebesiyle Anadolu harbi halletmiş addoluna
maz. önümüzde memleketin istiklâli tanımını. 
malî ve adlî, iktisadi tekmil istiklâlini ve vah
deti milliyi temin etmek meselesi var ki, bu da
ha çok zaferlere muhtaçtır. Millet tekmil azim 
ve iradesini gösterdiği zaman orduya daha bir
takım muavenette bulunmak mecburiyetindeyiz. 
Burada asıl mevzu olan kısım arkadaşlar; ordu
nun fedakârlığını mânevi ve maddi delillerle 
bir kere daha takdir etmek meselesidir. Bir 
genç zabit için tekmil bir milletin teşekkürünü 
almak ne kadar kıymetli bir şeydir. Tasavvur 
ediniz senelerden senelere, nesillerden nesillere 
nakledilecek ne kadar kıymetli bir mükâfattır. 
Acaba benim kalbim ne kadar çarpıyor? Evlâ
dım olursa sizin, tekmil bir Türk milletinin, tek
mil bir müslüman âleminin vekilleri tarafından 
tanzim edilmiş bir teşekkümameye nail olmak 
ne bahtiyarlıktır?. Düşününüz; cephede bir za
bit çarpışıyor ve bu suretle bir şahadetname alı
yor ve ihtiyar olduğu zaman onu oğluna çıkarır 
da gösterirse, ne kadar bahtiyar olacaktır. İşte 
Başkumandan Paşa Hazretleri bu teklifi bizim 
nazarı tasvibimize arz ediyor. Bu halde mesele 
gayet basittir. Biz bir gün kazandığımız zaferin 
teşekkürünü yapmakla yarın kazanacağımız za
ferlerin temel taşlarını hazırlamak için düşüne
ceğiz. Burada mevzuubahsolan bir nokta daha 
var : Bu mükâfatı efrada teşmil etmek mesele
si. Bir defa kıta kumandanı denildiği zaman, her 
hangi rütbede olursa olsun tekmil kıta kuman
danlarının bunda dâhil olduğunu tekrar zik
retmek lüzumunu hissediyorum. Küçük zabitler, 
büyük zabitler kumandan kelimesinin dairei şü-
mulündedir. Bundan hariç kalır gibi görülen 
kısım ihtimal efradı askeriyedir. 

19* ~~ 
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HÜSREV B. (Trabzon) — Paşa Hazretleri; 

burasını tavzih edeyim. Benim anladığım, bir 
manga kumandanından, ordu kumandanına ka
dar tabiî bunun içerisinde dâhildir. Yani bir 
manga kumandanı da bir fedakârlık gösterdi
ğinde takdirnamesini almalıdır. Yalnız zabitliğe 
geçmek vardır ki, onu ayrıca arz edeceğim. 

REFET Pş. (Devamla) — Bu; başka bir 
ııoktai nazardır. Meclisi Âlinizin malûmudur ki; 
zabitlik; mülâzimlikten itibaren başlar. Küçük 
zabit denince; onbaşılar, ve çavuşlar, başçavuş
lardır. Hattâ bunun içerisine en ziyade dâhil 
olacak olanlar, kanunun ruhuna nazaran onba
şılar ve küçük zabitlerdir. Her nefer her on
başı, her çavuş gösterdiği kıymete göre şükra
nımızı kazanmak hakkını bizatihi haizidir. On
lar bu kanundan istifade ederler. Yalnız ortada 
bir nokta vardır; zabitlik her şeyde olduğu gibi 
ayrıca bir ilim, bir sanat, bir fen meselesidir. 
Yalnız cesaret, zabit olmak hakkını bahşetmez. 
İçimizde ne kadar cesur adamlar vardır ki, yine 
cesaretleri kendilerine münhasır kalmıştır. Bir 
kavgayı sevk ve idare etmek, bir taburu, bir 
bölüğü idare etmek başka başka şeylerdir. Me
selâ alay kumandanları görürsünüz ki, bir alayı ] 
iyi sevk ve idare ettiği halde daha büyük bir 
kıtayı idare edemez. Çavuşlukta, neferlikte, on
başılıkta gösterdiği maharetlerle insan daha bü
yük bir kıtayı idare edemez. Zabit olamaz. Ça
vuşlarımız, onbaşılarımız, neferlerimiz için eli
mizden gelen takdiri, teşekkürü yapmalıyız. Fa- j 
kat, onlar ordunun selâmeti, milletin selâmeti ve 
mefkurenin selâmeti için tabiî zabit olamaz. Ya- Ş 
ziyeti hulâsa ettiğimi zannediyorum. Ye kamı- î 
nun heyeti umumiyesi hakkında mâruzâtta bu- ' 
lundum. Bu şekle nazaran kanunname hak- i 
kında arkadaşlarımın arzu ettikleri izahat varsa • 
onları da ayrıca arz ederim. i 

SALÂHADDİN" B. (Mersin) — Devletimizin \ 
bidayeti teşekkülünden beri geçirdiği avakıp 
arasında bugünkü kadarı pek az bulunuyor. 
Öyle diyebilirim ki ; memleketimiz yenibaştan 
taze bir hayat bulmaktadır. Yekdiğerini takib-
eden harblerle mahvü ve münkariz olmak üzere 
bulunduğu zannedilen millet her taraftan vâki 
olan tehacüm arasında böyle bir metanet ile 
kendi başına kuvvetini toplıyarak, yekdiğeriyle 
birleşerek menfaatini idrak ile bu mühaeemeyi 
ret için bütün mevcudiyetini siper- ederek çalış
tığı pek az vâki olmuştur. Bu harbde gösterdiği 
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kahramanlık ve şahametten dolayı milletin, fe
dakâr evlâtlarına karşı vecibei şükranını eda et
mesi tabiî ve zaruridir. Yalnız bu nasıl olmalı 
meselesi vardır. Bu hususta elimizde bir lâyihai 
kanuniye vardır. Bendenize kalırsa bunun için 
uzun müddet düşünmek lüzumunu hissediyorum. 
Gerçi bir neş'ei zaferle, fedakârlık eden arka
daşlarımızı taltif hususunda istical için bu tek
lifi derhal kabul edebiliriz. Fakat bunu böyle 
yapmak bilmem doğru olabilir mi? Mühim ve 
ağır olan bir şeyi yapmak için biraz düşünmek 
daha doğru olur zannederim. 

Gerek kelimat ve gerek elfaz gerek veçhi 
takdir hususunda çok düşünmek lâzımdır. Bir 
Millet Meclisinin şükranı o kadar çabuk ve 
kolay verilebilir mi? Bu herkese verilir şey 
değildir; efendiler, bu milletlerin tarihlerinde 
asırlar içinde böyle bir takdir ancak iki de
fa vâki olmuştur. İki adama verilmiştir. Mec
lisin. heyeti umumiyesinin lisanı resmiyesiyle 
tahriren verebileceği şey; öyle bir şeydir ki ; 
artık üzerine kanunun eli dokunmıyacak de
recede büyük bir rütbedir. Ona bir kimse nail 
olduktan sonra, onu artık her hangi bir meseleden, 
şu veya bu sebepten mahkûm edebilmek için biraz 
tereddüdedilir zannederim. Demek istiyorum ki ; 
bu o kadar fevkalâde ve o kadar büyük 
bir mükâfattır k i ; bahşjederken iyi dü
şünmek ve ne olduğunu bilmek lâzımdır. Ben
deniz görüyorum ki ; meselenin esası taltif
tir. Fakat bizim bu kanunumuzdan başka 
bir kanunumumuz daha vardır zannederim. 
İstiklâl Madalyası Kanunu. Ya onu bir an ev
vel çıkartmalı veyahut bunu daha uzun müd
det düşünerek bir parça tadilen, yani encü
mende tetkik ederek çıkarmak lâzımdır. Bu 
büyük ve âli meseleyi yeniden çıkarırsak, 
bâzılarının hukukunu düşünmüş ve bâzıları
nın düşünmemiş veyahut fazla ibzal etmiş ola
biliriz. 

HULUSİ B. (Karahisarı Sahib) — İstical 
karan verdik. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Efendim, 
istical kararı bu meselenin birden süratle 
müzakere edilip elden çıkması kararıdır. 
Yoksa bir encümende müzakeresiyle karar 
verilmesine mani değildir. Bizim Nizamnamei. 
Dahilîmizin esasında müstaceliyet kararı ve
rilir. Fakat encümen 24 saat zarfında çıka-
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rır, verir. Bu meselenin tezekkürüne muhta- I 
colduğunu zannediyorum. Belki kıymeti bilâ-
hara muhafaza edilemiyecek derecede ibzal 
edilmiş ve fazla takdirname verilmiş olup. 1 
Bundan da maksadım milletin yavruların
dan bu taltifi katiyen esirmek değildir, böyle 
bir şey benim hatırıma gelmez. Fakat, bir şey 
vardır ki, takdir bihakkin takdir olabilmek 
lâzımdır. Ve onuda tahkik edebilmek lâzım
dı*. Binaenaleyh bu teklifin, emsali veçhile 
ve Nizamnamei Dahilî mucibince bir encü
mende badettetkik müzakeresini rica" ederim. 
Müstaceliyet kararını bendeniz de arzu ede
rim. 

MÜDAFAA] MİLLİYE VEKİLİ REFET 
Pş. (İzmir) — Arkadaşım Salâhaddin Beyin bu 
meseleye dair gördüğü şeyi bendeniz görmüyo
rum. Her hangi bir zabitin göğsüne takdığjmız 
bir madalya, bir eseri takdirdir ve bu, Millet 
Meclisinin eseri takdiridir. Millet Meclisi Reisi 
o inha varakasının altına imza attığı zaman 
Heyeti Celilenizi temsil eder. Sonra, burada bu 
takdire mazhar olacakların tâyinini doğrudan 
doğruya, ferden ferda yapacak, yine Heyeti Ce-
lilenizdir. Kanunu yapmak başkadır, yaptıktan 
sonra takdir edilecekleri tefrik etmek bütün bü
tün başka bir şeydir. Lâalettâyin her adama bu 
takdirname verilir mi? Zannederim ki; her han
gi bir madalya önüne gelen herkesin göğsüne j 
takılırsa kıymeti zail olur. Biz yarın Sakarya ! 
nehrini geçeceğiz ve âtideki muzafferiyatm mâ
nevi bir âbidesini yapmış olacağız. Başkuman
dan Paşa Hazretlerinin bu zaferi ileri götürmek 
için eline lâzımgelen yaldızlı kamçıyı bugünden 
hazırlıyalım, verelim. İnsanlar iki türlü yürür. 
Biri şiddetle, biri de taltifle olur. ölüme, insan
lar tazyikle az gider. Gider, fakat az gider. Ölü
me insanları sevk eden en büyük kuvvet mâne
vi kuvvettir. Takdir ve valtif kuvvetidir. Bu 
Meclis ve bu millet en muazzam gününde takdi
rini yetiştirmezse zannederim iyi yapmış olmı-
yacaktır. Onun için tekrar istirham edeceğim, 
tehir etmeden bu meseleyi müstacel bir surette 
bugün çıkaralım. 

CAVlD B. (Kars) — Arkadaşlar, fedakâr
lık; şöyle otururken, konuşurken bihakkin tak
dir olunamaz. Bizzat muharebe meydanında bu
lunmuş arkadaşın o muharebe zamanında çekti
ği ıstırap ve tehlike göz önüne getirilirse, o fe
dakârlığın ne kadar büyük olduğu ancak o zaman 
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takdir olunabilir. Hayatını istihkar eden ve ha
yatı müddetince ezvakı şahsiyesini feda eden, 
ailesi hakkında muavenetten ve saireden mah
rum kalan ve her şeyi istihkar ile senelerce bu 
ocakta oradan oraya koşmuş, yine senelerce 
ailesinden, evlâdından mahrum kalmış bir zabi
tin, bu defa hayatını dahi istihkar ederek, mu
harebe meydanında yaralanarak, yapmış oldu
ğu hizmeti, fedakârlığı Büyük Millet Meclisi 
takdir etmezse, takdir edecek daha büyük Ce
nabı Hak vardır. Onun mükâfatı da daha ziya
de ııhrevi olduğu için her halde Meclisin yapa
cağı bu takdirin kıymetini hissederek bir an ev
vel uzun müzakerelerle vakit geçirmeyip doğru 
maddelere geçilmesini arz ederim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, asker arka
daşlar bu kanunun lüzumuna dair olan nikatı 
izah ettiler, bendeniz de buna kaniim. Esasen 
böyle bir kanun neşretmek salâhiyetini biz Baş
kumandan Paşa Hazretlerine tevdi etmiştik. 
Başkumandan Paşa Hazretlerinin hukuku mil-
liyeye fevkalâde riayetkar olmasının delâilin-
dendir ki; mühim bir kanunu Meclisi Âliye arz 
edip, Meclisi Âlinin tasdik ve tasvibini almak 

I istiyor. Binaenaleyh bendenizce bu kanunu, ba
husus böyle bir anda, tehir etmeksizin çıkar
mak lâzımdır. Bu bahiste bendeniz de Hoca Ef en-

I dillin fikrindeyim Bu harbde harbi kazanan köy
lülerdir. Bunda şek ve şüphe yoktur. Bilhassa 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri bu ci
heti pek güzel izah ve tasvir buyurdular. Yal
nız efradı milletin ve bilhassa köylülerin gös
terdikleri fedakârlıkların takdiri bendenizce 
yalnız Meclisten yazılacak takdirname ile ola
cak değildir. Onlardan bir kısmı ki; harbe biz
zat iştirak etmiş, şehit düşmüş, yaralanmış. Bun
ların yetimlerine yapılacak müzaharet ve mua
venet ayrı bir bahistir. Bilhassa bu köylülerin 
Ankara ve Haymana havalisinde ve bu civarda 
yani sahuei harbe yakm olan yerlerdeki köyle-
lerin yapmış oldukları fedakârlıklar hadden 
efzundur. Kasabalıların da yaptığı fazladır. 
Başkumandan Paşa Hazretlerinin neşretmiş ol
dukları emirnamelerde tekâlifi harbiye yüzde 
kırk alınmak lâzımgelirken, ordunun ihtiyacı 
âciline binaen yüzde yüzü alman eşya vardır. 
Bizim halka yapacağımız iyilik, bu defa harbin 
bu havalideki şiddeti zail olup da ordu ilerledik
ten ve halkın yükü azaldıktan sonra zararlarını 

I telâfi etmektir. Bunlar yüzde kırktan fazla yüz-
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de altmış vermiştir. O fazlaları halk ihtiyaca | 
binaen vermiştir. Ve seve, seve vermiştir. Meşe- I 
le bunları telâfi etmektir. Halka karşı yapaca
ğımız takdir budur. Bir de halkın bu gösterdiği 
fedakârlığın yegâne bir şeyi vardır ki, Müda-
faai Milliye Vekili Paşa Hazretleri buna bida
yeti inkılâptan beri bizzat çalışmışlardır ve ken
dileri şimdi de en salâhiyettar bir makamda bu
lunuyorlar, halkın hukuku tabiiyesi kendilerine I 
iade edilmelidir, yani köylülerin hakkı kendisi
ne verilmelidir. Ve köy teşkilâtı bir an evvel 
yapılmalıdır. (O ayrı bir meseledir, sesleri) Ben
deniz ayri bir mesele olsa da söylüyorum. Esasen 
bu takdirname verilmek hususunda arkadaşla
rın ihtilâfı yoktur. 

Teehhüründen bahsediyorlar. Müzakeresi I 
devam ettikçe fikirler imal edilebilir. Bende-
nizce tehirine lüzum kalmaz. (Müzakere kâfi J 
sesleri) 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler; bu ge
çirdiğimiz harbin kıymetini takdir etmemek j 
imkânı yoktur. Bizim takdir ettiğimiz kadar I 
ecnebiler bile bu harbi takdir ediyorlar. Arka
daşlarım da buyurdular ki, bu harb tarihi Os-
manide en az kaydedilen harblerdendir. Bu 
harb namusu milliyi kurtardı, bu harb, elham
dülillah bizi istiklâlimize nail etti. Bu harbin 
daha büyük daha şümullü müjdelerini yakın
da alacağız. (İnşallah sadaları) (Sadede ses
leri) Saded dâhilindeyinı, harbden bahsediyo
ruz. Rica ederim saded haricinde ne söyledim-
se ihtar buyurun. Bu esbaba binaen bu harb-
de fedakârlık gösterenleri de milletin her hal
de takdir etmesi lâzımdır. Zannediyorum ki, j 
orduda neferden, onbaşıdan en büyük kuman
danımıza kadar her hangisi takdir edilirse o, 
yalnız o ferde ait değildir, şahsa ait değildir, 
hepsine aittir. Çünkü onların hepsi bu mille
tin evlâdıdır. Hiç aralarında ayın gayri fark 
yoktur. 

Arkadaşlarımızdan bâzıları ordu, millet, ef
rat, şehirli, köylü diye ayırmak istediler. Ben
deniz zannediyorum ki, böyle bir şey yoktur. 
Onların hiç biri birinden farkı yoktur, bu te
şekkür umuma aittir. Zannediyorum ki ; bir 
zabit, bir onbaşı, bir nefer, bir kumandan arka
daşımız bir takdirname alacak olursa onun şe
refi bütün millete aittir. 

VEHBİ B. (Karesi) — O halde fayda yok 
vermekte. I 
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DURAK B. (Devamla) — Binaenaleyh ben

deniz bilfiil kumanda edenleri anlıyamıyorum. 
Askerliğim yoktur. Yalnız şunu teklif edeceğim, 
onbaşı, çavuş ve daha küçük zabitler buna dâhil 
olsun. (Dâhildir sadaları) Askerliğim olmadı
ğı için bilmiyorum. 

Sonra efendiler; vakaa Büyük Millet Mecli
sinden millet namına verilecek bu teşekkürna-
me pek büyük bir şeydir. Onun pek büyük kıy
meti mâneviyesi vardır. Onu alana iki maaş 
nispetinde bir mükâfatı nakdiye verilecektir. 
Bu, zannediyorum ki, binlerce, on binlerce ki
şilere verilecek değildir, bunların başında bulu
nan kumandanlar hüsnü istimal edeceklerdir. 
Yalnız kumandanlarda kalmıyor. Refet Paşa 
Hazretleri de demin buyurdular ki... 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Orduya tefrika dü
şürecektir. 

DURAK B. (Devamla) — Kumandanlar tal
tifini arzu ettiklerini arz ve inha edecekler. 
madde böyledir. Her halde yine o vakit Heyeti 
öelileniz arzu ederseniz vereceksiniz, arzu et
mezseniz vermiyeceksiniz. Onun için bu kanu
nun bugün müstacel en kabul edilmesinde ben-
denizee hiçbir mahzur yoktur. Binaenaleyh He
yeti Celilenize bû* şey daha hatırlatmak istiyo
rum: Biz bundan evvel Başkumandanlığa salâ
hiyeti vasıa vermiştik. Başkumandanlık, bu tal
tifi, vermiş olduğumuz salâhiyeti vasıaya bina
en kendisi de yapardı. Bendeniz böyle biliyo
rum. Çünkü; harbe ait bütün salâhiyeti ver
mişsiniz. (Hayır, sesleri) Harbe ait her husus
ta Meclisin salâhiyeti kendilerine verilmiştir 
ve kanun da böyledir. Başkumandan orada hiz
meti görülenleri, arzu ettiği gibi takdir etmesi 
lâzımgelirse ve ?rzu ederse her halele terfi de 
ettirebilirdi. Bir iki maaş nispetinde mükâfat 
da verebilirdi. Ve Heyeti Celilenize de yazardı. 
Fakat, Başkumandan Paşa Hazretleri bu mese
leyi daha ziyade durbinane düşünerek arkadaş
ların reyi buna inzimam etsin diye bu lâyiha
yı Meclise göndermiştir. Şu halde bu kanunun 
uzun boylu müzakeresine lüzum yoktur. Derhal 
maddelere geçerek kanunu kabul edelim. 

REİS — Efendim söz almış daha birçok ar
kadaş var. heyeti umumiyesi hakkındaki müza
kereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müza
kere kâfi görülmüştür. 

O halde maddelere geçiyoruz. 
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Türkiye Büyük Millet Meilisi teşekkürnamesiyle , 

usulü taltif hakkında Kanun 

MADDE i. - - Muharebelerde; bilfiil kıta i 
kumandanı olarak fevkalâde yararlık gösteren
ler Büyük Millet Meclisi teşekkürnaınesiyle 
taltif olunur-. 

HÜSREV B. (Trabzon) Etendim; bura- | 
da bendeniz millet hakkında anladığımı söyli- j 
yeyim; I 

Millet denildiği zaman köy -f- hoca + zabit, 
ilâahir... — Millettir Binaenaleyh bir adam da, 
zabit de köyde doğar, fakat okumuş olur. Ve 
zabit olabilir. Binaenaleyh bunun mânası yok- j 
tur. Kıta kumandanlığından anladığım, Paşa 
Hazretleri de buyurdular, manga onbaşısından 
itibaren zâbitan, küçük zâbitandır ki; çavuşlar 
ve başçavuşlardır. Yani, küçük zâbitan da bun
da dâhildir. Demin de arz ettiğim veçhile; (te- J 
şekkürname) yerine; (takdirname) denmesi. 

Sonra ikinci maddede; (Birinci maddeyi mü
zakere ediyoruz, sodaları) peki öyle ise, birinci 
maddede bilfiil kıta kumandanlığı ta ordu ku
mandanlığından silâhendaz dâhil olduğu hal
de, bilûmum kumandanlardır. Yani kıtaya ku
manda edenlerdir. Teşekkürname yerine takdir
name denilecektir. 

HACI TEVFİK Ef. (Kangın) — Efendim; 
bu teşekkürname kanunun bir maddesi ki, lîüs-
rev Bey bu maddedeki teşekkürnamenin tak- | 
dirnameye tahvilini talebediyor, takdir, mikta
rını tâyin manasınadır. Teşekkür ise, zikriee-
mil, yâdıcemil, manasınadır. Her halde teşekkür 
takdirden evlâdır. Lâkin şu kadar var ki, bir 
milletin heyeti umumiyesinin teşekkürünü ih
raz edecek adamların milletin içinde hiçbir su-
retle sabıkan ve -'lahikan lekelenmiş zevattan ol- i 
maması şarttır. H?yeti umıımiyesinde »öz iste- j 
d im, bana söz verilmedi, veyahut geç kalındı, j 
Bu takdirname veya teşekkürnameyi Peygam
ber (S. A.) Efendimiz Hazretleri bütün gaza- I 
vat içinde iki zata vermiştir. Ne vakit ki, Haz- j 
reti Osman Radiyallahü anh efendimiz Hazret
leri develer verdi, gazileri teçhiz etti. Emvali- j 
nin nısfını verdi ve Peygamber Efendimiz (S.A.) I 
Hazretlerinin huzuruna getirdi, nukiıdunu döktü J 
ondan sonra Resulullah Efendimiz dua etti ve bu- j 
yurdular ki : Osman'ın bundan sonra edecekleri j 
eziyet kendisine zarar vermez, tşte biz de tak- j 
diri öyle vermemiz lâzımgelir ki, bundan böy-
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le işliyeceği günah kendisine zarar vermesin. 
Zannediyorum k i ; bu teşekkürnamelerde ibzal 
ve israf olmak ihtimali vardır. 

Bir eh dediler ki ; Paşa Hazretleri kendisi 
bu kanunu tatbik edebilirdi. Efendiler, takdiri
ni Paşa Hazretlerine bırakmış olduğumuz şey 
kuvvei teşriiyenin yalnız askerliğe aidolan sa
lâhiyet kısmıdır. 

DURAK B. (Erzurum) — Bu da askerliğe 
ait.... 

HACİ TEVFİK Ef. (Devamla) - Askerli
ğe aidolmakla beraber bizim.. 

REİS —- Maddeye taallûku yok... 
HACİ TEVFİK Ef. (Devamla) — Yalnız 

ona aittir. Binaenaleyh bu kanun Maliyeye de 
taallûk ettiği için Maliye Encümenine de git
meli. 

DURAK B. (Erzurum) — Bendenizin sözüm 
böyle ise yanlış anlaşıldı. Askerî salâhiyeti ona 
\ ermişizdi r. 

HACİ TEVFİK Ef. (Devamla) -Maddede; 
«Muharebelerde bilfiil kıta kumandanı olarak» 
yerine «Muharebelerde bilfiil fevkalâde yararlık 
gösterenler» dense ve kıta kumandanlığı kaldı
rılsa daha iyi olur zannederim. Efendiler, öyle 
efrat oluyor ki, bir fırkayı kurtarıyor; bir har
bi kazanıyor. Nitekim, bir tanesi rivayet olunu
yor ki; tek başına bir livayı hezimetten kurtar
mış, bunu da askerler ağızlariyle kendileri nak
lediyorlar, takdir ediyorlar. Böyle adamlar mil
letin şükranına lâyık değiü midir?... Onun için 
(Bilfiil kıta kumandanı olarak) tâbiri kaldırıl
malı (Bilfiil ve fevkalâde yararlıklar gösteren
ler Türkiye Büyük Millet Meclisince şöyie tak
dir olunur, böyle olunur.) demeli ve meseleyi 
tasrih eylemeli. 

HAKKİ HAMİ B. (Sinob) - Efendim, bu 
dei'aki zaferin avamili hakikiyesini göz önüne 
getirdiğimiz zaman bu maddede tasrih edildiği 
veçhile yalnız vazifedar olarak cephede çalışan
ların göstereceği fedakârlıklardan dolayı mııh-
tasaran onların taltifi değil, belki onların bu 
fedakârlığını semeredar bir şekle koyan ve hiç
bir suretle vazifei resmiye ve mecburiyeleri ol
madığı halde kendilerine vazifei mahsusa edine
rek tehlikeli anlarda koşan ve bu uğurda mad
di ve mânevi zarara uğrıyan ahali de her halde 
bu gibi teşekkür ve takdirattan nasibedar olma
lıdır ki, bundan sonra da kendilerine teveccüh 
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edecek vazifeyi ifada, milletin her hangi bir fe
dakârlığı unutmıyarak takdir edeceği kanaati 
tamamiyle kendilerinde hâsıl olsun ve bir dere
ce daha ehemmiyetle vazifei vataniyesini ifa 
etsin. Eğer bu esas kabul edilecek olursa, Hacı 
Tevfik Efendi hazretlerinin buyurdukları gibi, 
artık şu veya bu kumandan, nefer, maiyet diye 
ayrılmaz ve ayrı ayrı zikre hacet kalmaz... Baş
kumandanlığın takdir ve Meclisi Âliye inha ede
ceği her kim olursa olsun, ister kumandan olsun, 
ister nefer olsun, ister köylü olsun, teşekkür 
mü, takdir mi ne diyecekseniz, işte ona kesbi 
istihkak etmiş olur. Madde; muharebelerde bil
fiil yararlığı görülenler Türkiye Büyük Millet 
Meclisi takdirnamesiyle taltif olunur, tarzında 
olursa bunda asker de dâhildir, sivil de dâhildir. 
Bu şekli kabul edecek olursanız daha güzel olur. 
Bendeniz de Hacı Tevfik Efendi Hazretlerinin 
teklifi gibi bu fıkranın kaldırılmasını ve bir tal
tiften orduda dâhil olmıyan sivil ahalinin, sivil 
ahaliden fedakârlığı görülenlerin de istif ad o 
edebileceklerinin zapta geçmesini arzu ederim. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Anlıyamadım, 
efendim. 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Pek çok 
ahali cephe gerisinde canı ile, malı ile, kanı ile 
her şeyi ile çalışmış ve bu uğurda hayvanı da 
telef olanlar bulunmuştur. Bunlar başka mese
le değildir, buraya dâhildir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bunlar yararlık 
değil, fedakârlıktır. Yararlık demek, ateş kar
şısında bulunmak ve iş görmek demektir. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Efendiler, 
bunların tefriki caiz değildir. Eğer geriden cep
hane yetişmezse ilerdekiler iş göremez. Erzak 
yetişmezse muharebe nasıl devam eder? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
— O vakit bütün millete vermek lâzımdır. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Vevkalâde 
yararlık başka, rasgelene vermek başkadır. 

TÜNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Efendim, mü
barek ve cidden coşkun bir neticeyi bildiren za
fer haberini gazete vasıtasiyle aldım. Çünkü 
evde çalışıyordum ve evde çalışmaya mecbur 
idim. (Maddeye dair söyle, sesleri) Haftalar
dan beri beklediğim zafer haberi karşısında ve 
Ulu Mehmetçiğimin huzurunda eğildim ve Al-
lahıma şükrettim ve o vakit arkadaşlar, yine 
düşündüm ki ; Bize bunu kazandıran başlıca 
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âmillerden birisi de maatteessüf yalnız bu Mec
lisin .kapısından içeri girebilmiş olan halkçılık
tır. (Gürültüler) Rica ederim. Sükûnetle ve hat
tâ hürmetle dinliydim. Bugün Mecliste başka 
türlü bir hal görüyorum. Bugün biz en büyük 
bir günü yaşıyoruz. 

YUSUF ZÎYA B. (Mersin) — Onu herkes 
biliyor. 

'TÜNALI HİLMİ B. (Devamla) — Kim onu 
diyen? Herkes onu biliyor diyen bir kimse böyle 
mukabelede bulunmazdı... 

REİS — Hilmi Bey rica ederim maddeye 
dair. 

TÜNALI HlLMÎ B. (Devamla) — Edendiler, 
bu maddedeki kıta kumandanı kaydına ilişmek 
istiyorum. Halkçılıktan behsetmek istediğim böyle 
bir şeydir. Yani zabit ile nefer arasında bir uçu
rum vardır.. (Şiddetli gürültüler)- Ve hükümet
le ahali arasında bir ayrılık vardır... (Şiddetli 
gürültüler) . 

HÜSREV B. (Trabzon) — Ne demek bu? 
TÜNALI HİLMİ B. (Devamla) — Eğer ol

masaydı bunu bu Meclis kaldırırdı... (Gürültü
ler...) (Ayak patırdıları) 

REİS — Halkçılık müzakeresi olmuyor. Hil
mi Bey rica ederim maddeye dair söyleyiniz. 

TÜNALI HÎLMI B. (Devamla) — Burada 
siz hükümetle ahali arasında ayrılık ve gayrdık 
var diye... (Gürültüler) 

RE IS — Efendim, Hilmi Bey, rica ederim 
halkçılık müzakeresi olmuyor. 

TÜNALI HİLMİ B. (Devamla) — Evet halk
çılık kelimesini telâffuz ettim de hata ettim. 
Halbuki buradan Hoca efendi hazretlerinin ve 
diğer arkadaşlarımın teklifi veçhile kıta kuman
danlığı kaydını kaldırmalı. (Ha, pekâlâ sesleri) 
Ha diyorsunuz. Fakat tekrar ediyorum. Hoca 
efendi halkçılıktan bahsetmiştir ve yalnız o ke
limeyi telâffuz etmemiştir. (Handeler) 

Sivillerin yararlıklarına gelince; bu ileride 
tatbik edilecek istiklâl madalyasiyle temin edilir. 
Bilfiil harbde bulunmak başka, sonra servetini, 
vücudunun rahatını feda etmek büsbütün başka
dır. Yalnız bilfiil hizmeti askeriyede bulunanlara, 
buna mukabil ne verilmelidir? Ne takdirname, ne 
de teşekkürname... Bunların en fevkinde birşey 
vardır ki, o kahraman ancak ona lâyıktır. Ne 
mutlu ona ki, vazifesini ifa eder, vazifesini ifa 
ettikten sonra vazifesinin haricinde birtakım va,-
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zifeler yaratıreasma göklere çıkar. Şu hale Mee-, ] 
listen verilecek olan şey ancak ve ancak bir teb-
riknamedir. Binaenaleyh kıta kumandanı tâbiri
nin terkinini ve teşekkürname yerme tebrikna-
me denilmesini teklif eylerim. 

CAVÎD.B. (Kars) — Efendiler, meslek 
noktai nazarından tetkik ve arz eylerim ki, 
(Muhaberelerde bilfiil kıta kumandanı) tâbiri 
üzerinde biraz düşünmemiz icabediyor. Bundan 
evvel Cihan Harbinde de kıdem zammı ve fev
kalâde terfi hakkında bir kanun vardı ve bu 
kanun suiistimale uğradı. Cihan Harbinde, hattı 
harbde bulunmadığı halde kıdem zammı alan ol
du. Menzilde ve köylerde rahat, rahat oturan
lar, bu kanundan istifade etti ve belki bu gibi
lerin suiistimal ettiği de vardır. Ve yine kıdem 
defterine yanlışlıkla ismi geçmiş olanlar da var
dır. îşte bu kanun ancak bu mesaviyi atmak için 
yapıldı, eğer hüsnü tatbik olunursa.. 

Bilfiil kıta kumandanlığı kelimesine 'gelelim; 
bilfiil demek, bizzat kıtada bulunmak demektir. 
Bilmem karargâhta, geri hidematta bulunmak 
değil... Bunlar bu terfıe ispatı ehliyet edecek 
hizmetlerde de bulunamazlar. Hizmet ederler, 
çalışırlar, fakat vazifelerini ifa etmiş olurlar. 
Fevkalâde yararlık ise, hayatını tehlikeye koy
mak ve düşman karşısında ve top ateşi altında 
çalışmaktır. Bu da bilhassa bilfiil vazifede bu
lunmakla olur. 

Kumandan tâbirine gelince : Meselâ emir 
zabitleri vardır, kumandanların yanında yaver
ler vardır. Bâzı yaverler rahatlarını severler. 
Bâzı kumandanlar da yaverlerini iyi istimali 
bilirler. 

Muharebe meydanlarında yaverlerin şehidol-
duğu vâkıdır. Emir zabitlerinden çokça zayiat 
olduğu görülmüştür. Bâzı kumandanların ya
nında emir zabiti çok yaşamaz.. Onun için bu
raya (kumandan) tâbiri yerine (kıtada) tâbiri 
daha muvafık olur, zannedenim. Yalnız emir za
biti ve saire noktai nazarından.. Yoksa diğer
leri için tamamen kıta kumandanı tâbirini kul
lanmak lâzımdır. Kıta kumandanı deyince dizi
den yukarısı demektir. Bu, çavuş olur, onbaşı 
olur. Binaenaleyh bu kanunun şümulüne küçük 
zâbitan da dâhildir. Yalnız nefer olarak silâh 
atan girmemiştir. Onun da sırası gelince ayrıca 
mâruzâtta bulunacağım. 

Yararlık tâbirine 'gelince; yararlık denince, 
bizzat ve meydanı harbde fevkalâde iş gören-
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lerdir. Yoksa Hakkı Hami Bey 'arkadaşımızın 
söylediği yararlığa kesbi liyakat eden bütün 
millet içinde pek çok kimse vardır. îcabederse 
onlar-için de ayrıca bir kanun yapılmalıdır. Bu 
kanun ordu için yapılmış bir şekildir. Ordunun 
hizmetinde ise diğer gerideki hizmetlere naza
ran bir de can tehlikesi vardır. Mal tehlikesi 
değil... 

Teşekkürname yerine takdirname Kelimesini 
koymak istiyorum. Çünkü daha ileride teşekkür 
edilecek hizmetler de bulunur. Şimdilik takdir 
edelim de ileride teşekkür <ederiz. Her halde bu
nu da böyle yapalım. 

OSMAN FEVZÎ Ef. (Erzincan) — Efendim, 
bu maddede (muharebelerde) tâbiri her ne ka
dar umumi ise de kanunun makabline şümulü 
olmıyacağı cihetle bu noktanın tasrih olunma
sını rica ediyorum. Meselâ evvelce Şark Cephe
sinde bulunan ve fedakârlık gösteren... 

REÎS — Efendim, o cihet yedinci maddede 
var.. Tarihi kabul yedinci maddeye aittir. Bi
rinci maddeye ait değildir.. O maddede söyler
siniz.. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Devamla) — Bu cihe
tin tasrih olunmasını ve zapta geçmesini arz 
ederim. 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Bendeniz bi
rinci maddenin yalnız ikinci fıkrası hakkında 
mâruzâtta bulunmaik istiyorum. Taltif olunur.. 
Teşekkürnamenin takdirname ve tebriknameye 
tahviline mütaallik bâzı sözler söylendi. Ma
hiyet itibariyle âdeta yekdiğerinden farkı yok
tur. Yalnız gerek takdir ve gerek taltif ve ge
rekse teşekkür olsun; bunu her halde lüzum 
olup olmadığını bendeniz tetkik etmek istiyo
rum. Vakıa tab'ı beşer aferin müşterisidir, der
ler. Bâzıları, ibraz edilen hamiyetler, gösterilen 
fedakârlıklar teşekkür için, yahut maddi şeyler 
için yapılmaz, sırf hamiyet aJçin yapılır, derler 
ve vazife, vazife olduğu için yapılır, derler. 
Hattâ terbiyeciler mekteplerdeki eski tevzii mü
kâfat usulünün aleyhinde bulunuyorlar, ve bâzı 
gayrimünevver zevat için takdir lâzımdır, di
yorlar. Fakat münevverlerin takdire o derece 
ihtiyacı olup olmadığı meselesi cayi mülâhaza
dır. Fakat, bu takdiri, bu teşekkürü Büyük Mil
let Meclisi değil, her ferdin veya her zabitin ma
fevki yapmalıdır. 

Efendiler, ahvali ruhiye pek garip tecelliyat 
gösterir. Madununda bulunan bir kimsenin Biv 
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yük Millet Mecisi tarafından takdir edildiğini I 
gören bir kumandan ihtimal ki, haleti ruhiye- | 
sinden başka bir vaziyet gösterebilir. Bilhassa j 
böyle bir hal orduda zannedersem faydalı bir 
şey olmaz. Hoca Tevfik Efendi Hazretlerinin 
demin söyledikleri şey pek doğrudur. Büyük j 
Millet Meclisinin bu gibi takdirat ve teşekkürat 
ile iştigal etmesi, etmemesinden daha hayırlı
dır. Takdir edilenler; edilmiyenler nazarında 
hoş görünmiyebilir ve takdir, haricî birtakım 
dedikodular meydana getirebilir, dedikodular 
da Meclisin üzerine çökebilir. (Hiç dedikodu 
yok, sesleri) Efendiler, iyi düşünelim, iyi tet
kik edelim... Biz, bu takdiratı daima orduda j 
mafevk bulunan zevata bırakalım... Eğer millet 
için harikulade, fevkalâde işler görülürse, bu 
gibi zevat hakkında takdiratımızı kanun olma
dan da yapabiliriz. Binaenaleyh, Büyük Millet 
Meclisini bulunla işgal ettirmesek daha iyi olur. 
Bu meseleyi iyi düşünelim. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ REFET Pş. 
(İzmir) — Beyefendiler, yer yüzünde bir millet 
vardır ki, o, esasen tekmil unvanı ve nişanları 
kaldırmıştır, her şeyi kaldırmıştır, o da Ameri
kalılardır. Orada herkesin unvanı efendidir. Ve 
kimsenin nişanı yoktur. Onlar dahi yalnız bu 
muharebede insanların takdir ihtiyacını göre
rek orduları için harb madalyası kabul ettiler. I 
Zabitleri gözettiler. Binaenaleyh, bu noktai na
zardan uzun boylu münakaşa etmek ve düşün- I 
mek icabetmez, zannederim. Harb esasen iptidai 
bir sanattır. Harb vahşettir. Yeni fikirlerle ün-
siyet edebilecek bir sanat değildir. Yeni fikir
lerle en çok ünsiyet eden Amerikalılar dahi I 
harbe girince, eski fikirlerle yaşamış Amerika- I 
lıları taltif ettiler, ve onlar da zabitlerinin gö- I 
ğüslerine takacak harb madalyaları kabul et- I 
mislerdir. Askerler bu histen hariç yaşayamaz. I 
Bunu her taraf anlamış ve Amerikalılar da ka- I 
bul etmiştir. Ondan sonra harbde bulunan in
sanlar çocuk gibidir. Harbde bulunan insanların 
asabını tedavi etmek lâzımgelir. Gerilerden da- I 
ima onlara takdir; taltif sesleri yükseltmek lâ- I 
zımdır. Biz, bu kanunu kabul etmekle yarın 
Sakarya hattını geçecek olan insanları kamçı
lamak ve bir kat daha ileri atmak istiyoruz. I 
Meşhur bir darbımesel vardır. 

Vaktinden sonra gönderilen zeytin yağma I 
benzemesin. Binaenaleyh, müstacelen müzakere J 
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edelim, haleti ruhiyei harbiyeye göre hareket 
edelim, ve ilerde bulunan insanları incitmiyelim. 

Şimdi, bir kere biz bu taltife mukabil yarar
lık görüyoruz. Efendim, yararlık o kadar gü
zel ve büyük bir şeydir ki, bir insanın nasıl ye
tiştirildiğini, nasıl mertebei kemale geldiğini ve 
nasıl tek kurşunla tekmil bir aile kapısının ka
pandığını düşünürsek, orada yapılan fedakâr
lıkların kıymetini anlıyabiliriz. Genç bir asker, 
genç bir nefer, genç bir zabit elinde kılınçla 
daima ileriye gidiyor ve bir kurşunla veyahut 
mermi parçasiyle yaralanıyor ve kanlarının ak
tığını görüyor ve düşmüyor, daima ileri gitmek 
istiyor. Şimdi onlardaki bu hissi biz vicdanı
mızla muhakeme edelim; onların asabını biz 
taltif sesleriyle bir kat daha tedavi edelim. 
Bunların asabına dokunacak müzakerelere gir-
miyelim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, tak
dirin âdemilüzumunda bendeniz musir değilim, 
yalnız arz etmek istiyorum ki; bu takdir ordu 
dâhilinde yapılmalı, ordunun intizamı namına 
yapılmalıdır. 

REFET Pş. (Devamla) — Onu altıncı mad
dede müzakere ederiz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, mü
zakere zamanı şimdidir. 

REFET Pş. (Devamla) — Hayır, efendim. 
HASANBASRİ B. (Karesi) — Altıncı mad

deyi Meclisi Millinin heyeti umumiyesi kabul 
ederse, tabiatiyle biz de kabul ederiz. Birinci 
maddede (Büyük Millet Meclisi namına bilizafe) 
deniliyor. 

REİS — Efendim, söz alan beş, altı arka
daşımız daha var. (Kâfi, sesleri) 

Birinci madde hakkındaki müzakereyi kâfi 
görürseniz takrirleri okuyalım. Takrirler üze
rine yine izahat verebilirsiniz. 

Birinci madde hakkındaki müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Birinci madde hakkında mevcut olan tadil-
namelerin sekiz on tanesi maddedeki (bilfiil kıta 
kumandanı) cümlesinin tayyını teklif ediyor. 
Diğerleri de (teşekkür) kelimesi yerine (takdir) 
kelimesinin kullanılmasını, bir takrir de (te
şekkür) kelimeeinin ipkasiyle (takdir) kelime
sinin de ilâvesini teklif ediyor. Takrirleri okun
duktan sonra reyi âlinize ayrı ayrı vaz'edece
ğim. 
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Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin berveçhiâti surette tadi-
len kabulünü arz ve teklif ediyorum. 

Mersin 
Salâhadditı 

Madde 1. — Muharebelerde bilfiil düşman 
karşısında fevkalâde yararlık gösterenler aled-
derecat evvelden İstiklâl madalyası ve saniyen 
Türkiye Büyük Millt Meclisi takdirnamesiyle 
taltif olunur. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhizir tadilini teklif 

eylerm. 

Madde 1. -— Muharebelerde fevkalâde yarar
lık gösterenler Büyük Millet Meclisi takdirname
siyle taltif olunur. 

Sinob 
Hakkı Hami 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhizir tadilini teklif 

eylerim. 
13 Eylül 1337 

Maraş 
Hasib 

Madde 1. — Muharebelerde bilfiil kıta ku
mandanı olarak fevkalâde yararlık gösterenler 
Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkür, tebrik, 
takdir ve tahsinnameleriyle taltif olunur. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin (muharebelerde bilfiil kıta 

kumandanı olarak fevkalâde yararlık gösterenler 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve silâhendaz ef 
rat Başkumandanlık makamından takdirname 
üe taltif olunur) şeklinde tadilini teklif eylerim. 

Malatya 
Lûtfi 

Riyaseti Öelileye 
Büyük Millet Meclsinin takdirinin neferlere 

dahi teşmili için birinci maddenin tadilini ve 
teşekkür kelimesinin takdirnameye tahvilini tek
lif eylerim. 

13 Eylül 1337 
Karahisarı Sahib 

Hulusi 

Madde 1. — Muharebelerde bilfiil kıtada fev-
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kalâde yararlık gösterenler Türkiye Büyük Mil
let Meclisi takdirnamesiyle taltif olunur. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki teşekkürname kelimesinin 

takdirname olarak tashihini teklif ederim. 
| 13 Eylül 1337 
I Bursa 
| Operatör Emin 
i 

| Riyaseti Celileye 
i Birinci maddenin neferata da şâmil olması 

için (kıta kumandanı olarak) kaydının kaldırıl
masını teklif eyleriz. 

13 Eylül 1337 
Kângın Ertuğrul 
Tevfik Necib 

Riyaseti Celileye 
I Milletimizin istiklâl uğrunda hayatım feda 
i eden zâbitan ve ümeranın veresesine de şu tak

dirnamenin teşmilini talep ve birinci maddenin 
j berveçhiâti surette tadilini teklif ederim. 

13 Eylül 1337 
İçel 

Naim 

Madde 1. — Muharebelerde bilfiil kıta ku
mandanı olarak fevkalâde yararlık gösterenlerle 
muharebede hayatını feda eden kumandanların 
veresesi Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirna
mesiyle taltif olunur. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

eylerim. 
Madde 1. — Muharebelerde bilfiil yararlık 

gösteren ümera, zâbitan, efradı askeriye Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin takdirnamesiyle taltif 
olunurlar. 

13 Eylül 1̂ 37 
j Kayseri 
I Osman 

Riyaseti Celileye 
(Kıta kumandanı olarak) kaydının tayyını 

ve (teşekkürname) yerine (tebrikname) denil-
• meşini teklif eylerim. 
I Bolu 
I Tunalı Hilmi 

— 202 — 
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Kiyaseti Oelileye 

Müzakere olunmakta bulunan kanunun birinci 
maddesinin zirde gösterilen şekilde tadilini teklif 
ederim. 

Van 
Hakkı 

Madde 1. — Muharebe meydanlarında bilfiil 
fevkalâde yararlık gösterenler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi taltifnamesiyle takdir olunurlar. 

Riyaseti Celilere 
Birinci maddedeki (bilfiil kıta kumandanı 

olarak) fıkrasının tayymdan sonra maddenin 
kabulünü rica ederim. 

Konya 
Refik 

Riyaseti Oelileye 
Derdesti müzakere birinci maddenin aynen 

kabulünü teklif eylerim. 
Malatya 

fteşid 

REİS — Bu tadilnameler nazarı dikkate alın-
mazzsa madde aynen reye vaz'olunacaktır. Birin
ci okunan, Mersin Mebusu Miralay Salâhaddin 
Beyin takririni reye vaz'ediyorum. Tekrar okun-
mesini arzu ediyor musunuz? (Evet sesleri) (Sa
lâhaddin Beyin takriri tekrar okundu) 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ REFET l \ 
(izmir) — Takrirler okunurken ufak bir nok
tada izahat vermek istiyorum. 

Cavid Beyefendi bu nokta hakkında kâfi de
recede malûmat vermişlerdi. Ben de bu husus
ta bir iki lâkırdı söyliyeceğim. En büyük takip 
olunan gaye yahut cephedekilerin takibettiği ga
ye şudur, bunun kendisine göre mahsurları var
dır. Orduda bulunan zabitler daima gerilerde her 
şeyin çok verildiğini zannederler. Halbuki biz ku
mandanlar geridekilere az verdiğimiz gibi ilerde-
kilere fazla vermek isteriz. Çünkü ileride bulu
nanların asabı daha ziyade tedaviye muhtaçtır. 
Bunun içindir ki, burada kıta kumandanı keli
mesi konmuştur. Fakat beyefendi bir şey buyur
dunuz. Kıta kumandanları demek, ağırlık kuman
danları, menzil kumandanları demek değildir. 
ağırlık kumandanlarının, menzil kumandanları
nın bir şey alması lâzımgelmez. Fakat ötede bil
fiil bir takım başında, bir kıta başında bulunan 
bir kumandan her an tehlikeye mâruzdur. Son-
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ra kumandanlara tâbi zâbitan vardır. Meselâ bir 
alay yaveri vardır. Onun bir kıtası yoktur. Hal
buki en ziyade tehlikeye mânız kalan bu zaval
lıdır. Sonra takım kumandanlığı vardır. Bunun 
vazifesi, onun bir yeri vardır, ölümün içerisine 
girmiştir. Sabahtan akşama kadar ölüm içinde
dir. ve kıtası ise bir yerdedir. Muayyen zaman
larda kavga eder. Muayyen zamanlarda da uyu
yabilir. öteki zavallı tabur yaveri, alay yaveri 
bunuıi ne dirliği vardır, ne yemek zamanı var
dır, ne uyku zamanı vardır. Harbe girer, birin
ci hattı harbe gider; vaziyeti görür, anlar, gelir 
kumandanına malûmat verir. Kumandanının ver
diği emri yazar, verir, alır, hayvanına biner ge
lir, gider, aldığı emri tebliğ eder. Aradığı ada
mı bulamaz, avcı hattında daima hayvan sır
tında veya yayan uzun boylu dolaşır, işte bun
lar karargâh kumandanları gibi insanlarda de
ğildir. Menzil kumandanları gibi insanlar da 
değildir. 

Bu zavallı eu fazla tehlikeye mâruz kaldığı 
halde, burada kıta •kumandanı denildiği zaman 
bunlar bilfiil harbe iştirak ettikleri halde kanu
nun dairei takdirinden hariç kalıyorlar. Şim
di bu kıta kumandanı lâfını kaldırmaktan 
ben memnunum. Çünkü sonra en çok uğ
raşan, en çok tehlikeye mâruz kalan bu insan
lar bütün bütün hariç kalacaktır. Yalnız bir şey 
daha var; muharebelerde bilfiil yararlık göste
renler, dediğimiz zaman bu tâbir biraz zayıf
tır. Kıtaat dersek bu da doğru değildir. Böyle, 
kıta lâfı biraz şüphelidir. Onun için, düşman 
karşısında bilfiil ateş hattında, denilmiştir. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Muharebeler
de bilfiil kıtaatta, denilmiştir, isterseniz, ateş 
hattında, diye tasrih edebilirsiniz.. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKlLl REFET 
1% (Devamla) — Kıta içinde, meselâ fırka; fır
kanın bir ağırlık kumandanı vardır, ve yaveri 
dahi vardır, bu zavallı yaver her zaman bu ate
şe mâruzdur. Fakat ağırlık kumandanı pek az 
mâruzdur. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Paşa Hazretleri, 
zannederim, fevkalâde yararlık, kelimesi hepsini 
camidir. Korkmamak ve yılmamak üzere ateş 
altında iş görmektir. Onun için kıta kumandanı 
meselesi vardır. 

REFET Pş. (Devamla) — Buradaki, kıtayı 
kaldıralım. Muharebelerde bilfül düşman karşı-
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smda yararlık gösterenler, denilmek lâzımdır. O 
zaman zannederim ki, mesele anlaşılmış olur.. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Paşa Hazretleri. 
bu sözünüzü tasrih ediniz, tstirh'am ediyorum. 
Salâhaddin Beyefendinin mütalâaları pek mu-
sib idi. Zatıâliniz bunu mâkul görüyorsunuz. 
Her halde bu kanun encümene giderse hemen 
mesele hallolacak. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Encümen de bu
radadır. hep beraberiz. Ne encümeni söylüyor
sunuz, efendim? 

REFET Pş. (Devamla) — Muharebelerde 
bilfiil ateş karşısında.. 

ATIP B. (Bayezid) — Paşa Hazretleri, (mu
harebelerde bilfiil) demeden ise, (bilfiil muhare
belerde) yararlık gösteren i er, denilse daha iyi 
ve musarrah-olmaz mı? 

REFET Pş. (Devamla) — Efendim, hepsi 
bir yere çıkar. Muharebelerde bilfiil ve ateş 
karşısında fevkalâde yararlık gösterenler, deme
lidir. 

Sonra, İstiklâl Madalyasf hususuna gelince, 
benim çok malûmatım olmamakla beraber şöyle 
aklımda kalmıştır : İstiklâl Madalyası için ayrı
ca bir kanun vardır. O kanun mucibince ayrıca 
o dahi verilecek. Bu ondan başka fevkalâde bir 
taltiftir ve bu bütün bütün ayrı bir kanundur. 
Bana öyle geliyor ki; o kanun ayrıca kalsın, 
biz de ayrıca kendi işimizi yapalım. İstiklal ma
dalyasının ayrıca bir kanunu vardır. Bu ise doğ
rudan doğruya ilerimizde bulunanlar için yapı
lacak fevkalâde bir kanundur. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) - - Pasa Hazret
leri, İlendeniz de muarız değilim. Fakat bir nok
ta varsa, muharebelerde bilfiil ateş altında fev
kalâde yararlık gösterenlere, bu. milletin istik
lâlini kurtaranlara verilmek üzere Meclisin ilk 
defa kabul ettiği İstiklâl Madalya Kanununu 
tatbik etmeli. Bugün madalyası verilemezse be
ratını verebiliriz. Evet, Meclisin takdirnamesi 
de verilmelidir. Fakat benim en ziyade gözetti
ğim bir şey varsa, kanunun hüsnü istimal ve 
muhafazası keyfiyetidir, onun için bunun iyisi 
bu gibilere derhal istiklâl madalyasını veririz, 
bu bence daha ziyade makbuldür. Bilâlıara ikin
ci sefer de bu verilir. Bu daha ziyade, kademe, 
kademe bir teşviktir. Ortada bir kere istiklâl 
için ölenlere, kurban olanlara bu kanunun hük
münü unutarak bu takdirnameyi vermek, ben
denize her yaptığımızı unutmak gibi geliyor. 
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(İzmir) — Efendim, istiklâl madalyası meselesi 
gayet doğru bir meseledir. Fakat iki buçuk se
neden beri yaşadığımız bu İstiklâl Harbinde öy
le insanlar var ki, buna bihakkın istihkak kes-
betmiş oldukları halde henüz madalya olmadığı 
için kendilerine verilememiştir. Şimdi burada 
bu teşekkürnameyi alacak olan insanlar pek az
dır. İtimadedelim ki, onlar bu madalyaya bi-
hakkin istihkak kesbettiler ve bunu almış cebi
ne koymuş telâkki ediyorlar. Yalnız kabahati 
Heyeti Hükümete buluyorlar ki, şimdiye kadar 
bunların nişanlarım, madalyalarını niçin hâlâ 
kendilerine tevzi etmiyorlar. Çünkü, İstiklâl 
Harbi başlıyalı iki buçuk sene oldu. Bu müddet 
zarfında o kadar safhalar, öyle şanlı, şahametli 
vakalar geçti ki, o adamlar bu haklannı ihkak 
ettirip ceplerine yerleştirmiş olacaklardı. Bizi 
kabahatli buluyorlar. Fakat manen ceplerine 
koymuş telâkki ediyorlar. Yine söylüyorum, ka
bahatli bizi biliyorlar. Neye bizim hakkımızı 
postaya veripte göndermiyorlar, bu madalyayı, 
bu tebrikleri bize göstermekle vazifemizi bir 
kat daha güzel ifa edelim diyorlar. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Reis Bey mü
saade eder misiniz? 

REİS — Hakkı Hami Bey usulü müzakere 
hakkında ise söz vereyim. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — istiklâl Ma
dalyası Kanununun bu kanunla, hiç münasebeti 
yoktur. Münasebeti olabilir, ancak şu şartla; o 
da eğer bu yapılan kanun bütün efradı millete 
teşmil edilirse, istiklâl madalyasının zikri lâ
zımdır. Cephede bilfiil ateş altında bulunan ku
mandan ve efrada teşmil edileceğine nazaran is
tiklâl madalyasının burada zikri doğru olmadı
ğı gibi vermek de doğru değildir. Çünkü istik
lâl madalyasının hükmü başkadır, bu teklif baş
kadır. Bu teklif iyice tetkik edilecek olursa bir 
nevi kıdem yerine kaim olan bir şekildir. Bu; 
taltif edilecek zâbitaıı ve küçük zâbitanm terfii 
hakkında yeniden bir esas koymaktır ki, bun
dan dolayı istiklâl madalyasının bu kanunla 
hiçbir münasebeti yoktur. 

RElS — Takrirleri bir daha okuyalım. 
(Salâhaddin Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 

lütfen el kaldırsın. Alınmadı. 
Diğer takrirleri sıra ile reyinize arz edetîe-
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ğinı. Evvelki takrirler okunduktan sonra üç tak- ı 
rir daha gelmiştir. I 

Riyaseti Celileye I 
Madde 1. — Muharebelerde bilfiil kıtaatta I 

ve ateş altında fevkalâde yararlık gösterenler I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirnaınesiyle I 
taltif olunur. I 

Birinci maddenin berveçhibaiâ kabulünü tek- I 
lif eylerim. I 

13 tiylııl 1*.İ7 
Karesi I 

Mehnıed Vehbi I 

Riyaseti Celileye i 
Birinci maddenin berveçhi zir tadilini tek- I 

lif ederim. I 

Madde 1. --- Bilfiil muharebe meydanlarında I 
fevkalâde yararlık gösterenler Türkiye Büyük I 
Millet Meclisi takdirnaınesiyle taltif olunur. I 

Mardin I 
İbrahim I 

REİS — Bu takrir hakkında Müdafaai Mil- I 
liye Vekâletinin mütalâası var mı? I 

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RE FUT 
Pş. (İzmir) — Hayır efendim. I 

REİS — Bu tadilnaıneyi kabul edenler lût- I 
fen el kaldırsın. Kabul edilmedi. I 

Riyaseti Celileye I 
Maddenin : Muharebelerde bilfiil kıta ku- I 

mandanı ile efrattan fevkalâde yararlık göste- I 
renler Büyük Millet Meclisi tekdirnamesiyJe I 
taltif olunurlar suretiyle tadilini teklif ederim. I 

Karesi I 
İbrahim I 

BEİS — Bu tadilnaıneyi kabul edenler lût- I 
fen el kaldırsın. Kabul edilmedi. I 

SABRI B. (Kastamonu) — Reis Bey, Müda
faai Milliye Vekili hangisini kabul ederse onu I 
reye koyunuz. I 

-REİS — Bu tadilname hakkında sahibi tak- I 
rir izahat verecek mi? Reyinize vaz'ediyorum. I 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil- I 
medi. 1 

SABRİ B. (Kastamonu) — Reis Bey, rica I 
ederim, böyle hodbehod reye vaz'etmeyiniz. Mü- I 
dafaai Milliye Vekili hangisini kabul ederse onu | 
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reye koyunuz. (Tunalı Hilmi Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmedi. (Karesi Mebusu Vehbi Be
yin takriri tekrar okundu) 

MÜDAFAA! MİLLİYE VKKÎLİ REFET 
Pş. (İzmir) — Kıtaatta yerine ateş hattı bana 
kâfi geliyor. Kıtaat tâbiri biraz, muhtelif mâ
nayı şâmil olabilir. Bendeni/: muvafakat ediyo
rum. Yani (kıtaatta) keli: ıesinin kaldırılma
sına muvafakat ediyorum. 

REİS — Müdafaai Mili iv Vekili, Vehbi Be
yin teklifini kabul ediyor. Şu halde bu tadil
naıneyi kabul edenler lütfen eJ kaldırsın. Ka
bul edildi. 

Tadilname kabul edildi. Birinci madde hak
kında diğer takrirlerin hükmü kalmıyor. Bi
rinci maddeyi muaddel şekilde okuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirnaıne
siyle usulü taltif hakkında Kanun 

MAÜDE !.--• Muharebelerde bilfiil ateş al
tında fevkalâde yararlıklar gösterenler Tür
kiye Büyük Millet Meclisi takdirnaınesiyle 
taltif olunur. 

REİS —- Birinci maddeyi okunan şekilde 
kabul ile ikinci maddeye geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin teşekkürnamesine iki defa mazhar olan
lar kıdemleri her ne olursa olsun terfii rütbe 
ederler. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Kabul sesleri) 

HÜSREV B. (Trabzon) — Müsaade bu
yurunuz. Madde hakkında bir şey söyliyece-
ğim. 

Efendim madde hakkında mâruzâtım var
dır. Ona ilâve edilecek bir şey var. Şimdi 
elendim, demin de arz ettim ve Müdafaai Mil
liye Vekili Refet Paşa burada izah etti. Şim
di nefer iki defa takdirname aldı, onbaşı ol
du. Onbaşı iki takdirname aldı, çavuş oldu. 
Çavuş iki takdirname alıyor başçavuş olu
yor. Sonra bir başçavuş iki defa takdirname
ye mazhar oluyor ve bu kanuna nazaran zabit 
oluyoı. *,' 

Meselâ : Bir başçavuş iki takdirname aldı. 
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buı kanuna nazaran mülâzim olması lâzımge-
lir. (Gürültüler) Müsaade buyurun, dinleyin 
beyim, eğer bıktıysanız tatil edelim. Şimdi 
efendim bendeniz başçavuşum, gayet feda
kârım, harbde iki defa yararlık gösterdim, ba
na iki defa takdirname verdiniz. Şimdi bu 
kanun mucibince zabit olmak hakkımdır şüp
hesiz. Yalnız zabitliğe ehil değilim. Mesele 
budur. Rica ederim, bu, mesleke taallûk eder. 
Yoksa kıskandığımızdan değildir. Ehli zabit ol
sun. Onun için ikinci maddenin nihayetine 
bendenizin fikrince bu suretle terfi, mafevk
lerinin inhasiyle meşruttur, demelidir ki, o 
adam zabit olabilsin (hay, hay sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu suretle terfi ede
bilecek çavuşlar binde, on binde, yüz binde bir 
olur. Bunlar acaba nakliyede ve geri hidematta 
hizmet edemezler mi; 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ REFET 
Pş. (İzmir) — Efendim; bu en mühim me
seledir. Çünkü yer yüzünde hayatı umumiyede 
okuyup yazmak meselesi nasıl en büyük bir 
mesele ise askerlik de öyledir. Maatteessüf bi
zim milletimizde okuyup yazmak istediğimiz 
dereceye gelmedi. Bunun için hakikaten oku
yup yazma bilmiyen kimsenin böyle bir rütbe
ye nail olması ihtimali vardır. Okuyup yazmak 
bilmiyen bir insanın bugün zabit olabilmesi, 
alelade her hangi hayatı içtimaiye noktai naza
rından mümkün değildir. Aldığı bir kâğıdı baş
ka birisine okutmak mecburiyetinde kalan bir 
kimseye kolaylıkla zabitlik verilmez. Bu pek 
mühimdir. Yalnız İm o kadar ender halde vâki 
olacak ki ve- o kadar büyük bir kahramanlık 
mükâfatı olacaktır k i ; ben bu maddenin aynen 
kabul edilmesini ve böyle küçük zabitlerin dahi 
gösterdikleri kahramanlıklara karşı mülâzim 
rütbesine irtika etmesini ordu için'muvafık gö
rüyorum. 

(Müzakere kâfi maddeyi reye koyunuz Reis 
Bey sesleri) 

REİS — Söz alan zevat sözlerinden vazgeçi
yorlar. Müzakereyi kâfi görenler lütfen etle
rini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) Anlaşılmı-
yan bir nokta var, silâhendezan kaç derece teni 
edecek? Cevap versinler. 

REİS — Âzayi kiram sual soruyorlar, silâlı-
endazan terfi ettikleri zaman kaç dereceye ka
dar terfi hakkını haizdir diyorlar. ' 
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Pş. (İzmir) — İnşallah muvaffak olurlar. 
müşir olurlar. İnkılâp tarihleri daima neferle
rin çantasında müşirlik bastonu taşımıştır. 

Napolyon'un büyük bir sözüdür. Fakat bu 
zamanda; inkılâp devresinde yaşamakla bera
ber bir neferin, bir onbaşının ta o derece terfi 
edeceğini zannetmiyorum. Zaman o kadar mü
sait değildir. Şimdi nıülâzimlik devresi iki saf
hadır. Mülâzim i sanilik, mülâzimi evvellik dev
releri var. Şimdi, onbaşılıktan mülâzımıevvele 
gelmek için kaç tane takdirname, onbaşılıktan 
çavuşluğa gelmek için kaç takdirname alması 
lâzımdır. Meselâ mülâzımısanilikten mülâzımı -
evvel olmak için iki takdirname alacak. Eğer 
sağ kalırsa bahtiyardır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) - - Efendim; 
demek ki Büyük Millet, Meclisinin iki takdir
namesi müsavi bir derece terfidir. Halbuki o 
zaman bu maddenin hiçbir kıymeti kalmaz. 

REİS — İkinci madde hakkında taditname 
yok. .Maddeyi yalnız; (teşekkümame) kelime
sini u; (takdirname) ye tahvili suretiyle rejini
ze arz ediyorum. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) Tak
dirnamenin kıymetinin hüsnü muhafazası içirt 
bir defa verilmesini rica ederim ve o takdirna
meyi ihraz eden kimselerden, askerî mütehassıs
larımızın mütalâaları mucibince*, rütbesinin iea-
bettirdiği makamı idare edemiyenler de vardır. 
Onun için onları terfi ettirmeyip aldığı maaş 
nispetinde müddeti hayatmca bir maaş veril
mesini ve takdirnamenin bir defa olmasını tek
lif ederim. 

REİS — Sahibi, teklif tadil namesini izah 
etti. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmedi. 

O halde ikinci maddeyi; (teşekkürname), 
kelimesi; (takdirname) olarak tashih edilmek 
üzere kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 

MALİYE VEKİL! HASAN B. (Trabzon) — 
Reis Bey üçüncü maddeye dair söz veriniz. 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meelisi 
teşekküruamesinjn iki maaş nispetinde ikrami
yesi vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim; mükâfata itiraz için gelmedim. Yal
nız; şekilde ipham var. Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi teşekkürnamesinin iki maaş nispetinde 
ikramiyesi vardır, deniliyor. Evvelâ; iki maaş 
denince, oradaki maaş mutlak olarak rüttoo ma
aşıdır. Yalnız; rütbe maaşı mı, verilecek yoksa 
zamaimi de dâhil midir? Malûınuâliııiz oldu
ğu veçhile, zabıtanın cephe zammı var, umumu
nun da seferberlik zammı var. İkramiye, bu tah
sisatların yekûnu dâhil olduğu halde mi veri
lecek? Bu ciheti tasrih etmek ve ibareyi ona 
göre yazmak lâzımdır. Saniyen : Bu ikramiye 
nereden verilecektir, meselesi vardır. İkramiye 
namiyle Müdafaai Milliye bütçesinde bir para 
yoktur. Müdafaai Milliye bütçesinde mükâfatı 
nakdiye tertibi vardır. «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi takdirnamesini ihraz edenlere Müdafaai 
Milliye bütçesine mevzu mükâfatı nakdiye ter
tibinden nıatahsisat iki maaş nispetinde «yahut 
sadece iki maaş nispetinde mükâfat ita olu
nur» şeklinde maddenin tadili lâzımdır. Madde 
bu şekilde olursa Heyeti Celilenizan tasdikine 
iktiran etmiş olan Müdafaali Milliye Vekâleti 
bütçesinin mükâfatı nakdiye faslına ne yeni bir 
tahsisat ilâvesine lüzum hâsıl olur ve ne de tâ
yini esamiye mahal kalır. Maddenin bu şekilde 
tashihini rica ederim. 

VEHBÎ M. »(Konya) — Efendiler, lütfen 
müsaade buyurun, ikramiye kelimesinden telez-
züz etmedik ne 'bir şahıs ve ne de bir ferdi be
şer olmaz, herkes buna nail olamadığından do
layı mahzun ve mükedder olur. İkramiye de
nince, her halde bunun dimağlarda sürür İrası 
nıuhafekaktır. Bunda şüphe yoktur. Fakat ge
cen sene Gediz'de muzafferttyet gibi bir şey du
yuldu. O zaman alelacele saat on bir buçukta 
Cephe Zammı Kanununu çıkarmıştık. Fa'kat bu 
kanunu çıkarmak hüner değildir, yapılan mad-
dei kanuniyeyi icra etmek hünerdir. Cephe 
Zammı Kanununu yaptık, gönderdik. Acaba so
rarım size; cephe zammını tamamen verebiliyor 
musunuz ? 

Bu kanunda da iki maaş nispetinde ikrami
ye deyip de dört gün sonra cephe zammı gibi 
onu da vermezsek neye yarar? Bugün zâbitan 
Cephe zammını alamamıştır. Sebebi, halimiz 
malûm, tafsile hacet yoktur. Beyefendiler, zâ
bitan bize cephe zammı vermeyin, yalnız maaşı
mızı ay başında muntazaman verin diyorlar. Bu 
ikramiyeyi dört gün sonra veremeyip meyus et
mektense vereceğimiz kadar bir şe.y yapalım da 
verelim, beyefendiler! Bütün zabıtandan dinle-
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diğiın : Cephe zammı vermeyin, yalnız maaşı
mızı veriniz diyorlar, rica ederim, mahcubola-
cağımız şeyi yapmıyahm. Böyle cömertlik şflika-
siyle. neşei zaferle haydi haydi diye kanun ya
pıyoruz. Fakat, sonu gelmiyor, meyus ve malı-
cuboluyoruz. Rica ederini mahcubolacağımız şe
yi yapmıyahm. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — İkinci madde
de iki defa takdirname alan terfi eder,-deniyor. 
Üçüncü maddede; Türkiye Büyük Millet Mecli
si takdirnamesinin iki maaş nispetinde ikrami
yesi vardır, deniyor. Şimdi ikinci takdirname
yi "alan hem maaş alacak ve hem de terfi ede
cek. Yani iki suretle taltif görecek. Bendeniz 
üçüncü maddenin tadilen kabulünü teklif edi
yorum. Ve o yolda bir takrir vereceğim. Bu 
maddenin «Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
takdirnamesini alanlar birincisinde iki maaş nis
petinde ikramiye alırlar, ikincisinde yalnız ter
fi ederler.» tarzında tadilini teklif ediyorum. 

CAVİÜ B. (Kars) — (Nispetinde) Tâbirine 
bendeniz itiraz edeceğim. Efendim; maddede 
Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirnamesinin 
iki maaş nispetinde ikramiyesi vardır, denili
yor. Ne verirse Meclis, odur. (Nispet) tâbiri ye
rine (miktar) tâbirinin konulmasını teklif edi
yorum. Nispet, bir şey üzerine kıyas ediliyor, 
azalır, çoğalır bir kemmiyettir. Onun için (nis
pet) tâbiri yerine (miktar) kelimesinin, konma
sını istiyorum. 

Sonra isterseniz ikramiyeyi iki maaş yerine 
bir maaş olarak verelim. Yalnız tensip buyuru -
lursa (İkramiye takdirname ile beraber tesviye 
olunur.) kaydını da ilâve edelim. Kanuna sara
hat koymalı teşekkürname ile beraber parayı 
da vermeli, sonra boş yere aylarca, senelerce 
sürüncemede kalır, o zabit mükâfat almış olmaz. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bendeniz iki ma
aşı çok görmüyorum. Zaten bunu ehli adamlar 
alacaklardır. Teşekkürname ile de para verilme
lidir. Malij^e Vekili Beyin mükâfatı nakdîye 
faslından itasına dair teklifi de zaruridir. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ REFET 
Pş. (İzmir) — Beyefendiler! Yine münhasıran 
Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle ilâve edecek 
sözüm var; fedakârlığın mukabili orduda hiç
bir zaman para olamaz. Fedakârlık çok muaz
zam, çok büyük bir şeydir. Kan para ile öden
mez. Kanın pahası yoktur. Milyonlar, milyar-
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lar, bir damla kanı ödiyemez. Onun için bu pa
rayı orada kahramanlık gösteren insanlara kar
şı bir ikramiye olarak telâkki etmem. Ve ordu
yu bu yolda alıştırmak istemiyorum ve bunu bu 
yolda telâkki etmediğimi burada söylemeyi v&-
zife telâkki ediyorum. Ben ancak bu parayı se
nelerden beri koşan, yıpranan fedakâr insanla
rın mânevi fedakârlıklarının bedeli değil, bel
ki maddi fedakârlıklarının, yani altları delinen 
kunduralarının, parça, parça olan elbiselerinin 
tamir ve tecdidi parası olmak üzere telâkki edi
yorum. 

Sonra, bu nereden verilecek! Bittabi şüphe 
yok ki, Müdafaai Milliye bütçesinin mükâfatı 
nakdîye kısmından. (.') da, burada izah edildi. 

Maaşın bir mi, iki mi olması meselesine gelin
ce; Zannediyorum esasen bu, büyük bir şey de
ğildir. Bunu bilhassa genç insanlar, rütbeleri 
küçük olan insanlar alacaktır. Askerler, nefer
ler, onbaşılar, mülâzimler, çavuşlar, yüzbaşılar 
alacaktır. Ve onların aldığı para, efendiler za
ten az bir paradır. Gösterdikleri büyük himme
te karşı hiçtir. Alacağı iki maaş ile bir kat el
bise yaptıramaz. Sonra yalnız maaşı asli olma
sın. Çünkü bir yüzbaşının maaşı aslisi on kâ
ğıttır. İki olursa yirmi kâğıt eder. Binaenaleyh 
ikramiye zammiyle beraber olmalıdır. Öyle bir 
kanun yapıyoruz ki, bu kanun ihtimal ki, mü
ebbettir. İhtimal ki, yarın vaziyet itibariyle pa
ra kıymet bulacak, zamlar kalkacak. Onun için, 
mahiye eline geçmekte olan tahsisatının iki 
misli, sözünü korsak daha müebbet bir şey yap
mış oluruz. Bunun için maddenin ne şekilde 
tertibolunması icabediyorsa öylece yapılmasını 
teklif ederim. Mâruzâtım bunlardan ibarettir, 
efendim. 

DURAK B. (Erzurum) — Bendeniz bu mad
de hakkında uzunboylu münakaşya lüzum gör
müyorum. Kısa iki söz söyliyeceğim. Ateş altın
da fedakârlık gösteren, ölüme atılan bir kahra
mana, ölmiyecek, kurtulacak bir kahramana ni
hayet, Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, el
li, altmış lira kadar bir para vereceğiz. Bunu 
da binde bir adam alacaktır. Rica ederim, bunu 
bilâmünakaşa kabul edelim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Neferata maaş ve
rilmiyor. Paşa hazretlerinden rica ederiz, on
ların paralarını versinler. 
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i REİS — Üçüncü madde hakkında başka söz 
i alan yok. Tadil takrirlerini okutturuyorum. 
| Müzakere kâfi demektir. Üçüncü madde hak-
| kında mevcut tadilnamelerden bir kısmı mad-
| denin tadilini teklif ediyor. Ayrı ayrı reyi âli

nize arz edeceğim. 

Riyaseti Celileye 

Üçüncü maddenin berveçhi âti tadilen kabu
lünü arz ve teklif ederini. 

i 

Madde Ü. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
takdirnamesini alan birincide iki maaş nispetin
de ikramiye alırlar, ikincisinde yanlız terfii rüt
be ederler. 

Sinob Mebusu 
i 

j Hakkı Hami 
i REİS — Şimdi bu okunan Hakkı Hami Be

yin tadilnamesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmedi. 

i 
ı Riyaseti Celileye 

Üçüncü maddenin (Türkiye Büyük Millet 
! Meclisi takdirnamesini ihraz edenlere Müdafaai 
î Milliye Bütçesine mevzu mükâfatı nakdiye ter-
j tibindcn maa tahsisat iki maaş miktarında 

mükâfat ita olunur) şeklinde tadilini talep ede
rim. 

Trabzon Mebusu 
Hasan 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim; (maa tahsisat) kelimesi daha vazıh 
olsun için ilâve ediliyor. 

Riyaseti Celileye 

Madde 3. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi 
takdirnamesinin maa tahsisat iki maaş mikta
rında hediyesi vardır. Ve beraberce tesviye 
olunur. 

Kars Mebusu 
Cavid 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddedeki ikramiye kelimesinin mü

kâfat suretine tahvilini teklif eylerim. 
Karahisari Sahib Mebusu 

Hulusi 
JIÜSREV B. (Trabzon) — Şimdi bu madde 

hakkında bir takrir verdim, onu okuyunuz, 
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Riyaseti Celi!eve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirname
sinin Müdafaai Milliye bütçesine verilmek üze
re tahsisatı zâtiyenin iki misli mükâfatı nakdiye 
ikramiyesi vardır. 

Trabzon 
Hüsrev 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederim: 
Türkiye Büyük/Millet Meclisi teşekkürna-

mesini ihraz edenlere tahsisatı fevkalâdeleri dâ
hil olduğu halde iki maaş nispetinde mükâfatı 
nakdiye verilir. 

Bitlis 
Arif 

Riyaseti Celileye 
(Nispetinde ikramiyesi) yerine (miktarında 

mükâfatı nakdiyesi) yazılmasını teklif eylerim. 
Ertuğrul 

Necib 
REİS — Takrirlerin münderecatına muttali 

oldunuz. Maliye Vekili Hasan Beyin takririni 
tekrar okutuyorum. (Okundu) 

REİS — Efendim bu tadilnameyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Diğer takrirlerin okunmasına lüzum var mı ? 
(Hayır, hayır sesleri) 

Efendim; dördüncü maddeye geçilmesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Dördün
cü maddeye geçildi. 

MADDE 4. — Teşekkürname sahibinin kün-
yesiyle muharebonin mahal ve tarihi vukuu ve 
kumanda ettiği eüzütamnıın isini ve numarası 
dercolunur. 

REİS — Efendim; dördüncü madde hakkın
da söz istiyen var mı ? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Birinci maddede kumandan kelimesini kaldırdık. 
Burada da kumandadan bahsediliyor. Binaen
aleyh (kumanda ettiği) değil (mensubolduğu) 
demek lâzımgeliyor. 

REİS — Başka söz istiyen var mı, efendim? 
Dördüncü maddeye ait verilen Karahisar Me

busu Hulusi Beyin takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin neferlere dahi teşmiline 
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nazaran dördüncü maddenin berveçhi âti tadilini 
arz ve teklif eylerim. 

13 Eylül 1337 
Karahisarı Sahib 

Hulusi 

Madde 4. — Takdirname sahibinin künyesi ile 
muharebenin mahal ve tarihi vukuu ve mensubol
duğu kıtanın isim ve numarası dercolunur. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ REFET 
Pş. (izmir) — Bendeniz bu takriri kabul ediyo
rum. 

REİS — Müdafaai Milliye Vekili de takriri 
kabul ediyor. Bu tadilnameyi dördüncü madde 
olarak kabul edenler, lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. (Madde bir daha okunsun sesleri). 

Dördüncü madde şu şekli aldı: 

MADDE 4. — Takdirname sahibinin künyesi 
ile muharebenin mahal ve tarihi vukuu ve men
subolduğu kıtanın isim ve numarası dercolunur. 

REİS — Beşinci maddeye geçilmesini kabul 
edenler, lütfen ellerini kaldırsın. Beşinci madde
ye geçildi. 

MADDE 5. — Büyük Millet Meclisi takdir
namesine mazhar olanların isimleri Ceridei Res
miye ile ilân ve künyelerine işaret olunur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, bu takdir
name verilince ilân olunması lâzımgelirse de 

esasta bu cihete dair söz söyliyecektim, geçti. 
Şimdi bu madde münasebetiyle şunu arz etmek 
isterim ki: Kıtalarımızda bulunan gerek efrat 
ve gerek zâbitanm fedakârlığı bihakkin her ci -
betle takdir ve adaleti icra etmek her yerde her 
kimseye nasibolamaz. Ben kumandanın keyfi
ne hizmet etmediğimden dolayı benim hakkımı 
ketmetmek ihtimali var. Halbuki, ben o kıta, o 
fırka içinde en kahraman bir adamım. Kuman
danın keyfine hizmet ettiğinden dolayı diğer 
bir arkadaşın, hiç liyakati olmadığı halde, ku
mandanın onu terfi ettirmesi ihtimali vardır. 
Şimdi; bunlar olmaz diye iddia etmek imkânı 
yok. Her yerde ete bu* olur, denmez, fakat bu
nun vukuu vardır ve olacaktır. Bu ordu içinde 
fena bir tesir yapar mı, yapmaz mı? Paşa Haz
retlerinden soruyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ REFET 
Pş (İzmir) — Arkadaşlar: adlî mutlak yer 
yüzünde mümkün değildir. Onun için ne ka
dar hüsnüniyet gösterilirse gösterilsin mutlak 
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bir adaletin teminine hiçbir zamanda, hiçbir 
yerde imkân bulunamaz. Bahusus mânevi bir 
şey olan takdir ve yine mânevi bir şey olan fe
dakârlık hiçbir mizana vurulaınaz ki, onun mu
kabili tamamiyle verilebilsin. Ve tamamen adte 
mazhar olan insanlar ve hattâ pek az zamanlar 
haklarının tamamen teslim edildiğini ve hakla
rının tevzi edildiğini tasdik etmişlerdir. Ekse
riyetle herkes fedakârlığı nispetinde mazharı 
takdir ve taltif olmadığı zannındadır. Bu, yal
nız bizde değil, yer yüzünün umumi bir hasta
lığıdır ve gayrikabili tedavidir. Yapamıyacağı-
mız şeyleri yapmaya kalkışmak, yapacağımızı 
zannetmek ve öyle düşünmek doğru değildir. 
Âdili mutlak Allahtir. Biz beşer olmak itibariy
le elbette tevzii adalette hata ederiz. Ve tevzii 
adalette tamamen doğruluğa mâruz kaldığımız 
zaman bile bir haksızlığa mâruz kaldığımızı 
zannederiz. Yalnız; tabiîdir ki, takdir insanın 
kendi gözleri, kendi kalbi için değil, biraz da 
başkalarının kalbi içindir, zannederim. Sırf ken
di gözlerimiz için temiz giyinmeyiz, biraz da 
başkalarının gözleri için temiz giyiniriz. Evi
mizde yatak odalarımızda entari ite otururuz, 
sokağa çıktığımız zaman en iyi elbiselerimizle 
çıkarız. Takdir dahi bunun gibidir. Binaenaleyh 
takdir edilenler izzeti nefislerini, gururlarını 
tatmin için takdir edilmek istenirler. Binaena
leyh takdir, neşir ve ilân ile mümkündür, tak
dir, setir ve ihfa ile mümkün değildir. Takdiri 
setir ve ihfa etmek, takdir etmemek demektir. 
O zaman meal yutmak hikâyesine döner. O va
kit, seni seviyoruz, diye kulağına söylemiş olu
ruz. Hayatta bir rekabet vardır. Rekabet re
kabeti intaeeder. Fakat iyi rekabetlerden iyi ne
ticeler çıkar. Elbette insanların gizli damarları 
vardır. Takdir damarlarına dokanır ve ötekini 
de rekabet sahasına atar. Takdiri neşir ve ilân
da bir zarar değil, fayda görürüm. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — îleri gittim ama ku
mandan geride koydu, gibi sözler olur. Ben kü
ser miyim, küsmez miyim? Bunu söylüyorum. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ REFET 
Pş. (Devamla) — Anladım. Fakat söylüyorum, 
ben kendi başımdan geçen vakayii izah edersem 
çok zamanınızı işgal ederim. Ben çok hodbin ve 
hotpesent değilim. Fakat çok zamanlar lâyık 
olduğum takdirden mahrum kaldığımı bilirim. 
Halbuki ben kimseyi incitmedim, hayatımda be
ni kimse lâyık olduğum derecede takdir etme-
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diği zehabına daima düşerim. Sonra, yer yüzün
de bâzı insanlar vardır ki, hakikaten hiçbir kıy
meti olmadığı halde herkesten fazla takdire nail 
olduğunu görürüz. Efendi Hazretlerinin söyle
diği çok doğrudur, fakat izalesi elimizde değil
dir. Bu, yeryüzünde bir hastalıktır. Ve çok fe
na, bir şeydir, fakat kaldırmak mümkün değil
dir. Fakirlik de çok fena bir şeydir, Ve para
nın tarzı tevzii hazırı çok fenadır. Fakat bu
nu ıslah etmek mümkün değildir. Bu da onun ay
nıdır. 

REİS — Beşinci madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Bir takrir var, onu okuyalım : 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin sonundaki, derç keli

mesinden sonra (ve künyelerine işaret ve isimle
ri Ceridei Resmiye ile ilân olunur.) cümlesinin 
ilâvesini ve bu suretle beşinci maddenin tayymı 
arz ve teklif ederim. 

Gazianteb 
Yasin 

REİS — Bu, şekle aittir, efendim. 
YASİN B. (Gazianteb) — Zannederim Pa§a 

Hazretleri de kabul ederler. Beşinci maddeyi 
dördüncü maddeye ilâve edersek mesele olur 
biter. Ayrıca bir maddeye lüzum yoktur. 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKİLÎ RAFET 
Pş. (İzmir) — Ondan evvelki maddeyi kabul et
tik. Esas hep birdir. Arkadaşımızın teklifleri 
pek doğrudur. Yalnız bundan evvelki maddeyi 
esasen kabul ettik. Şimdi tekrar birleştirmeye 
bir lüzumu kati görmediğim için beşinci mad
denin bu tarzda ayrı kalması daha iyi olur. 

YASİN B. (Gazianteb) — Takririmden vaz
geçiyorum. 

REÎS — Efendim, Yasin Bey takririni geri 
aldılar. O halde beşinci maddeyi aynen reyinize 
arz ediyorum. 

Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Beşinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Büyük Millet Meclisi takdir-
namesiyle taltif Başkumandanlık tavassutu ile 
Büyük Millet Meclisine arz ve inha olunur. 

REÎS — Altıncı madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Takdirnamenin tarzı 
itasına aidolan bu madde biraz daha tasrih edil
se daha muvafık olur. 
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OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — En bü- I 

yük kumandan tâbirini koyalım. Yahut Müda-
faai Milliye Vekâleti desek daha iyi olur. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim 
Başkumandanlık Kanununda Başkumandanlığın 
üç ay müddetle temdidedildiğine dair bir kayıt 
vardır. Bu kanun ise bir müddetle mukayyet ol-
mıyan bir kanundur. Binaenaleyh bu mesele 
hakkında Paşa Hazretleri tarafından mukni iza
hatta bulunulmasını teklif ediyorum. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ REFET Pş. 
(izmir) — Arkadaşlar! Bu kanun daimîdir. Bu I 
nokta cidden calibi dikkat bir noktadır. Başkuman
dan Hazretlerinin üç ay sonra mezkûr makamı iş
galde devamı veyahut âdemidevamı meselesi Mec
lisi Âlinizde tezekkür edilecek ve yeniden karar 
verilecektir. Olabilir ki, Meclisi Âliniz lüzum 
görmez, olabilir ki, lüzum görür. O başka bir 
meseledir. Şimdi her hangi bir kanunun müte
madiyen tadiline lüzum görülmekten ise.... 

HAKKI B. (Van) — Başkumandanlık Ka
nununda üç ay evvelden istirdat Meclisin salâ
hiyetinden idi. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ REFET 
Pş. (Devamla) — Tabiî efendim; o kanundan 
bahsetmiyorum. I 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Harb devam 
ederse temdidedileeeği de muhakkaktır. 

REÎS —• Bu meselede nazarı dikkatinizi 
celbederim ki, hatip söz söylerken Makamı Ri-
yaseten başka hiç kimsenin hatibin sözünü 
kesmeye hakkı yoktur. Sual sormak ve isti
zah etmek istiyen zevat işaret ederler, hatip 
sözünü ikmal ettikten sonra kendilerine söz 
veririm, fikirlerini izah ederler. Bu muhavere 
şekline giriyor. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ REFET 
Pş. (îzmir) — Efendim, madde Büyük Millet 
Meclisi teşekkürnamesiyle taltif, ordunun en 
büyük makamının teklifi üzerine, mesai â Mü-
dafaai Milliye Vekâletince Büyük Millet Mec
lisine arz olunur. Tarzında tahvil olunabilir. 

(Büyük Millet Meclisi takdirnam esiyle tal
tif ordunun en büyük kumandanlığının tekli
fi üzerine Müdafaai Milliye Vekâletince Bü
yük Millet Meclisine arz olunur.) Bu suretle 
tadil edebiliriz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Bendeniz bu 
maddenin aynen kabulünü teklif ediyorum. îca-
bederse tadil ederiz. Ve Müdafaai Milliye i 
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Vekâletince teklifi doğru değildir, bunu ay
nen kabul ederiz. Bilâhara tadil ederiz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Zate^ Müdafaai 
Milliye Vekâletinden başka en büyük kuman
dan yok ki. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Büyük Mil
let Meclisine tasavvut edecek makamın en 
büyük kumandanı her kim olursa olsun Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti vasıtisiyle, dene
cek olursa tabiî Reis Başkumandan, bulundu
ğu zaman Başkumandanlık sifatiyle inha eder. 
Şimdi rica ederim Başkumandanlığı Müdafaai 
Milliye Vekâletine mi devredeceğiz? Eğer onu 
kabul edecek olursak bu hakkı Müdafaai Mil
liye Vekâletine vermiş oluruz. Bu sıfat Reis-
paşa Hazretlerinde kaldıkça Başkumandanlık 
ve Meclis Riyaseti sifatiyle Meclise arz eder
ler. Başkumandanlık, sifatı zail olduktan sonra 
Meclis Reisi sifatiyle Heyeti Celilenize arz eder. 
Bu kanun için lâzımgelen en doğru bir şekil bu
dur. 

CAVÎD B. (Kars) — Malûmuâliniz efendi
ler teşekkürname nısıf terfi derecesinde oluyor. 
Bu nısıf derecesinde olursa bu iş muamelâtı za
tiye umuru ile temas ediyor. Muamelâtı zatiye 
umuru Müdafaai Milliye Vekâletinin emrinde
dir. Harekâtı askeriye ise Erkânı Harbiyei TJmu-
miye emrinde idi. Şimdi Başkumandanlık elin
dedir. Bilâhara Başkumandanlıktan yine Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Riyasetine intikal edecek 
istikbali düşünelim. Bu takdirname için tasav
vur ediniz/ Erkânı Harbiyei Umumiye mecbur 
olacak Müdafaai Milliye Vekâletine vermeye. 
îşin içinden bir şekil çıkacak. Belki Müdafaai 
Milliye Vekâletine Başkumandanlık vermeyi mü
nasip görmez. Tensibederseniz işi kapalı geçelim. 
makamı aidince düşünülsün. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim tak
dirnamelerin en büyük kumandan olan Başku
mandan tarafından arz ve inha edilmesi pek ta
biîdir. Buna kimse itiraz edemez. Fakat Başku
mandan kanunu üç ay müddetle temdit edilmiş
tir. Eğer bizim dâvamız, bizim mücadelemiz üç 
ay zarfında bitecek, üç ay sonra herkes silâhını 
bırakıp işiyle gücüyle meşgul olacaksa o vakit 
arz ve inha salâhiyetini Başkumandana verebi
liriz. Fakat zannediyorum ki, bizim dâvamız üç 
ayda bitmiş olmıyacak, fedakârlığı biz yalnız 
üç ay için beklemiyoruz, dâvamızın nihayetine 
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kadar bekliyoruz. Yaptığımız bu kanun daimî 
bir kanundur. Halbuki, Başkumandanlık mukay
yet bir müdfietle temdidedilmiş olduğu için bu 
kanunda arz ve inha edecek zatın kini olduğu 
münhal kalmış olacaktır. O zaman tadil edilmek 
lâzımgelirse efendiler bir kanun bir senei devli
ye içinde zannederim ki, tadil edilemez, sonra 
daima kanunları tebdil ve tağyir etmek zanne
derim doğru değildir. Rel'et Paşanın buyurduk
ları gibi, en büyük kumandan tarafından vııku-
bulacak işar üzerine ordunun muamelâtı r,ati-
y esiyle alâkadar olan Müdafaa i. Milliye Vekâ
letinin inhası; takdirnamenin verilmesi için bir 
esas oJarak kabul edilmelidir. Ve mantık da 
şimdiye? kadar devanı eden usul ve teamül de onu 
icabeder. Binaenaleyh Refet Paşa Hazretlerinin 
demin dermeyan ettiği fc'ikre göre bu nıaddeniu 
tadili lâzımgelir. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, ma
lûmu âliniz bu takdir meselesi hali harbe mün
hasır bir iştir. Binaenaleyh, hali harb devam et
tikçe Başkumandanlığa tensibettiğiniz Mustafa 
Kemal Paşayı bu vazifeden çekmek imkân ve 
ihtimali var mıdır? Harb devam ettiği müddet
çe Paşa Hazretlerinin Başkumandanlıkta deva
mına hepiniz kailsiniz. Binaenaleyh, hiçbir mah
zur varit değildir. Bu Başkumandanlık cümle
sinin buradan tayyı münasip değildir. 

DOKTOR ADNAN B. (İstanbul) — Efen
dim, müsaade ederseniz bu meseleyi şu suretle 
halledebiliriz : (Büyük Millet Meclisi takdima-
mesiyle taltif Başkumandanlık Kanununun de
vamı müddetince o makamın ve mer'i olmadığı 
zaman da Müdafaai Milliye Vekâleti tavassutu 
ile olur) diye, bu suretle yapalım iş biter gider. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey 
eğer inha meselesi münhasıran Başkumandanlık 

, tarafından yapılırsa esasen muamelâtı zâtiye ile 
alâkadar olan Müdafaai Milliye vazifesiyle tea
ruz edebilir, efendim. 

DOKTOR ADNAN B. (İstanbul) — Başku
mandanlık meveudolduğu müddetçe Müdafaai 
Milliye Vekâletiyle daima temastadır. Binaen
aleyh onun muamelâtı zâtiyesine de haber vere
bilir. Onu da bu maddeye bu suretle ilâve edi
yoruz. 

YASİN B. (Grazianteb) — Bu kanun fevka
lâde teşekkül etmiş Meclisimizin bu fevkalâde
liği karşısında tanzim edilmiş bir kanundur. Bu-
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nun bütün olacağını ve sairesini düşünmek ve 
düşmanı gu birkaç gün zarfında Sakarya'dan 
daha ileriye atabilmek ve sürmek için Meclis 
Mustafa Kemal Paşaya Başkumandanlık vazi
fesini vermiştir. Bunu şimdiden tenkid etmek 
zamanı değildir. Müdafaai Milliye Vekâleti ve 
saire vasıtasiyle demek doğru değildir. Meclis, 
Müdafaai Milliye Vekâletinin bir şubesi değil
dir. Binaenaleyh, maddenin aynen kabulü lâ
zımdır. 

REİS . - Madde hakkında başka söz istiyen 
yok. Altıncı madde hakkında müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. Tadil 
takrirlerini okuyoruz : 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Adnan Be
yin fikrine bendeniz de iştirak ediyorum. 

Riyaseti Oelileye 

Altıncı maddenin berveçhi zir tadilini teklif 
ederim. 

Madde 6. — Büyük .Millet Meclisi iakdirna-
mesiyle taltif en büyük kumandanlık makamı
nın Büyük Millet Meclisine vâki olan arz ve in-
hasiyle olur. 

Riyaseti Celileye 

Altıncı maddenin berveçhi zir tadilini teklif 
ederim. 

Madde 6. — Büyük Millet Meclisi takdirna
mesinde taltif Büyük Millet Meclisi Reisievveli 
ve Başkumandanlık tavassutu ile Büyük Mec
lisine arz ve inha olunur. 

Mardin 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 

Altıncı maddenin, aynen kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Gazianteb 
Yrasin 

Riyaseti Celileye 

Altıncı maddenin berveçhi âti tadilini teklif 
ederim. 

İstanbul 
Neşet 

Mezkûr takdirname Başkumandanlık tara
fından vâki olacak inha üzerine Meclisçe ita 
olunur. 
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Riyaseti Celileye 

Altıncı maddenin berveçhi zir tadilini teklif 
ederim. 

Madde 6. — Büyük Millet Meclisi takdirna-
mesiyle taltif Başkumandanlık veya en büyük 
askerî makamın tavassutu ile Büyük Millet 
Meclisine arz ve inha olunur. 

Siird 
Neemeddin 

BEİS — Başka tadilname yok, bir de İstan
bul Mebusu Adnan Beyin tadilnamesi geldi. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi takdimamesiyle taltif 

Başkumandanlık Kanunu mer'i oldukça o ma
kamın, mer'i olmadığı zamanlarda Müdafaai 
Milliye Vekâletinin tavassutu ile Büyük Millet 
Meclisine arz ve inha olunur. 

İstanbul 
Adnan 

(Muvafık, muvafık «sesleri) 
REİS — İstanbul Mebusu Adnan Beyin ta-

dilnamesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

O halde diğer tadilnameleri reye arz etmek 
lâ'zımgeknez. 

ÖAKKI HAMİ B. (ıSinob) — Reis Bey, Ni
zamname! Dahilî mucibince takririne sıra ite 
okunması veya Hükümetin kabul edeceği tak
ririn ilk önce okunması icafoeder. 

REİS — Efendim, tadilnamelerin hepsi okun
muş, Meclisi Âliniz mut t a l olumuş. ve Makamı 
Riyaset tamamen vazifesini yapmıştır. Ve her 
vakit, bitaraflığını muhafaza eder. 

Tadilnameler her okundukça reye vaz'edil
miş olsa idi hakjp âliniz olurdu. Bunlara Meclisi 
Âli muttali olduktan sonra söylenecek söz yok
tur. Su halde altıncı madde şu şekli aldı : 

MADDE 6. — Büyük Millet Meclisi takdir-
namesiyle taltif Başkumandanlık Kanunu mer'i 
oldukça o makamın, mer'i olmadığı zamanlar
da Müdafaai Milliye Vekâletinin tavassutu ile 
Büyük Millet Meclisine arz ve inha olunur. 

REİS — Altıncı maddeyi bu şekilde kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi, 
efendim. 

MADDE 7. — İşbu kanun tarihi kabulünden 
muteberdir. 

HtfSREV B. (Trabzon) — Bunu tabiî ad-
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liyeci arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Yalnız 
bu kanunun makabline şümulü yoktur. Bende
niz diyorum ki, bu kanun fevkalâdedir. Bunun 
mebdei için Meclisin küşadı olan tarih kabul 
edilmeli. 23 Nisan 1336 olsun. (Gürültüler) 

REİS — Başka söz istiyen var mı? 
OAVİD B. (Kars) — Mâruzâtım, maddenin 

başlaması tarihi hangi tarih oluyor? Hangi ta
rih olmalı meselesine geliyor. Eski meseleleri 
karıştırırsak gün uzar. Uzak günlerde adaletsiz
lik yapacak esaslar hâsıl olur. Kanunumuzun 
bitarafane ve âdilâne hükmünü iptal etmiş olu
ruz. Yalnız bugünkü meserretimizi tevlideden ve 
şimdiye kadar bj*zi düşündüren Sakarya vaka-
sıdır. Sakarya Meydan Muharebesinin tarihi 
mübaşereti 23 Ağustostur. Tebliği resmî tarihi
dir. Bendeniz bu tarihten mer'i olmasını teklif 
ediyorum. (Tarihi neşrinden itibaren olmalıdır 
sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, tarihi neş
rinden itibaren demek doğru değildir. Binaen
aleyh ileriye kadar da gitmemeli. Çünkü tefrik 
güç olur. 23 Ağustosta başlamalı M, bizi bu me
serrete sevk eden zaferin âmilini mükâf atlandı-
rabilelim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ REFET 
Pş. (İzmir) — Son iki teklifte arkadaşlar Sa
karya Muharebesinin başladığı 23 Ağustostan 
kanunun muteber olmasını mevzuubahsediyor-
lar. Tabiî bundaki maiksat anlaşılıyor, bu sarih
tir. Bu muharebeye iştirak eden arkadaşlarımı
zın taltifinin teminidir. Yalnız hugünden itiba
ren bu kanun neşrolunur ve muteber olursa bu 
tarzı itibar maksadı temin etmiş olur. Çünkü bu 
kavganın Dİrinci safhası henüz taayyün etmek
le beraber hali temadidedir. Ve henüz o kav
ganın inhaları yapılmamış ve bu kavgada hiç 
kimse taltif edilmemiştir ki, onlar bu .kanundan 
müstefidolsunlar. Binaenaleyh bugünden itiba
ren kabul maksadı temin eder. 

HAKKI B. (Van) — Paşa Hazretlerinden bir 
şey soracağım : Bu kanun tarihi neşrinden mu
teber olursa dördüncü madde ile tearuz teşkil 
etmez mi? 

REFET Pş. (Devamla) — İnhalar daima 
bir müdet sonra yapılır, taltifler de öyle vâki 
olur. Binaenaleyh yarın bu kanun mucibinle 
dün muvaffakiyet gösteren arkadaşlar taltif 
edilebilirler.. 
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REİS — Yedinci madde hakkında müzake

reyi kâfi (görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi gö
rüldü. 

Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin tadilnamesi 
var : 

Riyaseti Celileye 

Madde 7. — îşbu kanunun meriyeti Hükü
meti Millîyenin tarihi tesisi olan 23 Nisan 1336 
dan başlar. 

Trabzon Mebusu 
Hüsrev 

REİS — Bir de C&vid Beyin takriri vardır : 

MADDE 7. — İşbu kanun 23 Ağustos 1337 
tarihinden muteberdir. 

Kars Mebusu 
Cavid 

(Ret, sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Eğer bu takyidedi-
lirse bundan evvel Paşa Hazretlerinin buyur
dukları taltifler yapılamaz. 

REİS — Traezon Mebusu Hüsrev Beyin 
takririni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Cavid Beyin tadilnamesini reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmıedi. 

Yedinci maddeyi şu şekilde reyinize arz edi
yorum : 

MADDE 7. — İşbu kanun tarihli neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Kabul buyuranlar, lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 8. — İşbu kanunun icrasına Mü-
dafaai Milliye Vekili memurdur. 

....>... 
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REİS — Kabul ed»enler lütfen ellerini kal

dırsın. Kabul edildi. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize arz 

ediyorum. Müstaceliyet kararı vardır. Yalnız 
bir müzakereye tâbidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Kanunun tarihi meri
yetine dair olan takrir demin reddedildi. Bun
lar birbirine muarız gelecek. Paşa Hazretlerinin 
verdiği izahatına nazaran dünkü zaferi kaza
nanların ve bu zaferde âmil olanların burada 
taltif edilmek ihtimali yoktur. (Gürültüler) 
Dördüncü maddeyi yeniden okuyalım: Takdir
name sahibinin künyesi ile muharebenin mahal 
ve tarihi vukuu ve mensubolduğu kıtanın isim 
ve numarası dercolunur. 

Buna 23 Ağustos denildikten sonra bunu bu
rada kabul edemezsiniz. 

O halde o maksatla reddedilmedi ise tasrihi 
kabul etmeyip de sarahati reddettikten sonra 
onu burada tekrar tefsir etmtek lâzımgelir. Bu
rada işbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye 
Vekili memurdur, deniyor. Bu da deminki tas
hih ile tearuz eder. Müdafaai Milliye ve Baş
kumandanlık memurdur denmelidir. 

DOKTOR ADNAN B. (İstanbul) — Efen
dim; Vehbi Beyin söylediği bir sureti tefsirdir. 
Eğer Vehbi Beyin söylediği gibi madde musar-
rah değilse Heyet bu mânayı izhar etti. 

VEHBİ B. (Karesi) » - Bendenizin maksa
dım, bunu söyletmek ve zapta geçirmek idi. 

REİS — Bu kanunun beyeti umumiyesini 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Müttefi-
kan kabul edildi. 

Efendim; hafi celse akdedeceğiz, dağılmı-
yalım. 

Perşembe günü içtima etmek üzere aleni 
celseyi tatil ediyorum. 

..««.. 

JL 

T. B. M. M. Matbaa.u 


