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BİRİNCİ OTURUM 

Bedii MUzakerat; Saat : 1,45 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Talât Bey (Kângın), Hakkı Bey (Van), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : -

ALTINCI İÇTİMA 

13 Teşrinisani 1340 Perşembe 

Birinci Celse 
Reis Vekili Ali Sururi Beyin tahtı riyasetlerinde 

bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashihen ka
bul edildi. Evrakı varide ait oldukları mahallere ha
vale olundu. 

Urfa'da tütün zeriyatına müsaade olunmasına 
dair Urfa Mebusu Ali Fuat Beyin takriri hakkında 
muamele ifasına mahal olmadığını mutazammm Ka-
vanini Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul 
olundu. 

Avans Kanununun aile harcırahlarına ait mad
desinin lüzumu tefsiri hakkında tezkerenin iadesine 
ve devri teslim muameleleri hitam bulan İkinci Ordu 
Müfettişi Ali Fuat Paşanın Konya'dan hareket ettiğine 
ve Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Paşanın va-
zifei teşriiyesine avdeti lüzumu kendisine tebliğ kı
lındığına dair Başvekâlet tezkereleri kıraat olundu. 
Müteakiben tecili tatbikat kanunun feran zimedhal 
olanlara da teşmili hakkındaki kanun lâyihasının 
müzakeresine başlandı Cereyen eden müzakere ne
ticesinde mevaddı kanuniye, bir madde ilâvesi ile 
aynen kabul edildi. 

Badehu Kambiyo Kanunu lâyihasının müzakere
sine geçildi ve vukubulan talep üzerine mezkûr lâ
yihanın Ticaret Encümenine havalesi kabul olunarak 
Firari ve Bakaya Kanununun birinci maddesindeki, 
bir fıkranın tefsirini mutazammın Adliye Encümeni 
mazbatasının müzakeresine başlandı ve ledelmüzake-
re mazbatanın Encümene iadesi karargir oldu. 

İstiklâl Mahkemeleri tarafından cürümden mü
tevellit hukuku vşahsiyeye dair olmak üzere verilen 
kararların kanunen mer'i ve muteber olamıyacağı 

hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası ise bilmüza-
kere kabul olundu. 

İpek tohumları bandrolü hakkındaki, Kanun lâ
yihası dahi, cereyan eden müzakere neticesinde Zi-; 
raat Encümeninin teklifi veçhile reddedildi. 

İstanbul istiklâl Mahkemesince yapılan sarfiyat 
hakkında Kavanini Maliye Encümeni mazbatası mü
zakere ve Tetkiki Hesabat Encümenine havale edil
di. 

Evvelki, içtimada reye vazolunan Tarife Kanu-: 
nunu muaddel kanuna ait ârâda nisap mevcut olma-: 
dığı anlaşıldığından mezkûr kanun yeniden reye vaz 
ve reylerin tasnifine kadar celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Ali Sururi Bey Tarafından küşad ve Tarife Ka-s 

nunu muaddel kanunun 167 reyle kabul edildiği teb-* 
liğ olundu. 

Badehu Telgraf ve Telefon Kanununun 33 ncü 
maddesinin lüzumu tayyı hakkındaki posta ve telgraf 
encümeni mazbatası müzakere ve vaki olan teklif 
üzerine yeniden tetkikat icrası zımmında encümeni 
iade edildi. ^ 

Telefon santralleri mevcut olan şehirlerde fono 
telgraf usulünün tatbikine mütedair kanun lâyihası 
dahi Muvazenei Maliye Encümenine havale oluna
rak İzmir ve Ankara şehirlerinde tatbik edilecek Sük-
na Kanunu lâyihasının müzakeresine geçildi. Bir 
müddet devam eden müzakereden sonra Mecliste 
ekseriyet kalmadığı anlaşılarak Cumartesi günü iç
tima edilmek üzere celse tatil olundu. 
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REİS — Zaptı sabık hakkında itiraz var mı efen
dim? 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Sükna Kanunu ge
çen celsede müzakere olunduğu vakit bendeniz pa
zara tehir edelim demedim. Sükna Kanunu bugün 
kabilî tatbik olmadığından faydası olmayan böyle 
bir kanunu müzakere etmeyelim dedim. 

REİS — Başka bir itiraz var mı efendim? («Ha
yır» sesleri) zaptı sabık hulâsası takdilen kabul olun
du efendim. 

Aziz arkadaşlar! Yeni sene içinde ilk defa Meclisi 
Âlinize riyaset ederken, beni üçüncü defa Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine intihap etmek su
retiyle hakkımda gösterdiğiniz pek büyük teveccüh 
ve itimada şükran ve minnetlerimi arz etmek isterim. 
(«Lâyıksınız» sesleri, alkışlar) Bütün hayatımı tezyin 
edecek olan bu büyük itimada liyakat gösterebilmek 
benim için en aziz bir vazife olacaktır. Bu şerefe 
liyakat gösterebilmek için bundan evvel olduğu gibi 
bundan sonra da vazifeme bütün vicdanımla sarı
lacağıma şüphe buyurmamanızı rica ederim. («Emi
niz» sesleri, alkışlar). Tevdi buyurduğunuz vazife
nin şerefi ne kadar büyük ise mesuliyeti de o nispet
te ağırdır. Bu büyük mesuliyet altında âciz omuz
larımın ezilmemesi için cümlenizin kalbî ve samimî 
muavenetlerine şiddetle muhtacım. 

Arkadaşlar! Büyük milletimiz kendi işlerini gör
mek için bizi tevkil etmiş ve bu Meclise göndermiş
tir. Burada ifayı vazife ederken müntehiplerimize, 
memlekete, millete ve Türk tarihine karşı deruhte 

2. —EVRA 2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Edirne Mebusu Hüyesin Rıfkı Beyin; Sa

yım kanununun altıncı maddesinin birinci fıkrasının 
tadili hakkında teklifi kanunisi (2/368) 

REİS — Lâyiha encümenine veriyoruz. 

Tezkereler 
1. — Arazi Kanununun yüzyirmiüçüncü maddesine 

zeyl olmak üzere teklif olunan kanun lâyihasının ye
niden tetkik edilmek üzere iadesine dair Başvekaletten 
mevrut tezkere (3/304) 

REİS — Tezkere okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Arazi kanununun yüzyirmiüçüncü maddesine zeyl 

olmak üzere Maliye Vekâleti celilesince tanzim olu
nup 10 . 9 . 1339 tarih ve 6/279 numaralı tezkere ile 
takdim kılınan 2754 numaralı lâyıhai kanuniyenin ye-

ettiğimiz azîm meshuliyetin daima hatırdan çıka
rılmayacağına şüphe etmek istemiyorum. Milletimi
zin refah isteyen, huzur isteyen nazarları daima bi
ze müteveccihtir. Bu nazarlar altında bu Mecliste, 
6u kürsüde ifayı vazife eden, söz söyleyen arkadaş
ların münakaşa hürriyetini ve istilâli muhakemesini 
büyük bir riayetle karşılamak - zannedersem - cüm
lemiz için vicdanî bir borçtur. («Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu kürsüde münakaşa hürriyetini muhafaza et
mek için bendenize tevdi buyurduğunuz bu makamın 
bütün salâhiyetlerini istimal edeceğim. Bu hususta ar
kadaşlarımın dahi aynı veçhile bana muavenet gös
termelerini kemali hürmetle temenni ve rica ede
rim. Bu kürsüden tecelli edecek muhtelif kanaatlere, 
muhtelif fikirlere karşı tesamüh ve riayetle mukabe
le olunmasını yine arkadaşlardan rica edeceğim. 

Efendiler! Fikirlere karşı ancak fikirlerle muka
bele, mücadele edilir. Fikir mücadelesi ne kadar meş
ru ve mukaddes ise, bu mücadeleye hiddet ve şiddet 
karıştırmak da o derecede makduh olmak lâzım ge
lir. (Bravo sesleri.) 

Efendiler! Cumhuriyet; fikir, münakaşa ve vic
dan hürriyetini tekeffül etmelidir. Cümlenizin bunu 
gaye ittihaz ettiğinizden kattiyen şüphe etmiyorum. 
Bu gaye ile bu Meclisi Âlide sebkedecek olan mesai
nizden millet için en büyük hayır ve selâmet ve ne
cat husul bulmasını temenni eylerim aziz arkadaşlarım. 
(Şiddetli alkışlar.) 

niden tetkikine Vekâlet müşarûnileyhaca lüzum gös
terilmekte olmasından iadesine müsade buyurulması-
nı istirham eylerim efendim. 

Başvekil namına 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
REİS — Efendim; mevzubahis kanun lâyihası 

Vekâleti aidesinde yeniden tetkik olunmak üzere Ni
zamnamemiz mucibince iade olunacaktır. 

2. — Arazii mevatta hakkı karar cereyan edeceğine 
dair olan kanun lâyihasının yeniden tetkik edilmek 
üzere iadesi hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/306) 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Arazii mevatta hakkı karar cereyan edeceğine dair 
Maliye Vekâleti celilesince tanzim olunup 10.9.1339 
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tarih ve 6/2788 numaralı tezkere ile takdim kılınan 
2755 numaralı lâyıhai kanuniyenin yeniden tetkikine 
Vekâleti müşarinileyhaca lüzum görüldüğünden iade
sine müsaade Duyurulmasını istirham eylerim efendim. 

Bakvekil namına 
Müdafaa! Milliye Vekili 

Kâzım 
REİS — Efendim; mevzuubahis olan kanun lâyi

hası Vekâleti aidesince tekrar tetkik olunmak üzere 
Nizamname mucubince iade olunacaktır. 

3. — Arazii kanununun yirmiüçüncü maddesinin 
tadiline ve tapu senedati hakkındaki talimatın sekizin
ci bendinin ilgasına dair olan kanun lâyihasının ye
niden tetkikine lüzum görüldüğünden iadesi hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere (: (3/305) 

REİS — okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Arazii Kanununun yirmi üçüncü maddesinin tadi

line ve tapu senedatı hakkındaki talimatın sekizinci ' 
bendinin ilgasına dâir Maliye Vekâleti celilesince tan
zim olunup 15 . 2 . 1339 tarih ve 6/550 numaralı tez
kere ile takdim kılınan 2271, 2272 numaralı kanun 
lâyihalarının Vekâleti müşarûnileyhaca yeniden tetki
kine lüzum gösterilmekte olduğundan iadesine müsaa
de buyurulmasını arz ve istirham eylerim efendim. 

Bakvekil namına 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

REİS — Efendim; bu kanun lâyihaları da Nizam
namemiz mucibince yeniden tetkik olunmak üzere ia
de olunacaktır. 

4. — Ankara Mebusu Ali Fuat ve Edirne Mebusu 
Cafer Tayyar Paşalar hazeratının elyevm uhdelerinde 
vazaifi askeriye kalmadığı hakkında Başvekâletten 
mervut tezkere. 

REİS — okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ankara Mebusu Ali Fuat Paşa ve Edirne Mebusu 

Cafer Tayyar Paşa hazeratının şimdiye kadar olan 
vazİfei askeriyelerini devir ve teslim ettikleri ve el
yevm uhdelerinde vazaifi askeriye kalmadığı arz olu
nur. 

Başvekil 
ismet 

5. -— Tarik mükellefiyeti hakkındaki tekâlifi ka
nuniyenin Nafıa Encümeni ile müştereken müzakere 
olunmasına dair Dahiliye Encümeninin tezkeresi. 

REİS— Okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Tarik mükellefiyeti hakkındaki tekâlifi kanuniye 

Dahiliye Encümeninde müzakere edilmekte olduğun
dan meselenin taalluku itibariyle Nafiya Encümeni 
ile müştereken müzakeresi muvafık ve teshili maslâtı 
mucip olacağından Encümeni müşariûnileyhanın Dar 
hiliye Encümeni ile müştereken içtimai hususuna mü,-

, saade buyurulmasını arz eyleriz. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

(Muvafık sesleri.) Muammer 
REİS — Efendim; Dahiliye Encümeni Reisinin 

takririni reyi âlinize koyacağım. Tarik mükellefiyeti 
hakkındaki tekâlifi kanuniyenin Dahiliye Encüme
ninin Nafiya Encümeni ile müştereken müzakeresini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Takrirler 
1. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Ham-

mer tarihi tercümesinin intişarı için Ata Bey merhu
mun veresesine teshilât ifası veyahut mezkûr eserin 
Maarif Vekâleti hesabına tab olunması hakkında tak
riri (4/66) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
2. — Kangırı Mebusu Talât Beyin; Maarif Ve

kâleti tarafından ihzar edilmekte olan tik Mektepler 
Muallimleri hakkındaki kanun lâyihasının Meclise sü
rati tevdiine dair takriri (4/67) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Mekte

bi Tıbbiyei Askeriyeden neşhet edecek etıbbayı askeri
yeye ikmali nevakıs ve teçhizatları için yüz ellişer lira 
verilmesine dair 20 Eylül 1339 tarihli Kanunun Askerî 
Maaşat ve Tahsisatı Fevkalâde Kanunundaki dör
düncü madde ile ilga edilip edilmediğinin tefsiri tale
bini mutazammın. takriri (3/213) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazeneyi Maliye 
Encümenlerine veriyoruz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin Divani 

Riyaset Kitabetinden istifanamesi; 
REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Ahvali sıhhiyemin gösterdiği ıstırar üzerine Di

vanı Riyaset Kitabetinden istifa ettiğimi hürmetle 
arz eylerim. Ergani Mebusu 

Kâzım Vehbi 
REİS — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin Di

vanı Riyaset Kitabetinden istifa ettiğine dair istifana
mesine ittilâ feyda olunmuştur^ 



î : 7 15 . 11 . 1340 C : 1 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Sükna Kanununu tanzim edilen lâyihai ka
nuniye (1/233) ile, Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin; izmir ve Ankara şehirlerinde tatbik edilecek hu
sus hakkında (2/176) numaralı teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — İzmir ve. Ankara şehirlerinde tatbik edi
lecek Sükna Kanunu hakkında İcra Vekilleri Riyase
tinden mevrut (1/223) numaralı kanun lâyihası ile 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin bu husustaki 
(2/176) numaralı teklifi kanunisi ve Adliye Encüme
ni mazbatası vardır. 

Efendim! Malumu âlileri bunun heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere cereyan etmiş ve Heyeti Vekile 
tarafından vaki olan müracaat üzerine Hükümet ta
rafından teklif edilen Sükna Kanununun iadesi ta
karrür etmişti. Zaten Nizamnamemizde bunu iktiza 
ettirmektedir. Yalnız Adliye Encümeninin, rüfeka 
tarafından yine aynı maksatla verilen tekâlifi kanu-
niyenin de aynı zamanda Hükümetçe tetkik olunması 
için iade olunmasına dair, teklifi vardır. Zannede
rim, mesele burada kalmıştı. (Evet sesleri) Bu tek
lifi reyi âlilerine koymak istiyorum. Adliye Encü
meninin teklifi veçhile rüfeka tarafından da verilmiş 
olan bu kanuna mütealilk lâyiha ve tekliflerin tekrar 
tetkik edilmek üzere... 

FERUDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Badehu ia
de olunmak şartı ile. 

REİS — Tabiî efendim, tetkik olunmak ve bade
hu iade olunmak üzere Heyeti Vekileye iadesini mu
af fık görenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Muafık görmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Muaffık görüldü efendim. 

Efendim! İstiklâl Madalyası ile Taltif Kanununa 
dair... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Birinci 
numarada bir kanun vardır efendim. Tekrar müza
kere edilecektir. 

REİS — Evet efendim; henüz beş gün geçmediğin
den müzakere edemiyeceğiz. 

2. —• İstiklâl Madalyası ile Taltif Kanununun bi
rinci maddesinin tadiline dair (1/36) numaralı ka
nun lâyihası ye Dahiliye ve Miidafaai Milliye En
cümenleri mazbataları : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet 
2 320 Karar 

6 
15 . 3 . 1339 

904 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İstiklâl Madalyası ile Taltif Kanununun birinci 
maddesini tadilen tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
12 . 3 . 1339 tarihli içtimaında kabul edilen lâyihai 
kanuniye ile Müdafaai Milliye Vekâletinin esbabı 
mucibeyi havi 24 . 2 . 1339 tarih ve Muamelâtı Za
tiye Dairesi 2813/4978 numaralı tezkeresi sureti mü-
saddakası lef fen takdim kılınmıştır. İfayı miuktezası 
ile neticenin işarına müsaade buyurulmasını istirham 
eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet 

2 320 
29 Teşrinisani 1336 tarihli İstiklâl Madalyası ile 

Taltif Kanununun birinci maddesini muadil lâyihai 
kanuniye : 

1. — İstiklâl Madalya ile bilfiil kıta başında (Cep
hede veya dahilî isyanları teskinde) esarı hamaset 
ve fedakârı gösteren erkân, ümera ve zabitan ve ef
rat ve millî kahramanlara ve cephe gerisinde mak-
sadi ulvinin husulü için ibrazı mesai edenlere istik
lâli millî uğrunda fedayı can eden şühedanın da zü-
kûr ekber evlâdına verilir. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Seriye Vekili 

Hüseyin Rauf Feyzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi İsmet 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafia Vekili İktisat Vekâleti Vekili 

Feyzi Feyzi 
Sıh. ve Mua. İç. Vekili Er. Har. U. Vekili 

Dr. Riza Nur Fevzi 
Esbabı Mucibe 
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îcra Vekilleri Heyeti Riyasetine 
'" istiklâl Madalyası ile Taltif Kanununun birinci 

maddesinde fedayı hayat eden şüheda evlât veya 
ailelerine de madalya itası muharrer ise de ekber 
evlâdın zükûr veya ünas veya aileden zevce, valide 
veya pederden kim olduğu tasrih edilmemiş olduğun
dan aile efradından hangisine verilmesi lâzımgelece-
ğinde tereddüdü mucibolmaktadır. Binaenaleyh ma
ruz aileden herhangisi mevcutsa ona verilmesi ha
linde yalnız bir zevcesinden başka kimsesi olmayan 
bir şehit zabitin şehadeti üzerine aheriyle tezevvüc 
etmiş olan ve eski zevci ile hiç bir alâkası kalmamış 
olan ailede madalyanın kalması muvafık olamayaca
ğından îslklâl Madalyasının da diğer madalyaların 
intikalinde olduğu misillü şühedanın yalnız zükûr 
ekber evlâdına itası hakkında tanzim kıhnan melfuf 
maddei muaddelenin tasvibi samilerine iktiran ettiği 
takdirde Heyeti Umumiyeye vazına müsadei celilele-
ri maruzdur. 

24 . 2 . 1339 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Encümeni 
Karar 
339 

17 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Esbabı Mucibe 

İstiklâl Madalyası ile Taltif Kanununun birinci 
maddesinde fedayı hayat eden şüheda evlât veya 
ailelerine de madalya itası muharrer ise de ekber ev
lâdın zükûr veya ünas ve aileden zevce, valide veya 
pederden kim olduğu tasrih edilmemiş olduğu ci
hetle aile efradından hangisine verilmesi lâzımgele-
ceğinde tereddüdü mucibolduğundan maddei mez-
kûrenin tadilen tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
12 . 2 . 1339 tarihli içtimaında kabul edilen lâyihai 
kanuniye ile Müdafaai Milliye Vekâletinin esbabı mu-
cibeyi havi 24.2.1339 tarih ve Muamelâtı Zatiye Da
iresi 2813/4978 numaralı tezkeresi sureti musadda-
kası icra Vekilleri Heyetinin 15 . 3 . 1339 tarih ve 
2320 numaralı tezkeresi ile Heyeti Cefileye arz edil
miş ve devren Encümenimize tevdi kılınmakla lâyi
hai kanuniye ve esbabı mucibesi tetkik ve müzakere 
olundu. 

İstiklâl Madalyası ile Taltif Kanununun birinci 
maddesinde (istiklâl Madalyası bilfiil kıta başında 

«cephede veya dahilî isyanları teskinde esarı hamaset 
ve fedakârı gösteren erkân, ümera ve zabitan ve ef
rat ve millî kahramanlara ve cephe gerisinde mak
sadı ulvinin husulü için ibrazı mesai edenlere» is
tiklâli Millî uğrunda fedayı hayat eden şühedanın 
da evlât ve ailelerine verilir) diye muharrer ise de 
ekber evlâdın zükûr veya ünas ve aileden zevce, va
lide veya pederden kim olacağı tasrih edilmemiş ol
duğundan Hükümetçe ihzar olunan lâyihai kanuni-
yede «Zükûr ekber evlâdına verilir» diye tasrih edil
miş ise de bu da maksada gayri kâfi görüldüğünden 
Encümenimiz «Zükûr ekber evlâdına, yoksa ünasın 
ekberine, bu da yoksa pederine, pederi dahi yoksa 
validesine o dahi yoksa zevcesine verilir» şeklinde 
tadilen tanzim edilmiş olduğundan bermucibi havale 
Müdafaai Milliye Encümenine tevdi kılınır. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde 
Ebubekir Hazım 

Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 

Aza 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Ganik 

Süleyman Necmi 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

Aza 
Çorum 

ismail Kemal 

Aza 
Kütahya 
Cevdet 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Karahisarısahip 

izzet Ulvi 

29 Teşrinisani 1339 tarihli istiklâl Madalyası ile 
Taltif Kanununun birinci maddesini müaddil lâyihai 
kanuniye 

Hükümetin Teklifi 

1. — istiklâl Madalyası bilfiil kıta başında (Cep
hede veya dahilî isyanları teskinde) asarı hamaset ve 
fedakârî gösteren erkân, ümera ve zabitan ve millî 
kahramanlara ve cephe gerisinde maksadı ulvinin 
husulü için ibrazı mesai edenlere, istiklâli Millî uğ
runda fedayı hayat eden şühedanın da zükûr ekber 
evlâdına verilir. 

Dahiliye Encümeninin Tadili 

1. — istiklâl Madalyası bilfiil kıta başında (Cep
hede veya dahilî isyanları teskinde) asarı hamaset 
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ve fedakârı gösteren erkân ümera ve zabıtan ve ef
rat ve millî kahramanlara ve cephe gerisinde mak
sadı ulvinin husuli için ibrazı mesai edenlere, İstiklâli 
Millî uğrunda fedayı hayat eden şühedanın da zü
kûr ekber evlâdına, yoksa ünasın ekberine, yoksa pe
derine, oda yoksa validesine, oda yoksa zevcesine 
verilir. 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 

23 23 . 4 . 1340 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 

İstiklâl Madalyası ile Taltif Kanununun birinci 
madesinde bu madalyanın ihrazı rütbei şahadet eden
lerin ailelerine de verileceği muharrer ise de, efradı 
aileden kimlere ve hangisine verileceği tasrih edil
memiş olduğundan bu noktanın tayini hususunda 
İcra Vekilleri Heyetinin tezkeresine merbut Hükü
metin teklifi Heyeti Umumiyeden Dahiliye ve Mü
dafaai Milliye Encümenlerine havale buyrulmuş ve 
mesele Encümenimizde de tetkik ve müzakere olun
muştur. 

Hükümetin teklifinde İstiklâl Madalyasının şühe
danın zükûr ekber evlâdına verilmesi teklif edilmek
te ve Dahiliye Encümeni mazbatasında ise zükûr ek
ber evlâdı olmayanların ünas evlâdının ekberine, bu 
da yoksa pederine, bu da yoksa validesine, o dahi 
yoksa zevcesine verileceği tahtı karara alındığı gö
rülmektedir. 

Encümenimiz îstiklâl Madalyasının şühedanın 
ünas ekber evlâda ve valideye ve zevceye verilme
sinde isabet ve fayda görmemiştir. Çünkü ünas ev
lâdın tezevvüç edeceklerim veya zevcinâhere vara
caklarını düşünmüştür. Bundan dolayı istiklâl ma
dalyasının itasından maksut olan fayda ve tesirin 
kaybolması mahsurunu görmüştür. Zükûr ekber ev
lâda verilmesi ve zükûr ekber evlâdı olmayanların 
pederlerine tevdii bundaki maksadı temine kâfidir. 
Bir şehidin Mücadelâtı Milliyedeki fedakârlığı ni-
şanei iftiharının oğlunun veya pederinin göğsünde 
taşınması ailenin tarihî şerefine hizmet için kâfidir. 
Binaenaleyh Encümenimiz «İstiklâli Millî uğrunda 
fedayı hayat eden şühedanın İstiklâl Madalyası zü
kûr ekber evlâdı olmayantotn posterlerine verilir. 
Pederlerine verilen İstiklâl Madalyası şühedanın sı
ğar zükûr evlâdın sinnı rüşte vusulünde bu evlâda 

intikal .eder.» Tarzında meseleyi tahtı karara almış
tır. Kabul ve tasvibi heyeti umumiyeye arz olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Kütahya 
Rüştü Mehmet Nuri 
Aza Aza 

Tekfurdağı Ertuğrul 
Cemil İbrahim 
Aza Aza 

Kastamonu İzmit 
Ali Rıza İbrahim 

Aza Aza 
Malatya Pederine dahi intikali 

taraftarıyım 
Mahmut Nedim İzmit 

Saffet 

REİS — Söz isteyen var mı? 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, burada bir 

zuhül olsa gerektir. Dahiliye Encümeni zükûru ek
ber evlâda demekten maksadı mevcudun ekberidir. 
Meselâ pederi şehit olmuş bir çocuk bir yaşında bile 
olsa ekber evlâttır. O yoksa diğerlerine verilir. Pe
derine, filânına gibi, Binaenaleyh sığar sinni rüşte 
husulünde şöyle olur, böyle olur, buna lüzum yok-; 
tur. Ekber evlât mevcudun içinde kim ise odur. Yok
sa filâna, filâna diye sıra ile tertip edilmez. Binaen
aleyh Dahiliye Encümenimiz teklifi ve tarzı ifadesi 
en doğru bir ifadedir. Bunun için Dahiliye Encüme
ninin maddesinin müzakere edilmesini teklif ederim. 

REİS — Efendim; Vehbi Bey Dahiliye Encümeni 
tarafından teklif edilen maddenin müzakere edilme
sini teklif odiyor. Evvelemirde maddeye geçilmesini 
reye koyacağım. Maddeye geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Dahiliye Encümeninin maddesini okuyoruz : 
Madde 1. — İstiklâl madalyası bilfiil kıta başın-: 

da (Cephede veya dahilî isyanları teskinde) asarı ha-: 
maset ve fedakâri gösteren erkan, ümera ve zabitan 
ve efrat ve millî kahramanlara ve cephe gerisinde 
maksadı ulvinin tıusulü için ibrazı mesai edenlere, is
tiklâli millî uğrunda fedayı hayat eden şühedanın da 
zükûru ekber evlâdına yoksa ünâsm ekberine, yoksa 
pederine, o da yoksa validesine, o da yolcsa zevcesine 
verilir. 

REİS — Efendim; bu dahiliye encümeninin tadil 
teklifidir. Hükümetin teklifi de buradadır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİU İCAZIM PAŞA 
(Karesi) — Efendim; böyle madalyalardan, nişanlar-
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dan, «vlâda, aileye intikâl eden nişanlar şimdiye ka
dar -erkek olanlara intikâl etmiştir. Kadınlara, kızla
ra böyle bir fedakârlık madalyası intikâli öteden be
ri faîdeleri addolunmamıştır. Dahiliye encümeninin 
mazbatası bu intikâli ailelere, kızlara caiz gösteriyor. 
Bendeniz bu nişanların daha ziyade erkek evlâtlara 
intikâl etmesi münasip olacağı fikrindeyim. 

İZZET! ULVÎ BEY (Karahisan Sahip) — Kadınlar
dan da karhamanlık edenler vardır. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Devamla) — Efendim; Malumuâliniz şehit olmuş 
bir adamın yanlız ailesi kalır ve istiklâl madalyasını 
alır, göğsüne takar. Sonra bu başka birisi ile evlene
bilir. Bunun için her türlü vaziyet hasıl olabilir. Bina
enaleyh şimdiye kadar kadınlara ve kızlara intikâli 
bir harp alâmeti olduğundan dolayı münasip görül
memiş, erkeklere intikâl etmiştir ve yine böyle olsa 
daha münasip olacağı fikrindeyim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bir taraftan 
rnusafat üan ederken, kadınlarımız kağnıları ile, sırt
lan ile, vesairesi ile harpte, cephelerde çalışırken (Al
kışlar) bunların evlâtlarını kadındır, diyerek mahrum 
etmek refikalarmı ki o zamanlar oda mahrumiyetle fe
lâketlerine iştirak etmiş olan refikalarını mahrum et
mek zannediyorum ki, şimdiki zihniyetle ve düşünce
mizle şu kadarcık kabili telif değildir, 

MEHMET EMİN BEY (Karahisan Şarki) — Bu 
miras bir -şereftir. Erkek ve kadın musafaten hisseyap 
olacaklardır. 

MASHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hakkı talik-
âe jmi intikâl edecektir?-

VEHBİ BEY (Karesi) — O kanunda vardır efen
dim. Zatiâliniz bilirsiniz efendim. 

MASHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Yani hakkı 
talikde mi vardır? 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Reis 
Beyefendi! Bilâhare terki hayat edenlerin istiklâl ma
dalyaları ne olacak? 

REİS — Efendim encümen cevap verir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; bu gibi madalyalar, rütbeler ve nişanlar em
saline taziyaraei teşvik olmak için verilir. Madalyanın 
zükura kalması tabiî evlât zükuru teşci eder. Pederinin 
eserine tabi kılar. Vazifeden .gayrı hiç bir vakit ma
dalya almak hususunda kadınlar şimdiye kadar işti
rak etmedikleri gibi... (Şefkat nişanı vardır sesleri) 
mesele nişanda değil... Bir işten maksat ne ise hüküm 
ona &öredir. İstiklâl madalyası ne için icat olunuyor? 
Şeceatı teşvik için icat olunuyor. İki sıfat vardırki, 

erkekler için memdıjhdur, kadınlar için mezmum-
1 dur, birisi şeceat, diğeri sehavettır. Binaenaleyh evlâdı 

zükura kalması gayet mantıki ve makuldür. 
HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Reis 

Bey; benim sualim cevapsız kaldıv 

REİS — Encümen cevap verecek. 
AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendim; 

bu meselede bendeniz Vehbi Beyefendi ile tamamen 
müşterek ve müttehidim. Eğer mesele babadan inti
kal etmiş olan bir hassayı, bir sıfatı evlâda intikal 
ettirmek ise elbetteki bunun babadan ziyade, erkekden 
ziyade vasitai intikali kadındır. Annelerin kucaklann-
dadır ki : Evlât terbiye edilir ve hissiyatı iptidaiyesini 
ve hissiyatı milliyesini ahzeder. (Bravo sesleri.) Bina
enaleyh babadan ziyade sinesini, göğsünü bir madal
ya tezyin eden bir annenin evlâdı elbetteki ta mehit-
ten, ta beşikten alır ve yanlız kendine kalmaz, bü-. 
tün ailesine ve evlâdına bunu intikal ettirir. 

Efendiler! bugün her yerde kadınlıktırki, bu gibi 
hissiyatı evlâdına telkin ve telkin eder. Bu hususda 
Dahiliye Encümeninin daha ziyade, daha iyi, daha 
musip ve Cumhuriyetimizin esasları ile Vehbi Beyin 
buyurduğu gibi daha muaffık düşünmüş olduğundan 
zerre kadar şüphe yoktur. Derhal kabulünü teklif ede
rim. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisan Şarki) — Ben
deniz de Vehbi Beyefendinin ve Ahmet Beyefendinin 
fikirlerine ve hislerine iştirak ediyorum. İstiklâl ma
dalyası eğer aileye kalmak sureti ile aile erkânına bir 
şeref bahş edecekse hiç bir zaman da kızlar ondan ay
rı tutulmamaktadır. Ayrı tutulduğu takdirde bu bir ga
dirdir. bu bir haksızlıktır. Bu kadınlığa karşı hürmet
sizliktir. Sonra kızlar babalarının büyük celâdetlerinin, 
kahramanlıklarının nişanei iftaharı olan madalyayı 
göğüslerinde taşıyacak olurlarsa onların büyük hisle
ri, büyük aşkları ile müteheyyiç olan hisleri, kalpleri, 
ruhları vücutlarında yaşadıkça istikbalin kahramanı 
olacak olan beşikleri o noktayı nazardan sallarlar ve 
onlara memeleri ile süt verdikleri zaman birlikte büyük 
bir aşk, büyük bir iman telkin ederler. Bundan dolayı 
yine kızların istisna -edilmemesi lâzım gelir. Abdullah 
Azmi Efendi Hazretleri kadınlarr seceatten mahrum 
bulundurmak istediler. Bendeniz bu fikir ve istinatta 
değilim. Kadınlar da şeceatle, şecaeti fikriye ile, şecea
tı hissiye ile, şecaeti medeniye mütehallidirler. Ta
rih tetkik edilecek olursa şehamet ve celâdet meydan
larında bir çok kadınların erkeklerini teşci ettikleri gi
bi yaralarını sarmak, onlara şiir okumak gibi büyük 
celadetler göstermişlerdin 
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(Bilhassa Türk kadınları sesleri.) Ondan dolayı Da
hiliye Encümeninin mazbatası hangi sahadan bakıla
cak olursa olsun muvafıktır onun kabulü leh ve içti-
hadındayım.' 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Bendeniz 
bir noktayı arz edeceğim. Kanaat itibarı ile Müdafaai 
Milliye Encümeninin Mazbatasına tabiim. (O pek tabiî 
sesleri.) Yalnız bir noktam var efendim. Şehit olan
lar hakkında iyi, fakat sonradan terki hayat edenler 
hakkında maddede bir sarahat yoktur. Madalyayı al
dıktan sonra terki hayat eden zevatın madalyası ne 
olacaktır? Bir çok fedakârlıklar yaptıktan sonra al
dığı o madalya vefatı ile muattal bir halde mi kala
caktır? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Evlâda ka-
lacaktır. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Ka
nunda bu babta sarahat yoktur. Yanlız şehit olanlar 
kaydı vardır. Onun için (Şehit olanlar) kaydından 
sonra (bilâhara vefat edenler) kaydımn da ilâvesini 
teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; is
tiklâl madalyası kanununun yedinci maddesi gayet sa
rihtir ve bu madde mucibince zannederim bu münaka-
şayada hiç lüzum bile kalmaz. O madde diyorki : O 
madalya hatıra olarak veresesine intikal eder. Efen
diler! hatıra olarak intikal başkadır, veresenin hakkı 
taliki başkadır. Şu maddei kanuniyeye nazaran bir ha
tıra olarak intikal edeceğine göre niçin bir kadına in
tikal etmesin? Ben ölürsem erkek evlâdım yok ise ne
den benim madalyam benim aileme, kızıma intikal 
etmesin? Hakkı talik yoktur. Hatıra olarak şu mad
dei kanuniye mucibince erkek, kadın kim olursa ol
sun, İntikal edebilir. Çünkü kanun hatıra diyor. 

REİS — Başka söz isteyen kalmamıştır. Reye mü
racaat edeceğim. En son teklif Müdafaai Milliye En
cümeninin teklifidir. 

Müdafai Milliye Encümeninin Teklifi 
(İstiklâl millî uğrunda fedayı hayat eden şüheda

nın istiklâl madalyası zükûr ekber evlâdı olmayanla
rın pederlerine verilir. Pederlerine verilen istiklâl ma
dalyası şühedanın suğarı zükur evlâdı sinni rüşte vu
sulünde bu evlâda intikal eder.) 

REİS — Efendim; buna dair İsparta Mebusu İbra
him Beyin bir tadil takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
«Şehit olanlar» kaydından sonra «Bilâhare ter

ki hayat edenler» kaydının da ilâvesini teklif ederim. 
İsparta 
İbrahim 

REİS — Şimdi Müdafaai Milliye Encümeninin 
metnini reye koyacağım. Çünkü iki metin vardır. 
Eğer bu metin red olunursa o zaman Dahiliye Encü
meninin metnini reye koyacağız. Müdafaai Milliye 
Encümeninin mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum efendim. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olunmadı. 
O halde tadil takriri red olundu demektir. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Takriri
min her iki metne de taallûku vardır efendim. 

REİS — Peki efendim. Konya Mebusu Eyüp Sabri 
Efendinin de bir tadil teklifi vardır. O da zannediyo
rum red olunan müdafaai Milliye Encümeninin tek
lifine aittir. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Hayır efen
dim. 

REİS — O halde tadil takrirlerini tekrar okuyo
ruz : 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki zükür evlâda «Tabirinin» «En büyük 

erkek evlâdına» şeklinde tadilini teklif ederim. 
Konya Mebusu 

Eyüp Sabri 
15 Teşrinisani 1340 
(İsparta Mebusu Hafız İbrahim Efendinin tadil 

takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim; evvelemirde ibare tashihi ol

mak üzere Konya Mebusu Eyüp Sabri Efendinin tak
rirlerini reye koyacağım. Maddedeki (Zükur ekber ev
lât) tabirinin (En büyük erkek evlât) şeklinde tadilini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
vaz ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

Şehit olanlar tabirinden sonra bilâhare terki ha
yat edenler kaydının ilâvesi teklif ediliyor. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Reis Bey; aslı 
reddedilmiştir. Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
reddedilmiştir. Reye koymaya lüzum yok. 

REİS — Değil efendim! Ona ait değildir. (Zükur 
ekber evlât) tabiri Dahiliye Encümeninin teklifinde 
de vardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ona ait
tir Reis Bey. 

REİS — Hayır efendim; her ikisinde de vardır. Ri
ca ederim. Okusanıza!. Hafız İbrahim Efendi. «Şehit 
olanlar» tabirinden sonra «bilâhare terki hayat eden
ler» kaydının da ilâvesini teklif ediyorlar. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey; Bu kanundaki 
bu tekliften maksat cephede şehit olup da siynesine tâ-. 
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lik olunamayan madalyanın şu veya buna verilmesi
dir. Terki hayat etmek meselesi başka meseledir. Ka
nun burada sâkittir. 

REİS — Takririnizi reye koydurmak için ısrar 
ediyormusunuz? 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Sarahat 
varsa teklife lüzum yok. 

REİS — O halde geri alıyorsunuz? 
HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Evet 

efendim. 
MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Bir sual so* 

racağım. «Kanun bu hususta sâkittir.» deniyor. Yani 
sâkit demekle, bir hak bahş etmiyorda mı sâkittir, 
yoksa hâtıra gelmedeğinden mi sâkittir? Yani madalya 
taliki meselesi vereseye intikal edecek mi? Yoksa şah
sın vefatı ile hitam bulacak mı? Talik ettikten sonra 
vefat edecek olursa vereseye intikal edecek mi, et
meyecek mi? Hakikaten encümen bunun vereseye in
tikaline taraftar olmuşda mı bu cihet sâkit kalmış, 
yoksa hatıra gelmediğinden mi sâkit kalmış? Bu şa
yanı münakaşa bir meseledir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; kanunun bi
rinci maddesi İstiklâl madalyası kimlere verilebilir, 
bunu tadat ederken (İstiklâli millî uğrunda fedayı ha
yat eden şühedanın ekber evlâdına verilir) denilmiş
tir. Dahiliye Encümeni maddei kanuniyeyi tefsir et
miş, tespit etmiştir. Binaenaleyh bu talik edilmek üze
re verilen kısımdır. İrsen intikal etmek meselesi değil
dir. Siynesine talik edebilmek salâhiyetidir. Kanu
nun metni bunu gösterir : 

(İstiklâl madalyası bilfiil kıta başında «cephede 
veya dahilî isyanları teskinde» asarı hamaset ve fe-
dakari gösteren erkân, ümera ve zabıtan ve efrat ve 
millî kahramanlara ve cephe gerisinde maksadı ul
vinin husulü için ibrazı mesai edenlere istiklâli millî 
uğrunda fedayı hayat eden şühedanın da ekber evlât 
ve ailesine verilir.) 

Biz maddeyi tefsir ediyoruz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Aile denin
ce kadın da var! 

VEHBİ BEY (Devamla) — Elbette; şimdi bunu 
tasrih ediyoruz. Bu talik edilmek üzere verilendir. 
Talik edilmeyerek değildir. Yoksa kendisi terki ha
yat etmiş herhangi evlâdına kalırsa talik edemeye
cektir. Yoksa herkes onu talik edip gidecek değildir. 
Bu talik etmek üzere verilecek kısımdır. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Efen
dim; bu kanunun şekli tefsiri; bilfiil cephede ibrazı 
fedakârı eylediği sırada şehit olan zevata ait madal

yanın ailelerine tevdi edilmesi meselesidir. Bu doğru
dur, şimdi bu meyanda bendeniz ikinci olarak teklif 
ediyormuş ki, o da, istiklâl madalyası kazanmış ve bilâ
hare şevki hayat etmiş zevatın aldıkları madalyanın 
alacağı vaziyet meselesidir. Yani o madalya ne olacak
tır, atılacak mıdır? Bu kadar hizmete mukabil alma
mıştır. Mademki, şehit olan zevatın aldıkları madal
yayı evlâd ve herhalde Meclisi Âlinizin kabul edece
ği bir kimse talik edecektir. Bilâhara terki hayat eden 
zevatın madalyalarının da aynı şekilde evlâdına intikal 
etmesi zaruridir. Bunun için bendeniz teklifimin ka
bul edilmesini rica ediyorum. 

REİS — Efendim; .cevap verdiler diğer maddeler
de buna dair sarahat vardır dediler. 

İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Hangi madde
dir? Göstersinler! Sarahat yoktur. Tasrih lâzım ge
lir. Teklifimi reye koyunuz.' 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Zannederim, Ha
fız İbrahim Bey biraderimizin buyurduğu mevzu ta
mamen istihdaf edilen maddeden ayrı bir şeydir. , 

Madalyayı siynesine talik ile mazhan mükâfat 
olan her adamın evlâdına ve evlâdının evlâdına 
diye ve neresine talik edecek diye kanun mu yapı
lacak efendim? Kendi fedakârlık etmiş, mükafatını 
görmüş madalya almış, bu kanun dairesinde intikal 
eder. Başka suretle intikal etmez. Madalya hatıra olur. 
Yoksa talik mahiyetinde kendisinin maddeten almış 
olduğu mükâfat başkasına kalamaz. Onun için evlâ
dının evlâdı hakkında diye bütün bunlar kanuna derç 
edilemez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
mazhar Müfit Bey yeni bir vaziyet ihdas ettiler. De< 
diler ki, kanun sarihtir. Veresenin hakkı taliki yoktur. 
dediler. Halbuki encümenin vereseye intikal ettirmek
ten maksadı bilhassa taliktir. Sonra kanunun yedin
ci maddesinden bahsettiler. Yedinci maddeyi aynen 
arz ediyorum. «Hukuku medeniyeden iskat ve cina
yetle mahkûm olanların hakkı taliki olamaz, fakat 
madalya hatıra olarak veresesine intikal eder.» Bu is
kat cezası ile, cinayetle mahkûm olanlar hakkındadır. 
Veresenin talik edememesi.. Fakat madalya hatıra 
olarak vereseye intikal eder. İşte böyle vereseye inti
kal eden madalyayı hukuku medeniyeden ıskat cezası 
ile mahkûm olan verese talik edemez. Yalnız hatıra 
olarak saklar. Fakat böyle bir şehitin ailesine istiklâl 
madalyası intikal ederse behmehal talik etmek de za
ruridir. 

REİS — Efendim; teklifleri reye koyacağım. İs
parta Mebusu İbrahim Bey, şehit olanlar kaydından 
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sonra bilâhare terki hayat edenler kaydının da ilâve
sini teklif ediyor. Bu kaydın ilâvesini •kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım. KabuJL 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Bi
naenaleyh madde şu şekil alacaktır. 

Madde 1. — «istiklâl madalyası bilfiil kıta ba
şında (cephede veya dahili isyanları teskinde) asan 
hamaset ve fedakârı gösteren erkân, ümera ve zabıtan 
ve efrat ve millî kahramanlara ve cephe gerisinde 
maksadı ulvinin husulü için ibraz mesai edenlere, 
istiklâli millî uğrunda fedayı hayat eden şühedanın ve
ya bilâhara terki hayat edenlerin de en büyük erkek 
evlâdına, yoksa en büyük kız evlâdına, yoksa pederi
ne, o da yoksa validesine o da yoksa zevcesine ve
rilir,» 

REİS — Madde bu şekli almıştır. Reyiâlinize vaz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen, el kaldırsın... Aksini 
reye vaz edeceğim. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. Bilâhare ikinci müzakeresi ya
pılacaktır. 

3., — Seferberlik ve cephe zammı maaşına müte
allik olan birinci maddesinin (A) fıkrasının tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut (3/225) numaralı tezkere 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası: 

REİS — Okunacak : 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Ankara 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 1 6 . 2 . 1340 

Adet 
6 

İ72Ö 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Seferberlik ve cephe zammı maaşına müteallik 

olan kanunun birinci maddesinin (A) fıkrasında sey
yar orduya mensup ve cephe nizamî harbine dahil kı
taata şehri biner kuruş seferberlik zammı verileceği 
ve ikinci maddesinde ise seyyar orduya mensup olan 
ve fakat cephe nizamî harbine dahil bulunmayan 
kıtaat ve müessesat ile seyyar ordunun gayrı cephe 
ve ordular mensubinine ve müessesat ve teşkilâtı 
sabitede müstahdem olanların zammı mezkûrdan isti
fade «demeyecekleri sarahaten mezkûr bulunmasına 
binaen cephe ve nizamı harp haricinde kalan karar
gâh ve müessesat ile tayyare mektebi ve müstahdemi
ni ve berayı tahsil bu mektebe gelen zabıtanın, saraha
ti kacüandy* haricinde hulumduklari cihetle zammı mez
kûrken müstefit olamamaları lâzım geleceği mütalaa 

edilmekte ise de Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesin-
ce ordunun taarruza başladığı andan itibaren tayyare 
müfettişliği ve mektebinin de cephe nizamı harbine 
girmiş olduğu beyan kılınmakta ve kuvayı havaiye mü
fettişliği ile tayyare mektebinin müessesatı sabiteden 
addi tabiî görülmekte olduğuna binaen hazinece mü
essesatı mezkûre mensubinin mebhusunanh seferi zam
dan istifadeleri lâzım gelmeyeceği ve Vekâleti Müşa-
riünileyhanın noktayı nazarının maksadı kanuna 
muaffık olamayacağı mütalaa kılınmakta olduğundan 
kanunun tefsiri Maliye Vekâleti celilesinin 7 kânunu
sani 1339 tarih ve muhasebei umumiye müdüriyeti 
744/21443 numaralı tezkeresi ile talep olunmuş ol
makla muktezasının ifasına müsadei Riyasetpenahile-
rini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Vefzi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
24 13 . 4 . 1340 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Ordumuzun 26 Ağustos 1338 taarruzuna başladı
ğı andan itibaren tayyare müfettişliği ve mektebinin 
seferi zamdan istifade edip etmeyecekleri ve bu bab-
daki kanunun tefsiri hakkında Başvekâletin Heyeti 
Umumiyeden encümeninize havale buyurulan 16.2.1340 
tarih ve (6/210) numaralı tezkeresi tetkik ve müzakere 
olundu. 

Cephe zammı alabilmek için kanunun birinci mad
desinin (A) fıkrası seyyar orduya mensup ve cephe 
nizamı harbına dahil bulunmayı şart olarak kabul et
miştir. Tayyare müfettişliği 26 Ağustos 1338 taarruzu 
tarihinde Başkumandanlık karargâhı ile birlikte cep
heye dahil olmuş bulunduğundan zammı mezkûrden 
bu tarihten itibaren müstefit olabilirler. 

Tayyare mektebine ve buraya berayı tahsil gel
miş olanlara gelince: Mektebin heyeti idare ve tali-
miyesi taarruz tarihinden itibaren dahi Konya'da kal
dığından ve binaenaleyh bermucibi kanun müessesat-
tan ibaret olmak halini muhafaza etmiş olduğundan 
mektep heyeti talimiye ve idaresi cephe zammından 
müstefit olamaz. Ancak mektebe berayı talim ve 
müddeti muayyene için gelmiş olan zabitan esasen 
ağlebi ihtimal cepheden gelmiş olduklarından sarfı 
nazar mumaileyhim tayyere mektebinde pilot veya 
rasıt yetişmek üzere daimî olarak hayatlarım belki 
cephede bMunmaktan ziyade tehlikeye arz etmiş ol-

, dutlarından cephe zammından her halde müstefit 
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olmaları lâzımgelir. Tefsiri maruzun bu suretle ka
bul buyurulması Heyeti Umumiyeden rica olunur. 

vlüdafaai Milliye Encümeni 
Reisi 

Erzurum 
Rüştü 

Kâtip 
Siirt 

Aza 
Tekfurdağı 

Cemil 

Aza 
izmit 

İbrahim 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Ertuğrul 
tbrahim 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
Kastamonu 

AH Rıza 

Son fıkraya muhalifim 
îzmit 
Saffet 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Muvazeneyi Maliye 
Encümeninin noktayı nazarını öğrenelim. 

REÎS — Muvazeneyi Maliye Encümenine taallûk 
eder bir mesele yoktur, efendim! Başvekâlet sefer
berlik ve cephe zammına müteallik olan bir kanun 
bir noktasını tefsir ettiriyor. Tayyare müfettişliği ve 
tayyare mektebinin seferberlik zammından istifade 
edip edemiyeceğine dairdir. 

Müdafaai Milliye Encümeni tetkik etmiş ve nok
tayı nazarını Heyeti Umumiyeye arz ediyor. Bu mü
talâa hakkında söz isteyen varsa vereyim. Yoksa 
reyi âlinize arz edeceğim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Masrafa taallûku hasa-
biyle Muvazeneyi Maliye Encümenine gitmesi icap 
etmez mi? 

REİS — Masrafa taallûku hasabiyle zaten Muva
zeneyi Maliye Encümeni umumiyetle cephe zammı 
muhassesatını kabul etmiştir. 

Efendim: Müdafaai Milliye Encümeni mazbata
sının Reyyi Âlilerine arz ediyorum; Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz edeceğim... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Terfileri icra kılınan zabitan ve mensubini 
askeriyenin rütbei cedideleri muhassesatlarının tarihi 
itası hakkında atik idarei askeriye nizamnamesinin 
179 ncu maddesinin fıkaratı dairesinin tefsirine dair 

Başvekâletten mevrut (3/259) numaralı tezkere ve tef
sire lüzum olmadığı hakkında Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası : 

REİS — Okunacak: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/1501 

Ankara, 7.4.1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Atik îdarei Askeriye Nizamnamesinin yüzyetmiş 
dokuzuncu maddesinin fıkaratı ahiresinde (Terfii rüt
be eyleyen mülâzım ve ondan yukarı zabıtanı tarihi 
nasblarmdan itibaren farkı maaş ve tayiaatları 209 
ncu bendin ahkâmına tevfikan tesviye ve ifa) kılına
cağı muharrer olmasına nazaran terfileri icra kılı
nan erkân ve ümera ve zabitan ve mensubini askeri
yenin terfii rütbelerine ait farkı maaşları müşar ve 
mumaileyhimin tarihi nasblarından itibaren tesviye 
edilmekte' olduğu ve mezkur nizamname, terfiatın 
muntazaman icra edildiği bir zamanda tanzim ve 
mevkii tatbika vazedilmiş olup bidayeti meşrutiyetten 
beri devam edegelen muharebat ve inkilâbat neticesi 
duçarı esaret olmalarından veya diğer esbabı muhte
life tahtında ve sicilleri ahnamarnasından muayyen 
olan müddet zarfında terfileri icra edilemeyen baza 
zabitanın emsallerine nazaran terfi derecatı gözetil
mek ve ziyaı hukuklarına meydan verilmemek üze
re, üç beş sene evvelinden muteber olmak şartıyle 
emri terfilerinin tastık zarureti hasıl olmakta ve bu 
gibilerin yeni rütbelerine ait farkı muhassesatları ve 
mezkur nizamnamenin sarahat ve mutlakiyeti ifade
sine göre tarihi nasıplanndan itibaren tesviye edilmek
te olup Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun üçün
cü maddesine de istitlâl edildiğine göre muhasesat, 
deruhde olunan hizmet mukabili bir ücret olmak iti
barı ile mumaileyhimin rütbei cedideleri muhassesat
larının tarihi nasblarından verilmeyip iradei millrye-
ye iktiram ettiği tarihten itibaren verilmesi hususunun 
daha muvafık olacağı mütalâa kılınmakta bulundu
ğu cihetle ahire kadroların tatbikine başlanmış ve se-
nei hâliye tahsisatı da kadrolar ile tespit edilen hide-
mata mukabil alınmış olması gibi Muvazeneyi Umu
miye Kanununun takyidatı da mütalâai marazanın 
isabetini takviye eylemekte olduğundan mezkur ni
zamnamenin tarihi neşrinden şimdiye kadar tebeddül 
eden zamanın terfi muamelâtının tarzı ifasında husu
le getirdiği inkılâba ve Muvazeneyi Umumiye Kanu
nunun takyidatına ve nizamnameyi mezkurdan sonra 
neşredilmiş olan Usulü Muhasebei Umumiye Kanu-
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nunun mezkur üçüncü maddesi mefadına nazaran. 
Terfileri icra kılınan zabitan ve mensubini askeriye 
ve rütbei cedideleri muhassesatlarının tastik tarihin
den itibaren verilmesi icap etmekte ise de ahkâmı, ni
zamiyenin marülarz sarahati mucibi tereddüt olmak
la bu hususun tefsiri Müdafaai Milliye Vekâleti ce-
lilesinin 31 Mart 1340 tarih ve Muhasebat Dairesi 
5348 numaralı tezkeresi ile talep edilmekte olduğun
dan müktezasının ifasına müsaadei Riyasetpenaileri-
ni istirham eylerim efendim, 

Başvekil 
îsmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdaf aai Milliye Encümeni 

. Adet : 35 
Ankara, 15.4.1340 

Mudafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Terfii rütbe ederi zabitanın yeni rütbeleri muhas
sesatının tarihi nasblarından mı, yoksa terfilerinin 
iradei milliyeye iktiran etmiş olduğu tarihten itibaren 
mi tesviye edileceğinin tefsiri hakkında Heyeti Umu-
miyeden Encümenimize havale buyurulan Başvekâ
letin 27.2.1340 tarih ve 6/1501 numaralı tezkeresi 
dairei aidesinden bir memuru resminin huzuru ile 
tetkik ve müzakere olundu. 

Terfii rütbe eden mülâzım ve ondan yukarı zabi
tanın tarihi nasblarından itibaren farkı maaş ve ta-
yinatlarının tesviye ve ifa kılınacağı Idarei Askeriye 
Nizamnamesinin 179 ncu maddesinde muharrer 
olup şimdiye kadar bilûmum erkân ve ümera ve za
bitan ve mensubini askeriyenin terfii rütbelerine ait 
farkı maaşlarının tarihi nasblarından tesviye edilmek
te olduğu Müdafaa! Milliye Vekâletinin işarına atfen 
Başvekâletin tezkeresinde beyan edilmektedir. Aynı 
tezkerede idare nizamnamesinin ve terfiatın munta
zaman icra edildiği bir zamanda ve halbuki son mu-
harebat ve inkilâbat neticesi olarak gerek dücari 
esaret olmalarından ve gerek esbabı sairei muhtelife-
den dolayı sicilleri alınamamış olan ümera ve zabi
tanın sicilleri vakti muayyeninde alınamayıp yeni rüt
beye tarihi nasbları ile bu rütbeye terfilerinin iradei 
milliyeye iktiran ettiği tarihler arasında uzun zaman
lar bulunduğu ve Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nununun üçüncü maddesinden istidlal olunduğuna gö
re muhassesat deruhde olunan hizmet mukabili ol
mak itibariyle rütbei cedide muhassesatının tarihi 
nasblarından verilmeyip iradei milliyeye iktiran etti
ği tarihten verilmesinin daha muvafık olacağı müta
lâasında) bulunduğu da serde dilmektedir Halbuki 

elyevm mer'i olan idare nizamnamesi, zabitanın 
yeni rütbe farkı muhassesatlarının tarihi nasblarından 
itibaren tesviyesini âmir bulunduktan başka bugüne 
kadar bu hükmün meriyetine devam olunduğu ve bu 
devamı meriyetten son senelerin inkilâbat ve muha-
rebatı neticesi olarak vakti muayyeninde terfii ettiri-
lemiyen biliımumum ümera ve zabitan müstefit ol
dukları ve halen alelade ve sulh zamanı yaşanmakta 
olup bu kabilden ümera ve zabitana pek az tesadüf 
edileceği ve belki az zaman sonra bu hali istisnaiye 
hiç de tesadüf edilemiyeceği nazarı dikkat ve insafa 
alınınca vakti muayyeninde terfi ettirilemiyen ümera 
ve zabitanın yeni rütbeleri muhassesatının kelevvel ve 
bermucibi nizamname ve emsali kesirei mesukası mi-
sillü nasblarından itibaren tesviyesi icabeceğine ve 
aksi halin muafıkı adi ve hakkaniyet olmayıp idare 
nizamnamesinin sarahatine de münafi ve üsulu mü
savatı muhil olacağına hüküm etmek zarureti hasd 
olur. Binaenaleyh bu hususun muhtacı tefsir olma
yıp kısmı azamına bermucibi nizamname muamele 
yapıldığı gibi bundan sonraki kısmı kaliline de aynı 
muamele tatbik olunarak yeni rütbe farkı muhasse
satının tarihi nasbından itibaren tesviyesinin ve ancak 
her şeyin kesbi intizam ve itdal etmiş olduğu bu dev
ri sulhda şimdiye kadar kalan kısmı kailin muamele
leri bitirildikten sonra vekâleti aidesince badema te-
fiatın tarihi nasb ile iradeye iktiram tarihlerinin tev 
hit veya takribi usulü muntazamına tamamen riayet 
olunmasının tebliğine karar verildi. Maruzdur. 

Mudafaai Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi 
Erzurum 

Rüştü 

Aza 
Tekfurdağı 

Mehmet Cemil 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Kütahya, 
Mehmet Nuri 

Aza 
Ertuğrul 
İbrahim 

Aza 
İzmit 
Saffet 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mü-
dafai Milliye Encümeni mazbatasını reyyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın..? 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

5. — Kstamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfeka-
sının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair (2/328) numa
ralı teklifi kanunisi ve Muvazeneyi Maliye ve Muda
faai Milliye Encümenleri mazbataları : 
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" HASAN FEHMİ BEY (Trabzon) — Bunun mü
zakeresinde Müdafaai Milliye Vekilinin huzuru şart
tır efedim 

İBRAHÎM SÜREYYA BEY (İzmit) — Müdafaai 
Milliye Vekili Encümendedir efendim. 
. EMİN BEY (Tokat) — Şüphesiz efendim, Mü

dafaai Milliye Vekilinin huzuru lâzımdır. 
EKREM BEY (Rize) — Reis Bey; Malumuâliniz 

bu mesele geçen seneye aittir. Encümen mesele mü
him olduğu için yeniden tetkik etmek üzere geri isti
yor. 

REİS — Hangi encümen efendim? 
EKREM BEY (Devamla) — Müdafaai Milliye 

Encümeni. 
REİS — Efendim; Müdafaai Milliye Encümeni 

tekrar tetkik etmek üzere encümene iadesini teklif 
ediyorlar (Doğru sesleri). Reyi âlinize koyuyorum. 
Meselenin ehemmiyeti münasebeti ile bu lâyihanın 
Müdafaai Milliye Encümenine havalesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul olundu efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Fakat Reis 
Bey bu kanunu müstaceldir. Lütfen Encümen çabuk 
getirsin! 

6. — Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Bey ve rü-
fekasının; sıtma ile mücadele hakkındaki (2/263) nu
maralı teklifi kanunisi ve Sıhhiye Encümeni mazba
tası : 

REİS — Teklif ve mazbataları okuyoruz. 

Sıtma" İle Mücadele Kanunu Ve Esbabı 
Mucibe Lâyihası 
Riyaseti Celileye 

cumhuriyetimizi yaşatacak kolların kuvvetini tezyit 
ve (Türk gibi kuvvetli) darbı meselini hakikata iysal 
eylemek için hariçteki düşmanlardan beter olan müz
min ve mühlik dertelerimizi tedavi ve nesli atiyi tah-
lis eylemek, yeni cumhuriyetimizin esaslı ve ihmali 
ve caiz olmayana vazaifinden birini teşkil eder. 

Bu gün sıtmanın, frenginin, veremin, terahumun, 
memlekette yaptığı tahribat, sebebiyet verdiği vefiat 
en büyük harplerin verdiği zayiat yanında pek kor
kunç kalır. Bilhassa pek sessiz sadasız sinsi sinsi ve 
üzerine nazarı dikkat ve ihtimamı celbetmemek, mak
sadı hamanesini serbestçe mufaffakiyete iysal eylemek 
gayesi ile günün bazı saatlerinde yaptığı nöbetlerle 
mevcudiyetini hissettiren sıtmanın yanında büyük 
talâkki edilen hastalıklar pek küçük kalır. O, kendi
ne mahsus sinsiliği ile hemen hepimizle yüz göz ol
muştur. Yaptığı nöbete karşı istimal edilecek silâh 
pek kat'î olmasına rağmen ^yutulan bir kaç kişinin 
kompirimesinin temadi ettirilmemesi, kinini karşısın
da görür görmez vücudun ücra köşelerine çekilerek 
müsait zaman beklemesi yüzünden hastalığın geçtiği
ne hüküm etmemiş, binaenaleyh tedaviyi yarım bı
rakmamış, kaç kişi bulunabilir? Sıtma en riyakâr 
düşmanlardan daha riyakârdir. İlâcı: Kinine karşı bo
yun eğer, vücutta gizlenir. Kendini göstermez. Eğer 
miktarı tabiide ilâca devam edilmezse cibilliyetini 
göstermekte hiç gecikmez. Kolera, veba gibi hasta
lıklar gürültülü adeta mertçe savlet eylediklerinden 
yakaladıklarını yere vurmakta gecikmediklerinden 
bunlara karşı yapılan tedavir de gürültü olur. Hükü
met alâkadar olur. Halk alakadar olur, telaş başlar, 
Binaenaleyh bu hastalıklara kolaylıkla galebe edilir. 
Halbuki kolera ve vebanın yaptığı tahribat sıtmanın 
yanında zikre bile değmez derecededir. Sıtma, mem
leketimizin her tarafını istilâ eylemiştir. Her sene bin
lerce kişiyi tam iş zamanında atalete mahkûm eder. 
Günün üç dört saatine kendi nöbetine hasr ettirir, 
inlettirir, öldürür, evler yıkar, köyler söndürür. 

Hilkatin memleketimize ihsan eylediği Meriç, Sa
karya, Seyhan, Ceyhan gibi her biri memleketi refah 
ve saadete iysal için mühim birer kuvvet teşkil eyle
yen nehirlere, layık oldukları ehemmiyeti gösterme-
mekliğimiz, onların yataklarını tanzim eylememekli-
ğimiz sıtmanın şeriki cinayeti sivrisineklerin cevalan-
gâhını tevsiye hizmet gibi elim bir netice veriyor. Bu 
azim medeniyet ve sadet kuvvetleri ölüm tırpanı de
recesine iniyor. Bu nehirlerin yakınlarında nüfusları 
günden güne azalan, küçük çocuk görülmeyin, ka
dınları doğurmak zevki millisinden mahrum, inkira-

Revnekdar tariihi ; beşeriyet için numunei imtisal, 
kahramanlıklarla dolu olan ve bilhassa yekdiğerini 
takip eyleyen silsilei vakayii harbiyeye inzimam eden 
harbi umumi mağlubiyetini fırsat ittihaz eyleyerek 
kalbegâhımızdan bizi vurmak zengin vatanımızı be
nimseyerek bilâfutur istilâ eylemek hülyası ile harimi 
ismetimize kadar sokulmuş olan müstevlilere azim 
ve imanının yüksekliğini az zamanda göstermek kud
retini izhar eyleyen Türk Milleti yalnız kendi hanesin
de hatta kanında bulunan düşmanlara karşı lâzımgelen 
savleti göstermekte, bünyesini kemiren hastalıkları 
def ve tart etmekte kudret göstermemiştir. 

Bu; şimdiden ziyade sabık devre atfedilmesi daha 
doğru olan bir lâkaydi eseridir. Memleketin hemen 
her tarafından için için tahribat yapan ve bir çok 
ailelerin canlarını yakan hastalıklara mücadele ve 

— 247 - . 



î : 7 t5 . 11 . 1340 C : l 

za mahkûm köylerin adetleri tüyleri ürpertecek de
recede çoktur. Tetkikatımzı tamik edersneniz sıtma 
yüzünden münkariz olarak isimleri yanlız kütükte 
kalmış köyleri de görürsünüz. Bir hastalık girdiği 
bünyeyi mağlup ötmeye, kendini yaşatmaya çalışır. 
Muvaffak olursa o kimse ölür. Halbuki sıtma yanlız 
musallat olduğu kimseyi öldürmekle iktifa etmez, ga
libiyetini aheste aheste teminden zevk duyduğu için 
vücudunda hüküm ferma olduğu zavallı insanın bu 
esnada doğuracağı çocuklarının da zaif, nahif, cılız, 
olmasını temin ve bu suretle diğer hastalıklara da 
sermaye yetiştirerek muvaffakiyetlerini teshil eyler, 
nesli bozar, ırkı için için çökeltir. 

Bir çok müzmin hastalıklarda marizin ahvale sa
bıkası arandığında sıtmanın gizli elleri eserlerini bul
mamak imkânı yoktur. Hepimiz bu menhus emato-
zoerin acısın tatmışızdır. Adana mekteplerinde yapı
lan kan taharriyatında yavruların yüzde yetmiş be
şinde bu mikrop bulunmuştur. 

olmayan yerlerde yirmi hanenin bu mesaiye mukabil 
ödeyeceği hemen bu nisbette sıtma vergisini de is-
tiksar edilemiyeceği şüphesiz görülmüştür. Türki
ye de kırk bin kadar köy vardır. Beher köyde vasatı 
kırk hane bulunduğunu tahmin ediyoruz. Kırk bin 
köy kırkar haneden bir milyon altıyüz bin hane eder. 
Yirmi hanede bir dönüm (Sağlık tarlası) ithaz edi
leceğine nazaran bir milyon altıyüz bin haneye tak
sim edersek seksen bin dönüm sağlık tarlası ekile
cek dernektir. Şehir ve kasabalarda sağlık tarlaları 
yekûnun da yirmi bin hesap edersek ufak bir hesap
la yüz bin dönümlük sağlık tarlası ithaz edilmiş ola
caktır. Beher dönümün getireceği hâsılat tutarını 
vasati on lira kabul edersek bir milyon lira bir meb
lağ elde edilmiş olacaktır. Ziraata elverişli olmayan 
mahallerdeki sıtma vergisi ile çiftlik sahiplerinin ek
mek mecburiyetinde bulundukları tarlalar hasılatını 
da bu meblâğa ilâve edersek yekûn bir miktar daha 
kabarmış olur. Bu para sıtma gibi müthiş ve vatanı
mızın en ücra köşelerine kadar elini uzatmış ve kök 
salmış bir düşmanla mücadeleye hiç de kâfi değilse 
de bir günlük mesailerinin kendi sıhhatları teminde 
pek mühessir olduğunu göreceklerine şüphe etmedi
ğimiz halkımızı sağlık tarlaları miktarını tezyide şi-
tap edeceklerini, binaenaleyh mücadelei teshil ve te
min eyleyeceklerini ümit eylemekteyiz. Bin dönüm
den fazla arazisi olan çiftlik sahiplerini de mezru 
her ikiyüz elli dönüm arazisine mukabil bir dönüm 
hesabı ile (Sağlık tarlası) zer etmeye mecbur tuttuk. 
Bu suretle çiftlik sahiplerinin de vüsatleri nisbetinde 
bu mücadeleye memnuniyetle iştirak edeceklerini ta
biî görürüz. Bazı yerlerde mücadeleden muvaffaki
yet istihsali için membaı maraz olan durgun suların 
akıtılması gibi ameliyat icab edeceği tabiidir. Bu 
gibi ameliyatlarda ücretli amele tedariki müşkül 
ve bunlara para vermek de varidatın azlığı hasabiyle 
gayrı mümkün olduğundan bu gibi mahallerde Mec
lisi umumilerin kararı ile mükellefiyeti bedeniye 
usulünün tatbikini zaruri gördük. Halkın uzaktan 
gelip fazla yorgun düşmemeleri için de ameliyat ma
halline bir günlük mesafedeki halkı bu mükellefiyete 
dahil ettik. Diğerlerini hariç bıraktık. Senede müna
sip mevsimde üç gün çalışmak neticenin sıhhat ve 
saadeti tevlit eylemesi itibari ile fazla bir külfet de
ğildir. 

Sıtma mücadelesine lüzum kalmayan yerlerde 
sağlık tarlaları varidatının mücadele heyetinin göste
receği icabı fenni ve Meclisi umuminin kararı ile 
ancak biri def ve izale edilmeden diğerine geçmemek 

Tetkikat tekrar edilecek olursa bunun yüzde beşe 
çıkacağına ve bu nisbetin bir çok yerlerde münbit 
bulunduğuna hiç şüphe yoktur. Bu kadar taammün 
etmiş, herkesle ünsiyet etmek istidatlın göstermiş, 
maharetli, kahkar bir düşmanımızın da harimi isme
timizden kovulması, Cumhuriyetimizin metin esaslar 
üzerine kurulması, nesli atinin kurtarılması için bu 
müthiş hastalıkla ciddi surette mücadele etmek za
manı gelmiş ve hatta geçmiştir. Bu mücadeleyi temin 
için çok paraya ihtiyaç vardır. Fakat uzun müddet
ten beri istihlâs ve istiklâli vatan kaygusu ile varını 
yoğunu vermiş ve lehülhamd muvaffak olmuş halkı
mıza yeniden vergi tarh etmeyi muvaffık bulmadı
ğımızdan her şehir, kasaba ve köyde beher yirmi ha
neye bir dönüm hesabı ile ve mahsulünün derambar 
edilmesi mecburi (Sağlık tarlası) itasını mürecceh, 
arazisi ziraate elverişli olmayan şehir, kasaba ve köy
ler içinde her yirmi haneye, o muhitte bir dönüm 
arazinin en kıymetli tohumunun vereceği hâsılatın 
tutarını tevzi sureti ile (Sutma vergisi) tarhını musip 
gördük. İmece sureti ile ekilecek (Sağlık tarlası) be
her yirmi haneye bir dönüm hesap edildiği, bir dö
nümü ise bir sapan yarım günde sürdüğü için sür
mek, tohum atmak, biçmek, harman etmek gibi hu-. 
susatın yirmi haneye mütasaviyen yaptırılması pek 
hafif meşgale olacağı ve bu nöbetli mesainin paraya 
tahvili, adam başına yirmi kuruşu geçmeyeceği tah
mini bir hesap ile anlaşıldığından, halbuki senede her 
hane değil, birçok yerlerde her şahıs bu paranın bir 
çok mislini kinine verdiği cihetle ve ziraate elverişli 
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şartı ile sırası ile tarahum, firengi, verem mücadele
lerine hasrını musib gördük. Bu hastalıkların her 
biri başlı başına mücadeleye ve biran evvel intişar
larının men ve tahdidine ihtiyacı, kati göstermekte 
iseler de varidatının nakâfi olması ve sıtmanın yaptığı 
tahribatın pek müthiş bulunması sağlık tarlaları va
ridatı ile evvelâ sıtma mücadelesini yapmaya ve hal
kımızın büyük bir kısmını bu kahhar illetten tahlise 
bizi icbar etmektedir. Bu lâyihai kanuniyemizin müs
taceliyetle müzakeresini arz ve teklif eyleriz. 

Lâhiha Encümeni mazbatası 
Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Bey ve rüfekası-

nın sıtma ile mücadele hakkındaki teklifi kanunisi 
©ncümenimizce lededdettekik teklifi mezkûr esas 
İtibarı ile şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umu-
miyeye arz ve takdimine karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Tokat 
Emin 
Aza 

Denizli 
Necip Ali 

Aza 
Tefik Fikret 

Aza 
Abdülgani 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Bayezit 
Şefik 
Aza 

Süleyman Sırrı 

Sıtma ile Mücadele Kanunu 

Madde 1. — Her vilâyet merkezinde sıtma ile 
mücadele için sıhhiye müdürünün riyaseti altında mü-
tahassıs bir doktor, mühendis, encümeni daimiden bir 
aza ve ziraat müdüründen mürekkep bir heyet teşkil 
olunur. 

Madde 2. — Mücadele heyetti vilâyet dahilinde
ki durgun sular, bataklıklar, gerizler, gübrelikler ve 
emsali gibi sıtma membaı olan mahallerin akıtılması, 
kurutulması, ağaçlandırılması ve kirin dağıtılması ve 
sivri sineklere karşı muktazi tedabiri tahaffuziyenin 
tayinini vazaifi ile mükelleftir. 

Madde 3. — Mücadele heyeti sıtmanın vüsatına 
ve derecei ehemmiyetine göre vilâyet dahilinde lü
zum gördüğü yerlerde etibbayı mütahassısa ve me
murini fenniye istihdam eder. İşbu memurin idarei 
hususiye memurunu cümlesinden olmakla beraber 
emri tayin ve istihdamları mücadele heyeti kararına 
tabidir. 

Madde 4. — Vilâyet Meclisi umumisi, mücadele 
heyeti tarafından vaki olacak teklif atın icrasını temi-

nen tahsisatı lâzimeyi, karşılığını tecavüz etmemek 
sureti ile faslı mahsus olarak bütçeye idhale mec-: 
burdur. 

Madde 5. — Mücadele masrafı karşılığı olmak 
üzere mevadı atiye dairesinde mukarrerat ittihazına 
Meclisi Umumiye salâhiyettardır. 

Madde 6. — Şehir, kasaba ve köyler ahalisi her 
yirmi hane ve "küsuruna birer dönüm hesabi ile tef
rik edecekleri tarlalarda tayin edilecek mahsulâtı zer 
ile mükellef tutulurlar. (Sağlık tarlaları) Nami veri
lecek olan bu tarlanın münbit ve mahsuldar olmasına 
iyi bir süratle işlenmesine ve Meclisi umuminin tayin 
edeceği en faidele tohum ekilmesine ve mahsûlün za-: 
manında hasat ve harman edilerek kaza merkezine 
celbine idarei hususiye memurları mecburdur. 

Madde 7. — Sağlık tarlalarının ekilmesi, biçil-: 
mesi gibi ziraat umuru imece sureti ile yapılır. 

Madde 8. — Bin dönümden fazla arazisi olan 
çiftliklerde sahipleri mezru her iki yüzelli dönüme 
mukabil bir dönüm hesabı ile (Sağlık tarlası) eke-: 
rek hasılatını idarei hususiye memuruna teslime mec
burdurlar. Ancak bu sağlık tarlasının miktarı aza
misi yirmi dönümü geçemez. 

Madde 9. — Meclisi umumiler ziratla meşgul 
olmayan, şehir, kasaba ve köylerde (Sağlık tarlası) 
zerrine mukabil her yirmi hane ve küsuru için bir 
dönüm hesabı ile alınabilecek vasati hasalâtın tuta-: 
rmı o şehir, kasaba ve köy ahalisine sağlık vergisi 
namı ile tarh ve tevzie salâhiyettardırlar, Onsekiz ya
şından aşağı çocuklarla askerde bulunanlar ve ma
luller bu vergiden müstesnadırlar. 

Madde 10. — Sağlık vergisi idarei hususiye tah
sildarları bu tahsildarların bulunmadığı yerlerde ma
liye tahsildarları vasıtası ile tahsil olunur. Ancak bir 
ay zarfındaki tahsilatın ay nihayetinde tamamen Zi
raat Bankasına sıtma mücadelesi hesabı ile teslimi 
mecburidir. 

Madde 11. — Sağlık tarlalarından elde edilen 
mahsulât gelecek sene için muktezi tohumluk badet-
tefrik alâkadar şehir, kasaba ve köy heyeti idaresin
den birer aza muvacehesinde idare hususiye memur
ları tarafından müzayede ile satılarak bedeli derhal 
Ziraat Bankasındaki, hesabı mahsusuna teslim olu
nur. 

Madde 12. — Mücadele heyetinin ittihazına lü
zum göstereceği tedair kanalların temizlenmesi, rakit 
suların akıtılması, bataklıkların kurutulması veya 
bataklık yerlerde okaliptüs ormanların yetiştirilmesi 
gibi hususata ait olduğu surette Meclisi umumi bu 
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ameliyatın icrası için senede üç günü tecavüz etme
mek üzere münasip bir mevsimde halkı bedenen ça
lıştırmaya karar verebilir. Ameliyat mahalline bir 
günlük mesafeden uzak olan yerler ahalisi, yaşı on-
sekizden aşağı çocuklar, ihtiyarlar, malûller işbu 
mükellefiyeti bedeniyeden müstesna tutulurlar. 

Madde 13. — Meclisi umumiler mücadele heye
tinin lüzum göstereceği mıntıkalarda sıtmanın teves
sü ve intişarına vesile olan sivrisineklerin mesken, 
otel, han, kahvehane gibi yerlere duhulünü men için 
kapı ve pencerelere tel kafes vazına karar, verebilir
ler. 

Madde 14. — Sıtma mücadelesi karşılığı olmak 
üzere Ziraat Bankasına teslim edilecek mebaliğin bu 
maksat haricinde hiçbir yere sarfı caiz değildir. An
cak sıtma mücadelesine lüzum kalmayan yerlerde 
mücadele heyetinin göstereceği icabı fenni ve mec
lisi umuminin kararı ile bu mebaliğ sırası ile tra
hom, frengi, verem mücadelelerine ve köylünün ah
vali sıhhiyesinin ıslahı tedabirine tahsis olunabilir. 

Madde 15. — Meclisi umuminin işbu kanun mu
cibince ittihas edeceği mukarrerata muhalifi hareket 
edenlerden vilâyet encümenlerinin kararı ile beş li
radan yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır ve bu ce
zalar sıtma mücadelesi hesabına Ziraat Bankasına 
teslim olunur. 

Madde 16. — îşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 17. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye, Dahiliye ve Maliye 
Vekilleri memurdur. 

Kirkkili.se Edirne 
Dr. Fuat Faik 
Çatalca Tekfurdağı 
Şakir M. Memil 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni mazbatası 
Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Bey ve rüfekası-

mn heyeti umumiyeden muhavvel sıtma ile mücade
le hakkındaki teklifi kanunisi Encümenimizde mü
talâa ve tetkik olundu. Memleketimizin hemen her 
tarafından yaptığı tahribatla nüfusumuzun tanakku-
zuna ve ırkımızın bünyelerinin inhitatına badi olan 
sıtmanın refh ve izalesi elzem olduğu şüphesiz gö
rülmekle teklifi kanuninin bazı maddeleri tadil ederek 
Heyeti Umumiyeye arzı karargir oldu. 

Madde 1. — Her vilâyet merkezinde sıtma ile 
mücadele için valinin riyaseti altında sıhhiye mü
dürü, belediye reisi bir doktor, mühendis, encümeni 
daimîden bir aza ve ziraat müdüründen mürekkep 
bir heyet teşkil olunur. Sıhhiye müdürü heyetin reisi 
sanisidir. 

Madde 2. — Mücadele heyeti vilâyet dahilindeki 
durgun sular, bataklıklar, kirizler, gübrelikler ve em
sali gibi sıtma membaı olan mahallerin akıtılması, 
kurutulması, ağaçlandırılması, kinin dağıtılması ve 
sivrisineklere karşı muktazi tedarik tahaffuziye ta-. 
yini ve sıtmalıların tedavisi vezaifi ile mükelleftir. 

Madde 3. — Mücadele heyeti sıtmanın vüshatına 
ve derecei ehemmiyetine göre vilâyet dahilinde etib-
ba ve memurini fenniye istihdam eder. îşbu memu
run idareyi hususiye memurinin gibi azl ve nasb olu
nurlar. 

Madde 4. — Vilâyet meclisi umumisi mücadele 
heyeti tarafından vaki olacak teklifatın icrasını temi-
nen tahsisatı lâzimeyi karşılığından dûn olmamak 
üzere, faslı mahsus olarak bütçeye ithale mecburdur. 

Madde 5. — Mücadele karşılığı olmak üzere me-
vadı atiye dairesinde mukarrerat icrasına meclisi 
umumiler salâhiyettardır. 

6. — Şehir, kasaba ve köyler ahalisi yirmi hane
ye birer dönüm hesabı ile tefrik edecekleri tarlalar
da tayin edilecek mahsulâtı zer ile mükellef tutulur
lar. Sağlık tarlası namı verilecek bu tarlanın mün-
bit ve mahsuldar olmasına, iyi bir surette işletmesine 
ve Meclisi Umuminin tayin edeceği en faydalı to
hum ekilmesine ve mahsulün zamanında hasat ve 
harman edilerek mücadele heyeti emrine teslime mec
burdur. 

Madde 7. — Sağlık tarlalarının zeriyatı ve mah
sulün teslimi imece sureti ile yapılır. 

Madde 8. — Bin dönümden fazla arazisi olan 
çiftliklerde müstakilen sahipleri tarafından mezru 
her dört yüz dönüme mukabil bir dönüm hesabı ile 
sağlık tarlası ekerek hasılatını mücadele heyeti emri
ne teslime mecburdur. 

Madde 9. — Aynen 
Madde 10. — Aynen 
Madde 11. — Aynen 
Madde 12. — Aynen 
Madde 13. — Aynen 
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Madde 14. — Aynen 
Madde 15. — Aynen 
Madde 16. — Aynen 
Madde 17. — Aynen 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kırkkilise 
Fuat 

Kâtip namına 
Denizli 

Halit Mazhar 
Aza 
İçel 

Tevfik 
Aza 
Sivas 

Muammer 

Çorum 
Mustafa 

Aza 
Aydın 

Mazhar 
Aza 
Rize 
Ali 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim; aynı mesele hakkında yani sıtma mücadelesi 
hakkında vekâletten yedi kıtta lâyihai kanuniye gel
miştir ve Encümendedir. Bu da aynı meseledir. Tev-
hiden Encümende müzakere edilmek üzere Encüme
ne gitmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; aynı mesele hakkında Vekâle
ti aidesinden teklifi kanuni gelmiştir. Onun için tev
hit edilmek üzere bunun da Sıhhiye Encümenine 
iadesini teklif ediyorlar. İadesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Tevhidi kabul olun
du. 

7. — Maaşat, ücurat ve muhassesatın tevkifattan 
tecridi ile miktarı safisi üzerinden tahsis ve tediyesi 
hakkında (1/481) numaralı kanun lâyihası ve Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Bu bapta bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Elyevm ruznamede bulunan maaşat, ücurat ve 

muhassesatın tevkifattan tecridi ile miktarı safisi 
üzerinden tahsis ve tediyesi hakkındaki (1/481) nu
maralı kanunun Muvazenei Maliye Encümenince 
tekrar tetkik ve müzakere edilmek üzere iadesi rica 
olunur, efendim. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri 

Ali Cenani 

REÎS — Efendim; bu kanun lâyihasının da Mu
vazenei Maliye Encümenine tekrar tetkik ve müza
kere olunmak üzere iadesini teklif ediyorlar. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
bu mazbata gelmiştir, hiç müzakere etmedik hiçbir 
noktayı nazar dermeyan edilmiyor. Acaba Muvaze
nei Maliye Encümeni neden istiyor? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muvaze
nei Maliye Encümeni bunu görmüştür. Altında maz
batası vardır. 

REİS — Burada Muvazenei Maliye Encümenin
den kimse yoktur. İçtimada imişler efendim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Hali içtimadadır 
efendim. 

REİS — Tabiî lüzum görmüş ve encümene iade
sini teklif etmiş, bu teküfi reyinize koyacağım; ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul olundu. 

S. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi
nin; Etibbayı askeriyenin neşet ve sureti terfilerine 
dair (2/267) numaralı teklifi kanunisi ve Sıhhiye ve 
Müdafaai Milliye Encümenleri mazbataları : 

REİS — Teklif ve mazbataları okuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Etibbayı askeriyenin neşet ve sureti terfilerine 

dair lâyihai kanuniyedir : 
Her hangi bir meslek erbabını vazifesine bağla

yan kanundan ziyade, menfaat ve mesleğe aşk ve 
muhabbettir. Binayı devletin istinat ettiği kuvvetle
rin en mühimmi belki birincisi ordudur. Hakkın si-
yanet ve mahfuziyeti kuvvete muhtaç oldukça sedası
nı ismâ edecek bir orduya ihtiyaç vardır. Kuvveti is-
tishap etmeyen hakların, hakkı hayati yoktur. Devle
tin, milletin ruhu ordudur. Ordunun sıhhati devletin 
sıhhati demektir. Ordunun sıhhatini düşünecek etib-
baya olan ihtiyacı, kendini sevk ve idare edecek olan 
erkân, ümera ve zabitana ihtiyacı kadar büyük ve 
mühimdir. Bir devlet, vatanın müdafaasına hazırla
nan genç, faal ordusunu daha az bir ehemmiyetle 
telâkki edemez. Sâri bir hastalık teşkilâtı sıhhiyesi 
noksan olan bir ordunun hayatını, maazallah tehdi-
deden bir tehlike teşkil eder. Kıtaatı askeriyede, harp
te mecruhin için muktazi tedbirden ve zuhuru muhak
kak her türlü hastalıkları tedaviden başka en mühim 
olarak orduda emrazı sâriye hücumuna karşı müda
faaya amade bulunması iktiza eder. Bugün maattees
süf ordumuzun sıhhatine, selâmetine tesir edecek mü
essif bir hadise karşısında bulunuyoruz. Hali hazeri-
ye rücu etmemiz üzerine güzide etibbayı askeriyemiz 
kanunun bahşettiği müsaadeden bilistifade birer bi
rer istifaya kıyam ediyor. İstifa hakkına malik ola^ 
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mayanların mühim bir kısmı, masarifi tedrisiyeyi tes-
fiye ederek ordu ile alâkalarını kesiyorlar. Bunlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini yakından alâkadar 
edecek mühim, bir mesele mahiyetini iktisabetmiştir, 
kanaatindeyim. Ordumuzun, askerimizin sıhhati 
mevzuubahsoluyor. Askerî doktorlarımızın istifaları
nın önüne geçmek lâzımdır. İstifalarının önüne geç
mek için de etibbayı askeriyenin bu haklarını bir ka
nunla nez ve ref, tesviye olunacak masarifi tedrisiye
yi tezyidetmek varidi hatır olabilir. Fakat bu, yalnız 
bugün için ve muvakkat bir tedbir olur. Bir de tıb-
bıyei askeriye gibi feyyaz ve en emaktar bir mües-
sesei irfanın feyzbar kapısını kapamak gibi büyük 
bir tehlike karşısında kalmak mahzuru vardır. Ben
ce istiyfa olunacak ücreti tedrisiyenin tezyidi de mu-
sip ve safi bir tedbir olamaz. Çünkü ordunun vücu
dundan bihakkın istifade edebileceği erbabı ihtisas
tan bir doktor, aldığı maaşın bir kaç mislini hariçte 
kazanabileceğine kani olursa, kendisinden bin lira 
değil, iki bin lira da alınsa yine istifasına mani ola
mayız. Etibbayı askeriyenin istifalarının esbabından 
biri de ümit ederim ki, kadrolarının mahdut oldu
ğundan erkânı harp ve zabitan gibi sık sık terfi ede
memeleridir. 

Tabib yetiştirmek bebemalıal mukannen seneler 
okumaya mütevakkıftır. Sıkıntılı zamanlarda acele ta
bib yetiştirmeye imkân yoktur. Sunufu saireye mükds 
değildir. Memleketin etibbaya ihtiyacı şedidi olduğu 
halde mülkiye kısmına bile rağbet pek azdır. Bu es
babı muhtelifeye mebni, bu meslek erbabını yetiştir
mek için taltif ve teşvike ihtiyacı kati vardır. Elyevm 
mevcut menfaatlerini bilâ kayt ve şart yüzbaşılığı el
lerinden almak daha ziya'de rağbetsizliği mucip ola
cağı müstağnigi arzdır. Binaenaleyh, me'ktepden yine 
yüzbaşı çıkarmak ve olmazsa hem mektepteki üç se
ne fazla tahsile karşı haklarını vermiş olmak ve hem 
de yıkılan menfaatlerine karşı bir taltif ve kadirşinas
lık olacaktır. 

Tıp tahsili dimağı en çok yoran ve yıpratan mün-
tehası bulunamayan bir fendir. Meselâ teşrihin ta
mamen ve mükemmelen tahlil ve ihatasına ömrü be
şer kifayet edermi? Böyle beninevinin imdadına ko
şan, beşeriyetin muhafazası hayatı ve mümtaz bir 
mevkide bulunması, refahlarının temini menaiiimiz 
muktezasidır. 

Etibbaya ne derece mevki ayırırsak kendimize, 
sıhhatimize de o kadar hizmet etmiş oluruz. 

Vaktiyle esbabı mâruza nazarı dikkat ve ehemmi
yete alınarak tıbbiyeli askeriyeden neşet edecek dok

torlarımızın yüzbaşı rütbesi ile neşet eylemeleri temin 
edilmişti. Fakat sonra mazi, istikbali düşünen, gözö-
nünde tutan zevatın feryatlarına rağmen geçici ruzu-
merre esbab nazarı itibare alınarak Tibbiyei Aske
riyeden neşet e&en efendilerin bu haikkı müktesepleri 
bir maddei kanuniye ile 1325 senesinde nez edildi ve 
1337 senesinden beri mülâzımısani çıkarılmaya baş
landı mamafi bir teşkilâtı sıhhiye nizamnamesi yapı
larak üçüncü senede yüzbaşı olmaları temin edildi. 
Bu. yüzden memleketimizde mabihüliftihar doktor ye
tiştiren bir müessesenin rağbeti de baltalandı. Ahiren 
yapılan terfi nizamnamesinde ise bu baltalanma daha 
kuvvetli vurulmuştur. 

Mektepten mülâzımısani çıkan tabib bir sene son
ra mülâzımı evvel oluyor ve yüzbaşılık için de mün
hal beklemeye mecbur bırakılıyor. Üç sene fazla mek
tep tahsili nazarı ehemmiyete alınmıyor. Ahire istih
baratımıza nazaran bu fedakâr heyeti sıhhiye riyase
tine, kadroda bir feriklik çok görülerek livaya tenzil 
edilmiş ve iki liva rütbesi bırakılmıştır ve diğer sünu-
fa nispetle az bırakılmış. Ordunun onaltı ferikinden 
bir tane heyeti sıhhiyeye bırakılmış, halbuki zabıtanı 
sıhhiye diğer sünufa nispetle onda bir nispetinde bu
lunuyor. Heyeti sıhhiye istikbalinde büyük bir rüt
be görmezse nasıl heves ve şevkleri gelir? Bu mühim 
der'dimizin çareleri : 

Eskisi gibi Tibbiyei Askeriyeden etıbbanın yüzba
şı rütbesi ile neşet etmelerinin temini ve mazide ol
duğu gibi bir tıbbiye askeriyei idadinin tesis ve kü-
şadı veyahut idadii askeriyeye tibbiyei askeriye na
mına talebe kayıt ve kabulü. 

Tahsil eyyamında fevkalâdelik gösteren, aliyyülâla 
derece ile tahsilini ikmal eden efen'dilerin tevsibi ma
lûmat maksadı ile ordu namına Avrupaya gönderil
mesi esbabının istilan ali. 

Kadrolarının mehmaemken geniş tutularak biraz 
daha tevsii.' 

îşbu lâyiıhai kanuniye kabul buyurulıduğu takdir
de hem ordunun, hem milletin sıhhatine ve hem de 
memleketin ilim ve irfanına çok büyük bir hizmet 
edilmiş olacağı kanaatinde olduğumu arz eylerim 
efendim. 

Eczacıların, etıbbanın lâzımı gayrımefariki bulun
maları dolayısı ile mekteplerinden kemafissabık bir 
sene kimyananelerde sıtajlarını müteakip mülâzımı 
evvellik rütbesi ile orduya şevkleri ve kimyagerlerin 
de her sene eczacı birinci ve ikincilerinin kimyayı sı
nai noktayı nazarından Avrupaya izamları. 

Kastamonu Mebusu 
Hasan Fehmi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Karar 134 
31 . 1 . 1340 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Etibbayı askeriyenin neşet ve sureti terfilerine 
dair Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendinin 
teklifi kanunisi Encümenimizce ledettetkik teklifi 
mezkûr esas itibarı ile şayanı müzakere görülmekle 
heyeti umumiyeye arz ve takdimine karar verildi. 

Reis 
Emin 
Kâtip 

Necip Ali 

Aza 
Mardin 
Derviş 

15 
Karar 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Bayezit 
Şefik 
Aza 

Mardin 
Abdülgani 

27 . 2 . 1340 
12 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni esbabı 
mucibe mazbatası 

Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendinin He
yeti Umumiyeden Encümenimize muhavvel teklifi 
kanunisi tezekkür edildi. Ordunun selâmeti sıhhiye
sini temin ile muvazzaf zabitanı sıhhiye adedinin 
haddi kifayeye iblâğı ve ifa ettikleri hizmet nispetin
de naili mükâfat olmalarını müemmen olan mezkûr 
teklifi kanuni esas itibarı ile encümenimizce kabul 
edildi. 

Teklifi kanuninin birinci maddesi yalnız etibba-
nın rütbesinden bahis olup halbuki ordu hidematı 
sıhhiyesinin temininde eczacılar dahi vazifedar oldu
ğuna ve zaten zabitanı sıhhiyenin bir cüzzünü teşkil 
etmekte bulunduklarına binaen her iki meslek erba
bının mukadderatı nazarı teemmüle alınmak ve ne
şetlerine nail olacakları rütbe ile ikmali tatbikatı mü
teakip uhdelerine tevcih edilecek menasibe tefrik 
edilmek sureti ile iki madde halinde tespit edildi. 

Sahibi teklif ikinci madde ile Tıp Darülfünununa 
mahreç olmak üzere bir idadili askerî tesisini istih
dam etmektedir. Encümenimiz üç mevcut idadii as
keriden şeraiti duhulü hais taliplere müsaade edildi
ği takdirde Tıp Darülfunu ve Eczacı Mektebi âlisi 

talebi ihtiyacının temin edileceği kaatına vasıl oldu
ğundan mevzuubahis madde dördüncü madde ola
rak tadilen tanzim edildi. 

Üçüncü madde zabıtanı sıhhiyenin kifayeti ilmi
yelerinin tezyidi esbabının ihzarına dair olup bu ci
het orduca öteden beri eşkâli muhtelifede tatbik edil
mekte olduğundan maddei kanuniye suretinde tedvi
nine lüzum görülmedi. Müktesebatı ilmiye derecesi
nin terfide haize tesir olması esası zabitanı sıhhiye
ye de teşmil edilerek iki sene kıdem zammı sureti ile 
sahibi teklifin dördüncü maddesi bu babda bir kanu
nun tedvini hengâmında nazarı teemmüle alınmak 
üzere metinden ihraç olunarak beşinci ve ikinci mad
deler cüzzi tadilât ile tespit ve berayı tasvip Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Reis 
Kırkkilise 

Doktor Fuat 
Kâtip 
Halit 
Aza 

Malatya 
M. Hilmi 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Mustafa Lutfi 

Aza 
Mehmet Emin 

Aza 

Aza 

Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendinin Teklifi 
Kanunisi 

1. — Tıbbiyei Askeriye talebesinden tıp tahsilini, 
staj müddetini ikmal edenler yüzbaşı rütbesini ihraz 
eder. 

2. — îdadî bir tıbbiyei askeriye tesis olunmuş
tur. 

3. — Mektepten neşet eden asker doktor ve ec
zacılardan lisana aşina, alliyülâlâ derecede diploma 
alanların masrafı devlet bütçesinden tesviye olunmak 
şartı ile tahsillerini ikmal eylemek üzere Avrupa'ya 
gitmelerine müsaade olunur. 

4. — Asker doktorlar terfi hususunda erkânı harp 
zabitanın mazhar oldukları imtiyazı haizdirler. 

5. — Askerî doktorların hastanede geçirmiş ol
duğu müddet kıtada geçmiş addolunur. 

6. — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
7. — Bu kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve 

Maliye Vekilleri memurdur. 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Encümeninin teklifi 

Madde 1. — Tıp Fakültesi askerî kısmından neşet 
ile diploma ihrazına muvaffak olanların uhdelerine 
mülâzımıevveİlik ve askerî eczacı mektebi âlisinden 
neşet edenlere mülâzımısanilik rütbeleri tevcih olu
nur. 
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namesinin mevadı mahsusasında encümenimiz kabul 
edecektir. Eczacılar hakkında da mektebi ikmal eder 
etmez mülâzımsaniliğin ve tatbikat mektebinde bir 
senelik ikmali tahsilden sonra da mülâzımı evvelliğin 
tevcihini kabul edecektir. Kıtaatda bir senelik staj
larını ikmal eden ve yüzbaşılığa terfi eden sıhhiye za-
bitanının bir sene de hastahanelerde staj gördükten 
sonra mesul bir tabib olarak doktor olabilmeleri 
hükmü Teşkilâtı Sıhhiye Nizamnamesinde baki kala
caktır. Bu suretle encümenimizin umumi terfii rütbe 
kanunnamesinde kabul etmiş ve etmekte olduğu me-
vad ile Hasan Fehmi Efendinin teklifi kanunisi ve bu
nun Sıhhiye Encümeni tarafından tadil edilen şekli 
müeddaları hemen hemen temin edilmiş olacağından 
ve sıhhiye zabitam hakkındaki işbu tekliflerin umu
mi terfii rütbe kanunnamesi ile tedvini iktiza edeceği 
de şüphesiz bulunduğundan bunların ayrıca müzake
resine hacet kalmayıp derdesti müzakere bulunan 
marülarz umumi terfi rütbe kanunnamesinin Heyeti 
Umumiyeye arz ve taktime kadar intizar edilmesi lâ
zım geldiği kararı heyeti umumiyenin nazarı tasvibi
ne arz olunur efendim. 
Müdafaai Milliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Kütahya 
Rüştü Mehmet Nuri 
Aza Aza 

Kastamonu Tekfurdağı 
Ali Riza 

Aza 
İzmit 
Saffet 

Madde 2. — Tababeti askeriye tatbikat ve seriri-
yatmı ikmal eden etibbanın rütbeleri yüzbaşılığa ve 
aynı müessesede bir sene ikmali mümarese eden ec
zacılar mülâzımıevvelliğe terfi edilir. 

Madde 3. — Mütehassıs etibba ve eczacılara iki 
sene kıdem zammı verilir. 

Madde 4. — Askerî Tıp Fakültesi veya eczacı mek
tebi âlisinin senelik talebe ihtiyacı liseler müaddille-
ri olan askerî âli mekteplerinin şeraiti duhulü haiz 
talebeleri meyanından ikmal edilir. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mü
dafaai Milliye Vekili memurdur. 

Numara : 

Karar : 36 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendinin 

etibbayı askeriyenin neşet ve sureti terfilerine dair 
olup Heyeti Umumiyeden Encümenimize havale bu-
yurulan lâyihai kanuniyesi ile mezkûr lâyihai kanu-
niyenin Sıhhiye Encümenince tertip edilmiş olan şek
li muaddeli tetkik ve müzakere olundu. 

Encümenimiz dahi sıhhiye zabıtanının emri terfi 
ve terekkilerine bu hususdaki ahkâmı kanuniyei mev-
cudenin tadiline tamamen taraftardır. Mesele devairi 
aidesi rüesasının huzurları ile müzakere olundu. Or
dumuzun sıhhiye zabitanı ihtiyacı ve tıp fakültesi as
kerî kısmının mevcudu hazırı, nazarı dikkate alınırsa 
yalnız bu noktai nazar ordumuzun doktorsuz ve ecza-
cısız ve baytarsız kalmaması için tadilâtı mezküre-
nin kabulünü mecburî kılmaktadır. Tıp Fakültesi he
yeti umumiyesi müdavimini hakkında ahiren kabul 
edilmiş olan şeriat dahi bu meselede mühim bir âmil
dir. Bu esbabtan naşi encümenimizde elyevm derdesti 
müzakere bulunan umum ordu zabitanı terfii rütbe 
kanunnamesinin sıhhiye zabitanına ait maddelerinde 
encümenimiz tıp fakültesinin askerî ve baytar mek
tebi âlisi mezunlarından doğrudan doğruya mülâzı
mı sanilikle neşetlerini ve bunlara Gülhane seririya-
tı ile baytar tatbikat mekteplerinde ibrazı ehliyet et
mek şartı ile bir senelik tahsillerini ikmal eder etmez 
mülâzımıevvelliye ve bunu mütâkip teşkilâtı sıhhiye 
nizamnamesine tevfikan bir senede kıtaatda staj yap
tıktan sonra yüzbaşılık rütbesi tevcihi kabul edilmiş
tir. Zabitani sıhhiyenin mütehassıslarına da erkânı 
harbiye zabıtanı misillü kidem zammı usulünü he
nüz müzakeresi bitmemiş bulunan terfi rütbe kanun-

REİS — Söz isteyen var mı? 
RASİH EFENDİ (Atalya) — Derdesti tanzim ka

nunla bu lâyiha tevhit edilsin. 
REİS — Yani müzakeresinin tehirini teklif edi

yorsunuz. 
RASİH EFENDİ — Evet. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim; Müdafaai Milliye Encümeni bu teklifi kanunin, 
derdesti müzakere bulunan terfi rütbe kanunun mü
zakeresine kadar tehirini istiyor. Fakat metne dikkat 
edecek olursak Hasan Fehmi Efendi tarafından tek
lif edilen ve Sıhhiye Encümenince tadilen kabul edil
miş olan şekli de tamamen kabul etmiş görürüz. Ben
deniz anlamak isterim. Neden o zamana kadar tehir 
ediliyor? Mademki, bunu kabul etmiş bulunuyor. 
Mademki, kabul ediyor, niçin müzakere edilip inta
cını istemiyor? Bunun çıkması arzu edilmelidir. Ma
demki aynı meseleyi kendisi de kabul ettiğini itiraf 
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ediyor. Binaenaleyh, bir an evvel müzakere edelim 
niçin tehir ediyoruz? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
PAŞA (Karesi) — Efendim; orduda terfi, bütün sı
nıflar, bütün şubeler hakkında aynı kaide tahtında 
olmak lâzım gelir. Etibbayı askeriyede mademki, ay
nı rütbe ve aynı dereceyi haizdir ve bu rütbeye göre 
icabında emir ve kumandayı ihraz ediyor. Meselâ 
bir mülâzım, bir tabib yüzbaşısının maiyetinde bu
lunuyor. Ona mülâzım kumanda eder. Binaenaleyh 
terfiler aynı nispet ve aynı usul dairesinde olmasını 
iktiza ettirir. Meselâ bugün doktorlar için ayrı bir ter
fi sistemi tutacak olursak yarın levazım zabitleri için 
ayrı, muharip zabitleri için ayrı terfi kanunun yapa
cak olursak, sonra ordu içerisinde yekdiğerine amir 
ve memur olacak muhtelif sınıflar arasında emir ve 
kumanda ciheti ile bir ahenk tesis ve temini mümkün 
olamaz. Bunun için bendeniz rica ediyorum; umumi 
ordu zabitanınm gerek tabib olsun, gerek levazım za
biti olsun herhangi sınıfa mensup olursa olsun terfi-
lerine dair umumi ve esaslı bir kanun mevzuu bahis-
dir ve bunu tanzim ettik, layiha henüz Müdaffai Mil
liye Encümenindedir. O zaman etibbanın da diğer za-
bitan missillü aym nispet, usul ve sistem dairesinde 
terfileri mümkün ve daha muaffık olur. Onun için ri
ca ediyorum; bunu umumi terfi kanununa bırakınız. 
Zaten şimdiye kadar elimizde esaslı ve yekpara terfi 
kanunu yokdu. Muhtelif zamanlarda ve muhtelif su
retle çıkmış kanunlar vardı. Bunlar birbirini nakşe
der, diğeri diğerini cerh eder, bu tarzda idi. Bunun 
için muntazam bir sistem takip edebilmek üzere bir 
kanun yaptık. Yaptığımız kanunun içerisinden dok
torları ayırırsak yarın da baytarlar için bir kanun, 
öbürgün erkânı harpler için yapacak olursak bu yek 
diğerine karşı kıta dahilinde amir ve memur olacak sı
nıflar arasında bir ahenk tesisi mümkün olamaz. Ri
ca ediyorum; umumi kanuna talik edilsin. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, gerek etib
banın, gerek baytarların terfileri için lâzım gelen ka
nun encümenimizde hazırlanmıştır. Binaenaleyh da
ha iyi, daha esaslı olması için bunun tekrar encüme
ne gitmesi lâzımdır. İkinci bir defa daha tetkik edilip 

heyetti celilenize arz edilecektir, zaten mesele uza-
mıyacaktır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
diler; orduda ahenk olması lâzımdır. Kabul ediyo
rum. Fakat evvelki terfi ile şimdiki terfi arasında o 
kadar fark vardır ki, sorarım Müdafaai Milliye Veki
li Paşa Haziretlerinden bu gün ordu doktor bulama
maktadır ve bu doktoru bulamaması evvelki terfi ile 
şimdiki terfi arasında fark olmasındandır. Şimdi mü-
lâzımsani çıkmış olmasından dolayı ve mütemadiyen 
ordu hizmetini ifa edecek etibba bulunmadığını söy
lerken etibbanın terfi meselesini bir kaç gün sonraya 
tehir etmekten bir şey anlamıyorum. Onun için rica 
ederim ahenk yine temin edilir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim; Mustafa 
Beyin endişesine lüzum yoktur. Gayet müsait davra-
nılmıştır. İstihcale lüzum yoktur. 

REİS — Efendim; usul hakkında bir müzakere 
ceryan etmiştir. Bazı arkadaşlar bunun Müdafaai 
Milliye Encümenine iadesini ve orada terfi kanunu 
ile birlikte mütalaa olunmasını teklif ediyorlar. Mü
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri de bu teklifi te
yit ediyorlar. 

Doktor Mustafa Bey de bunun müstace
liyetini teklif ediyorlar. İzmit Mebusu İbrahim Beyin 
de bu teklife ait bir takriri var. Bununla alâkadar ol
duğu için okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Ordu zabitanınm terfiine müteallik lâyihai kanu

niye, müdafaai milliye encümenine derdesti müza
keredir. Binaberin o meyanda derpiş ve hükme rapt 
edilmek üzere işbu lâyihanın Müdafaai Milliye Encü
menine havalesini teklif ederim. 

İzmit Mebusu 
İbrahim 

REİS — Efendim; İzmit Mebusu İbrahim Beyin 
teklifini Reyyi Âlinize koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Teneffüs etmek üzere celseyi yirmi dakika tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 02.47 

.-.<... 
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İKİNCİ CELSE 

Bedii Müzakerat, Saat : 4,00 

REİS : Ali Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 

9. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 14 Ey
lül 1336 tarihli Meni Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm olanların 9 Nisan 1340 tarihinde kabul edi
len kanun münasebeti ile haklarındaki hükmün infaz 
olunmamasına ve elyevm mevkuf ve mahpus olanların 
tahliyesine dair (2/339) numaralı teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası : 

13 . 4 . 1340 
REİS — Okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 

Bir kanun ile ceza tehdidi atında olarak men edil
miş bulunan efale müteallik memnüiyeti kanuniye 
muahher bir kanun ile ref ve izale edildiği takdirde 
memnuiyetin devamı meriiyetiride efali mezkureyi 
mürtefcip olarak maznum ve mahkûm olmuş olanla
rın takibatından ve haklarındaki hükümlerin infaz 
ve icrasından sarfı nazar edilmesi adalet ve kavaidi 
külliye mukteziyatından olmasına mebni tanzim ey
lediği lâyihai kanuniyenin kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Dersim Mebusu 
Ferudun Fikri 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — 14 Eylül 1336 tarihli Meni Müski

rat Kanunu mucibince efali memnuadan olup 9 Ni
san 1340 tarihli Kanuna nazaran cürmiyeti izale edil
miş olan efallden dolayı maznunun aleyh olanlar hak
kında takibatı kanuniye icra ve mahkûm olanlar 
hakkındaki hükümler de infaz olunmaz ve elyevm 
mevkuf ve mahpus bulunanlar varsa tahliye olunur. 

Madde 2. — İşhu Kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriiyülicraidır. 

Madde 3. — îştou Kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

Lâyiha Encümeni 
Aded : 25/26 

17 . 4 . 1340 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

14 Eylül 1336 tarihli Meni Müskirat Kanunu Mu
cibince mahkûm olanların 9 Nisan 1340 tarihinde ka
bul edilen kanun münasebeti ile haklarındaki hük
mün infaz olunmamasına ve elyevm mevkuf ve mah
pus olanların tahliyesine dair Dersim Mebusu Fe
ru'dun Fikri Beyin teklifi kanunisi encürnenimizce le-
dettetkik esas itibari ile şayanı müzakere görülmekle 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdime karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
namına 

Ahmet Ham'di 
Kâtip 

Denizli 
Necip Ali 

Aza 
Mardin 
Derviş 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Adliye Encümeni: 22/50 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Ahmelt Hamdi 
Aza 

Giresun 
Ali Şevket 

Aza 
ElâziZ 

Mustafa 

Ankara 

19.4.1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
14 Eylül 1336 tarihli Meni Müskirat Kanunu mu

cibince efali memnuadan olup 9 Nisan 1340 tarihli 
Kanuna nazaran cürmiyeti izale edilmiş olan efaldan 
dolayı maznunun aleyh olanlar hakkında takibatı ka
nuniye icra ve mahkûm olanlar hakkındaki, hüküm
lerin infaz olunmamasına ve elveym mevkuf ve mah
pus bulunanlar varsa tahliye kılınmasına dair Dersim 
Mehusu Ferudun Fikri Beyin teklifi kanunisi Encü
menimizde kıraat edildi. Bir kanun ile ceza tehdidi 
altında olarak men edilmiş bulunan efale müteallik 
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menuiyeti kanuniye muahhar bir kanun ile ref ve iza
le edildiği takdirde memnuiyetin devamı meriiyetinde 
efali mezkureyi murtekip olarak mahkûm ve maz
nun olmuş olanların takibatından ve haklarındaki 
hükümlerin infaz ve icrasından sarfı nazar edilmesi 
adalet ve kavaidi külliye mükteziyatından olmasına 
mebni teklifi kanunideki esbabı mucibe varit görüle
rek madde aynen kabul edilmiş olmakla müstacelen 
müzakere edilmek üzere heyeti umumiyeye arz olu
nur. 

Adliye Encümeni Reisi 
namına Mazha'ta Muharriri 
Çorum Dersim 

Mehmet Münir Ferudun Fikri 
Kâtip Aza 

Saruhan Antalya 
Kemal Ahmet Saki 

Aza Aza 
Kırşehir Bayazit 
Ali Rıza Şefik 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim; bu kanunun müstaceliyetle mü
zakeresini rica ediyorum. 

REİS — Efendim; Adliye Vekili Necati Bey bu 
kanunun müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyorlar. 
Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edilmiştir efendim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; 
Adliye Encümeni buyuruyorlarki, (Bir kanunla ceza 
tehdidi altında olarak men edilmiş bulunan efale 
mütaallik memnuiyeti kanuniye bilâhara diğer bir 
kanunla ref ve izale edildikten sonra evvelki mev
kufların mahkûm ve mevkuf kalmaları doğru değil
dir.) diyorlar. Halbuki ahiren Meclisi Âlinin kabul 
ettiği meni müskirat kanununda da (Alenen sarhoş 
luk memnudur) kaydı sarihi vardır. 

Evvelce mahkım olanların yüzde doksanbeşi de 
sokakta şurada burada şamata eden bir takım uy
gunsuz vaziyetlerde bulunmalarından dolayı hapse
dilmişler, mahkûm olmuşlardır. Bu fiil şimdiki ka
nunda da memnudur, evvelki kanunda da memnu
dur. Şimdi bu hükmün refi sureti ile bunların serbest 
bırakılması doğru değildir. Hususi bir af olursa o 
başka... Fakat evvelki kanunda memnu idi de şim

diki kanunda memnu değildir, diye göstermek doğ
ru değildir. Binaenaleyh bu mazbatanın reddini tek
lif ediyorum. (Çok doğru sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
Hamdi Beyefendi ibarei kanuniyeye dikkat buyuru
yorlar bu iddiaya mahal kalmazdı. Çünkü; (Her han
gi fiilin kanunla memnuniyeti ref olunmuş ise o fiilin 
erbabı tahliye kılınacaktır.) İbarei kanuniye, mad-
dei kanuniye böyle yazılmıştır. Yani her hangi 
bir fiilden memnuiyet ref edilmiş ise af, o fiile 
şâmildir. Binaenaleyh kendilerinin tasavvur bu
yurdukları faraziyedeki alenî sarhoşluk hakkın
daki vaziyete nazaran eğer elyevm ahkâmı 
mevcudeye nazaran ceza mevcutsa - ki mevcuttur -
ona şâmil değildir. İbarei kanuniye vazıhtır. Diğer 
bir nokta kalır. Herhangi bir mesele hakkında vazıı 
kanun bir fiilden cürmıiyeti ref ederse o fiili mukad
dema murtekip olanlar hakkındaki cezayı da kanu
nun bir maddesi ile ref etmek bir esastır. Kaidei hu
kukiyedir ve bu babtaki tatbikat da daima vazıı ka
nunlar bu esasa riayet eylemişlerdir. Her nasılsa 
meni müskirat kanununun geçen sene yaptığımız 
tadilinde bir noktayı mühimme nazarı dikkatten kaç
mış, konmamıştır. İkmali sadedinde bu teklifte bu
lundum. Binaenaleyh desatiri teşriiye noktayı naza
rından lâzımmeden olan ve herhangi bir fiilden cür-
miyeti ref olunmuşsa o fili murtekip olanların da 
affı kaidesine riayet ederek bu mealde teklif edilmiş
tir ve tamami ile sarahat vardır. Binaenaleyh kabu
lünü teklif ederim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Öyle ise tas
rih etmeli. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Sarahati 
mutlaka ile musarrahtır. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim; 
malûmu âliniz kanunlar zamana ve ihtiyaca göre tan
zim edilir. İhtiyaç tamamı ile sabit olduğu takdirde 
bir fiil hakkında cürümdür veya değildir, esası vaz 
edilir. Cürmiyeti izale edilen bir fiilde; ondan evvel
ki fiil ile karıştırılarak o fiile tekrar cürümdür de
mek esasatı kanuniyeye muvafık değildir zannında-
yım. 

Bir heyeti içtimaiye bir fiili bir müddet için mem
nu addeder ve ceza tehdidi altında onu doğrudan 
doğruya... Bir zaman bir takım cürüm addedilen ah
valin uzun tetkikat neticesinde cürüm olmadığını za
hire ihraç meselesidir. Görülmüştürki, muahharen 
neşrolunan kanun müskirattaki bu mücrimiyeti gör
memiş ve ref etmiştir. O halde kanunu sabık ile 
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mahkûm olanların bu kanundan müstefit olması lâ
zım gelir. İkincisi; bu bir kaidei umumiyedirki, mu-
haffef ceza olan hükümler makabline şâmil olur 
ve bu muhaffef değil, bilâkis tamami ile ref edici bir 
kanundur. 

Binaenaleyh makabline şümulü evleviyetle kalma
sı icabeder. Onun için bu maddenin kabulünü istir
ham ederim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim 
Feridun Fikri Bey buyurdular ki, vaktiyle cürüm ola
rak telâkki edilen bir meselede cürmiyet kalmamış
tır. Binaenaleyh mahkûm olanların da bundan isti
fade etmeleri gayet tabiî ve hukukîdir. Bendeniz böy
le telâkki etmiyorum. İstanbul'a altın kaçakçılığı 
memnudu. Ve bir cürüm idi, faili mahkûm oldu. Al
tınları müsadere edildi. Memnuiyet ref edildi. Bu 
memnuiyetin refi ile vaktiyle verilmiş olan hüküm
lerden dolayı herhangi bir hüküm ihlâl edilecek mi
dir, edilmeyecek midir? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — O da 
gelmiştir. Biz reddettik ama yine gelmiştir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Bu kaide
yi kabul ederseniz daha neler gelir. Efendiler! Güm
rükten mal kaçırmak cürüm addedilir, mahkemeye 
gider, mahkeme o kanunla hükmünü verir icra edi
lir veya edilmez. Sonra eşyayı memnuanın emrarına 
"müsaade edilirse cürüm olduğu zamanda verilen ba
tıl mıdır? Ve bu hükümleri batıl addeden, kanunun 
makabline teşmil eylerseniz, yani beş sene evvel cü
rüm addedilen bir meseleden dolayı mahkûm olan 
bir adamın bugün fiilinin cürmiyeti ref edildiğinden 
dolayı iade edilmesi lâzımgelirse Hazinei Devletin 
neleri geri vermesi lâzımgelir. Yalnız müskirat me
selesi değil, vakti ile salâhiyettar bir Meclis bunun 
naklini ,imalini, istimalini men etmiş, bir kanun 
vaz etmiş, o kanuna binaen birçok zevat kanuna mu
halif hareketlerinden dolayı mahkûm olmuşlar. Ce
miyeti beşeriyeye muzir addedilen ve ondan dolayı 
imal ve istimal ve emrarı men edilen müskirat hak
kındaki kanuna muhalifi, hareketinden dolayı bir 
adam mahkûm olmuş. Ahiren bu cürmiyet güya iza
le edilmiş. Fimabaat yapılacak bir iş için artık me
sele kalmaz. Fakat kanunun hükmü cari ve baki iken 
usul ve kanuna muvaffık olarak verilen hükümler, 
böyle hotbehot affedilemez. 

Affedilir başkadır. Cürmiyeti ref edildiğinden do
layı bu cezalar çektirilmez demek, başkadır. Bunlar 
affı hususi ile af edilir veyahut affı umumiye dahil 
olarak affedilir. Yoksa cürüm kalmamıştır, diyerek 
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affedilemez. Cürüm kalmamışsa vaktiyle cürüm yek 
mu idi? Cürüm vardıysa mahkeme mahkûm etmiştir. 
Cürüm yok idiyse mahkeme neden dolayı mahkûm 
etmiştir? Salâhiyettar olan, memleketin mukaddera
tına vazıülyed olan bir Meclis onu kanıma, kanun 
pençesine verir. Fakat bilâhara o fiilin memnu ol
madığı esası heyeti içtimaiyece takarrür ettikten son
ra mukaddema mahkûm olanların, o fiilin memnu 
olmadığı zamandan dolayı ceza görmeleri esasatı hu-
kukiyeye muvaffak değildir,, zannındayım. Binaena
leyh doğrudan doğruya bu kanunun kabulü taraftarı
yım. O suretle kabulünü istirham eylerim. (Doğru 
sesleri) 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim; usul ve te
amül kadin, kavaidi umumiye her kanun makabline 
şamil değildir. Mabadına şümulü vardır. Feridun 
Fikri Beyefendi evvelki mucibince verilen hükümleri 
yeni kanun mucibince ref etmek istiyor. Halbuki bu 
kavaidi umumiyeye mugayirdir. Yeniden af olunabi
lir. Yalnız sonraki yapılan bir kanun ile evvelki hü
küm ref edilemez. Kavaidi umumiyenin hilâfındadır. 
Feridun Fikri Beyefendinin bu babtaki mütalâaları
na bendeniz hayret ettim. Yoksa eski kanun muci
bince verilen hükümler yeni kanun mucibince ref 
edilemez. Bu kanunun reddi lâzımdır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; bir fiilin ceza tehdidi altına alınması, em
salini terhip için olmasında şüphe yoktur. Onun için 
kanunlara hürmet besletmek vaz olunacak kanunlar
la anlaşılır. Vaktiyle ceza tehdidi altına girmiş olan 
bir fiil bugün o ceza tehdidi altından çıkmış olabi
lir. O zamanki, kanun faili tezyie ediyor. Binaena
leyh o fiil kanunen her ne olursa olsun, her ne su
retle oddolunursa olunsun vaktiyle bunun ceza teh
didi altına konulmasından dolayı herhalde cezasını 
çektirmek icabeder. Çünkü kanunlara karşı hürmet 
ancak bu gibi kavaidi. ihlâl etmemekle temin oluna
bilir. Bugün ceza tehdidi altında bulunan bir fiilin 
yarın mubah addedildikten veyahut ceza ref edildik
ten sonra - Fler hangi bir fiilin kaldırılmayacağını 
kim temin eder? - zihniyetini verdirmemek lâzımdır. 
O zamanın kanunun tezyiye etmiş, o zamanda mah
kûm olmuş, cezasını çeker. Bütün efhal böyledir. Bü
tün ceza tehdidi altına alman efhal böyledir. Yani her 
birisi hakkında yapılacak kanunlarla, kanunların hür
metleri ihlâl edilecek olursa her hususta mütecaviz 
olan eşhasın cüret ve cesaretini artırmış oluruz. Bina
enaleyh bunun reddini teklif ediyorum. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur, efendim. 
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SABRÎ BEY (Saruhan) — Müsaade buyurulur 
mu efendim? (Kürsüye sesleri) Efendim; bendeniz 
bilâkis zannediyorum ki, bu maddei kanuniye gayet 
makul ve güzel bir surette vaz olunmuştur. Malumu 
âliniz, asıl olan, zaman ile telâkkiyatın ilerlemesidir. 
Bir Meclis salâhiyeti kâmilesine binaen bir fiili cü
rüm telâkki etmiş, bir kanun kabul edilmiştir. îşte 
kabul edilen o kanuna mugayir olan hareket o gün de 
cürümdür, bugün de cürümdür, tarih itibariyle ahi
ren onun cezasının kaldırılması, cürüm addedilen 
tarihteki efalin âdemi cürüm olduğunu göstermez. 
Şu halde bir mahkûm var,' bir cürüm var. O mücri
min cezası ya bir affı hususi veya bir affı umumî ile 
affedilir, mesele biter. Yoksa böyle bir usul ve bir 
prensip kabul ederseniz gümrüklerde her gün mabi-
hüttatbik tenakuzlara tesadüf edeceksiniz. Eşyayı 
memnua denilen mesailde her gün birbirine muga
yir olan şeylere hüküm vermek mecburiyetinde ka
lacaksınız. Mücrimiyeti bugün izale edilmiş, Müca-
hedei Milliye zamanında da malî, cezaî, bedenî bir
takım mahkûmlar vardır. 

Adliye Vekili Beyden soruyorum; bunlar hakkın
da ne yapıyor acaba? Bunlar hakkında da cürmi-
yet zail olmuştur diye maddei kanuniye mi getire
cek ve böyle bir madde getirse Meclisi Âliniz bun
ları tamamen kabul edecek midir? Adliye Vekili 
Bey ne düşünüyor ve bu kanun hakkındaki noktai 
nazarı nedir? Bu evrak yani münhasıran meni müs
kirat kanununa mütedair olduğundan dolayı mı gel
miştir? Yoksa adlî ve hukukî bir prensip olduğun
dan dolayı mı gelmiştir? Bunun izah edilmesini iste
rim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhterem 
arkadaşlar; gerek Abdulah Azmi ve gerekse Musa 
Kâzım Efendi Hazretlerinin mütalâaları binnetice o 
fiilde cürmiyetin devamında heyeti içtimaiye için 
fayda görmemişlerdir. Kanununun süduru ile bu nok
tayı nazar izhar edilmiş bulunuyor demektir. Ma
demki fiilden cürmiyet izale edilmiştir ve onun de
vamı tesirinde heyeti içtimaiye için bir fayda olma
dığı da kabul edilmiştir. O halde bunun şahıs hak
kında varit, bu şahıs hakkında gayri varit olması 
hangi nazariye ile kabul ve tasavvur olunur ve ne 
suretle mutabakat tasavvur olunabilir. 

Zaman meselesine gelince; efendiler! Kavaninin 
makabline şümulüne ait takip olunan esas, hukuku 
eşhasa tecavüz vaziyetinin hâsıl olmamasıdır. Mak
sat budur efendiler! Bir şahıs ki, onda hukuku eşha
sa taarruz yoktur. Bilâkis devletin hukukundan bir 

kısmında bir bahşayış mahiyeti mevcuttur. Bunda 
zaman meselesi kanunun makabline ademi şümulü 
meselesi katiyen varit olamaz. Mesele aşikârdır. Bir 
fiilden cürmiyeti ref ediyorsun ve artık o fiil cürüm-
değildir, diyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki : 
Evet şu cürüm merfudur. Fakat bu fiilden dolayı ya
tacaksın. Yani efendiler! Evet bu fiil cürüm değildir 
ama bu fiilden dolayı filân filân yatabilir diyorsunuz. 
Bunu hangi esasatı hukukiyeye istinat ettirebiliriz 
efendiler? Bunun üzerine buyurabileceksiniz ve diye
ceksiniz ki; caniler hakkında af kanunu sadır oldu. 
Bunu hepsine teşmil mi edeceğiz? 

Efendiler! Bu hususta fikrinize vuzuh veremedi
ğim için bakınız ifade bile edemiyorum. Bu iş ile, 
onda kıyası maalfarik mevcuttur. Aynı şey değildir. 
Ortada bir fiil vardır ki, bir şey mevcuttur ki, vazıı 
kanun cürmiyetin mevcudiyetine lüzum görmemiş, 
pek iyi o halde niçin bundan dolayı şu veya bu ada
mı hapishanede yatırmakta devam edelim? Ortada 
illet yok. Hikmet yok. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Kanun var, 
ilâm var. Mahkeme var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Tasavvur 
buyurunuz ki, herhangi bir fiilden cürmiyet ref edil
miştir. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Dedim 
yn kanun var. İlâm var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Evet kanun var, ilâm var, mah
keme var. Fakat her şeyden evvel Millet Meclisinin 
kanunu var. O kanun diyor ki : «Bu fiilde cürmiyet 
yoktur.» 

Şimdi ben nasıl; cürmiyeti izale edilmiş bir fiil
den dolayı herhangi bir şahsı hapishanede yatırabili
rim? «Çürük müdafaa sesleri» 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Çürük 
müdafaa mı? Dünyada bundan sağlam müdafaa yok
tur. Bunda çürüklük tasavvur olunamaz. Tekrar ola
rak arz ediyorum ki; bir fiilden cürmiyeti ref et
mişsin, cürüm değildir demişsin. Hangi hukuku esa
siye kitabını açarsanız açınız. Hangi desatiri içtimai-
yeye bakarsanız bakınız. Vazı kanun bir fiilden cür
miyeti izale ettimi artık o fiilden kimse mahkûm 
olarak yatırılamaz. Tarih hukuku cezamızda buna 
benzer. Yüzbinlerce hâdisat ve vakayi vardır ve bü
tün kanunu ceza kitapları bunu bu suretle tasrih et
mişlerdir. Binaenaleyh şimdi bizim de hem fiilden 
cürmiyeti izale etmekliğimiz ve hem de o fiilden 
dolayı bir adamı hapishanede yatırmaklığımız asla 
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ve kafa doğru değildir. Teşbih buyurmak istediler. 
Kıyası maafariktir. katiyen teşbih edilemez. Evet 
beyefendiler! Musa Kâzım Efendi Hazretleri bunu, 
sair ceraime teşbih buyurmak istediler. Tekrar edi-
yorumki, katiyen teşbih edilemez. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
anlaşılmadı, söylemek istediğim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Buyurunuz 
söyleyiniz fikriniz o kadar müphem oldu ki bir şey 
anlıyamadım. Buyurdunuz ki; «Bu fiil affı umumî 
mahiyetinde bir neticeye raptolunmamalı idi. Husu
si surette olsaydı kabul ederdim» buyurdular. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim 
müsaade etmiyorsunuz ki; öyle demedim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Ne diyor
sunuz? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Teklif, af
fı umumî ve hususi şeklinde değil. Ancak cürüm kal
mamıştır, diyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hayır 
efendim, ibareyi okumamışsınız. İbarei Kanuniyeyi 
okuyunuz. Müsaade buyurursanız bir de ben oku
yayım. 

«Madde 1. — 14 Eylül 1336 tarihli Men'i Müski
rat Kanunu mucibince efali memnua olup, 9 Nisan 
1340 tarihli Kanuna nazaran cürmiyeti izale edilmiş 
olan efaldan dolayı maznununaleyh olanlar hakkında 
takibatı kanuniye icra ve mahkûm olanlar hakkında
ki hükümlerde infaz olunmaz ve elyevm mevkuf ve 
mahpus bulunanlar varsa tahliye kılınır.» 

İşte efendiler! Bu katiyen affı hususi hakkında 
bir kanun değildir ve affı umumî mahiyetinde bir 
af da değildir. Kanun bunda cezalarının ikmal edil
meyeceğini dermeyan etmiştir. Zaten cürmiyet izale 
edilmiş bulunduğu için onlar hakkında tekrar maha-
kim mukarreratı esas tutularak kanuna hacet kal
maksızın üzerinde biraz imali fikir edilse, herhangi 
bir müddeiumumi; mademki bu fiildeki mücrimiyet 
men olunmuştur, ben bu adamları hapishanede tu
tamam, diye Adliye Vekiline müracaat etse, hakika
ten bu mütalâa nazarı itibara alınabilecek şekildedir. 
Evet nazarı itibara alınacak bir mütalâadır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Cürüm ne zaman 
vaki oldu? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Vazıı ka
nun fiilden cürmiyeti izale ediyor. Cürmiyeti izale 
etmekle affı umumî arasında ne gibi bir farkı huku
kî vardır efendiler? 

Cürmiyeti izale demek, hatta afi umumi ister et
mek demektir. Affı umumiyi vazıh bir surette iba-

ratı kanuniye ile ifade etmemiş olduğumuzdan do
layıdır ki böyle bir kanuna ihtiyaç hissedilmiştir. 
Men'i Müskirat meselesi hissiyat meselesidir, hakika
ten mühim bir meseledir. Fakat biz her hangi bir 
şeyde, her hangi bir düsturda kaidei hukııkiyeyi reh
ber ittihaz etmekliğimiz lâzımdır ve arz e t i l im şekli 
rehber ittihaz etmekle mükellefiz. Esasatı hukiyeden 
ayrılmamakla mükellefiz. Esasatı huicukiyeyi şuraya 
tatbik edip de buraya tatbik etmemek olamaz. Kai
dei hukukiye her fiil hakkında - mahiyeti ahlâkiyesi 
ne olursa olsun - aynıdır ve aynı avakipi huicukiyeyi 
istilzam eder. Bunun mahiyeti budur. Vaziyeti bun
dan ibarettir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
Feridun Fikri Beyefendi bir çok şeyler söylediler fa
kat bir şey anlamadım. Her hangi bir kanun ilga 
edildiği günkü cürmiyeti izale ediyor. O kanunun 
mamulünbih olduğu zamanlar verilen hükümler ke-
enlemyekûn addedilecek mi, edilmiyecek midir? Bir 
cürmiyet izale edildiğinden dolayı takibat yapılmı-
yacak, mahkûm edilmiyecek, mahpuslar tahliye edi
lecek, diyorlar. Kanunun mamulünbih olduğu za
manda tahsil olunan cezayı nakdiler hazinei devlet
ten iade edilecek mi? İki; cürmiyeti zail olmuş bu
lunanların cürümleri izale edilecek mi? Sualim bun
lardır. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim! 
O sualinize cevabı çoktan vermişlerdir, bendeniz ve
recek değilim. Affı umumi hiç bir vakit hazinei dev
let namına vaki olan tahsilatı iade ettirmez. Affı 
hususide bu varit değildir. Affı hususiyede 
bakıyei müddeti cezaiyenin affı, atiyen tah
sil edilecek olan mücazatın affı mahiyetinde elhal 
tahsil olunmamış fakat tahsil olunacak mücazatı 
nakdiyenin affı mahiyetindedir. Affı hususideki ne
tice malûmdur. Affı umumi mahiyetinde olan karar
lara gelince: Hiç bir vakit affı umumide devlet na
mına vaki tahsilat iade olunmaz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Onu sor
madım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Evet sor
duğunuz bu değil, size vazıh cevap veriyorum ve di
yorum ki. Meseleyi katiyen karıştırmayınız, mesele 
aşikârdır. Devlet tarafından vaki olan tahsilat, yani 
mücazatı kanuniye namına olan tahsilat iade edilmez. 
Bu bir kaidei külliyedir. İster affı umumi mahiye
tinde olsun, ister affı hususi mahiyetinde olsun. 
Emri vaki hadistir. Hadis olan emri vaki üzerinde 
devam şarttır. Binaenaleyh hiç bir memlekette affı 
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umumi olduğu zaman bir maddei kanuniye ile tas
rih edilmedikçe aftan dolayı devlet hazinesinden tah
sil edilmiş olan mücazatm iade edildiği görülmemiş
tir. Binaenaleyh bu sadede, bu dava da bu noktayı 
nazarı dermeyan buyuramazsınız. Kalır ikinci mese
le: Onda buyurdunuz ki affı umumî midir, affı hu
susî midir? Ben size tasrih ediyorum ki, bu meselede 
mademki cürmiyet izale edilmiştir. Bir fiilden cür-
miyet izale edilirse, o fiilden dolayı aher kimsele
rin, evvelce mahkûm kimselerin hapishanede kalma
sı ve mücazat çekmesi doğru olamıyacağı bir kaidei 
külliye olduğundan bu kaidei külliyeye bittabbiye bu 
husus teklif edilmiştir. Efendim! Umumi veya husu
sidir diyerekten beni müşkül bir vaziyete düşürecek 
bir sual sormaya lüzum yoktur. (Handeler) 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Her halde af 
mahiyeti vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Mesele sa
rihtir vazıhtır dedik. Bunu beşinci ve onuncu defa 
olmak üzere tekrar ederim. Fiilden cürmiyeti ref 
ettik bu fiilden merfudur dedik, mademki bu fiil
den cürmiyet merfudur. Neden öbür adamlar yat
sın? Bir fiilin mukaddema fena olduğundan dolayı 
hakkında hüküm verilmiş, sonra vazıı kanun, heyeti 
içtimaiye, bundan bir menfaat görmemiş. Efendim! 
Cezadan maksat nedir efendi hazretleri sizden sora
rım? Cezadan maksat elhal heyeti içtimaiyede bir 
faide mutasavver olmasıdır. Mademki o maksat yok
tur, vazıı kanun cezanın devamında bir illet görme
miştir. Böyle bir illetin bugün mevcut olmamasına 
nazaran, mazideki mevcudiyetini bugünkü vaziyete 
göre muhakeme etmekliğimiz lâzım gelir. Mevzu-
bahs olan mesele bugünkü cezamızın devamıdır. Bu
gün aynı fiilî mürtekip olanlar hakkındaki cezayı 
devam ettirmediğimiz halde, dünkü fiilin mürtekibi 
olanlar hakkında da devam ettirmemek evlâbittarik 
lâzımdır. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bir fiilin cürüm 
addedilmesinde zaman meselesinin dahi ve tesiri 
var mıdır, yok mudur? Bunu soruyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendi 
hazretleri! Hukuku ceza imtihanında değiliz. (Han
deler) Ortada müsbet ve muayyen bir madde vardır. 
Men'i Müskirat Kanunundan dolayı filân ve falan 
fiillerin cürmiyetini izale etmişsiniz. Bugün o fiilî ir
tikap eden adamlar hakkında ceza vermiyorsun. Ne
den bundan iki «sene evvel aynı fiili irtilâp edenler 
hakkında ceza vereceksin? 

j RAİF EFENDİ (Erzurum) — Cürmün ilgası na-
j zariyesi esnasında zamanın her halde tesiri vardı, 
I yani ceza verilirken zamanın tesiri vardır ki bu nok-
I tayı nazarı dikkate almaklığımız lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim, 
kanun vaz edilirken vazıı kanun heyeti içtimaiyeye 

I hissi intikam takip etmez.. Bu fiilden dolayı cürmi-
I yeti izale etmişsin ve cürmün devamında bir faidei 

içtimaiye görmemişsin. Binaenaleyh bunun neticesini 
I de kabul etmek lâzımdır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
I Mutlaka bir noktanın tenevvür etmesi lâzımdır. 
I Onun için bir şey arz edeceğim. 

REİS — Abdullah Azmi Efendi bir sual soracak
tır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
I Hikmeti ceza vaz olunan kanuna riayet etmemek 

midir, yoksa o fiilin her hangi bir suretle tab'a mü
layim gelip gelmemesi mi? Binaenaleyh ceza verilir
ken kanunen memnu olduğundan dolayı veriliyor. 
Mademki hukuk noktayı nazarından müdafaa edi-

I yorsunuz, işte hukuk noktayı nazarından tamamiyle 
makul ve mantıkî olan budur ki, verilen cezalar ka-

I nuna ademi riayetten verilmiştir. Binaenaleyh vaktiy
le kanuna ademi itaat etmiş olan bir adam, bugün 
bu cürmiyet izale edilmekle, o şahsın ademi itaat 
cürmiyeti ortadan kalkar mı? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim, 
buyurduğunuz mütalâa af denilen esasın hukuk ki
taplarından ve tatbikat kitaplarından ilgasının esba
bı mucibesidir. Bu, böyle olduğu vakit, her fiil ka
nuna ademi itaat mahiyetindedir. O halde hiç bir 
fiil affa esas teşkil edemez. İnsafınıza müracat ede
rim. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetine dair 
takrirler vardır. Fakat Vehbi Beye müzakerenin ade
mi kifayeti hakkında söz söylemesi için söz verdim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz bu 
yapılan teklifi nakâfi görüyorum ve tatbike kâfi 
olmadığını zannediyorum. Nasılki Kuvayı Milliyeci-
lerin affı hakkında bir kanun yaptık. Tatbikatında o 
kadar garip şekillere şahit olduk ki olur şey değil. 
Bunda da af edilenler kimlerdir? Musarrah değildir. 
Bakınız (9 Nisan 1340 tarihli kanuna nazaran cürmi
yeti izale edilmiş olan efâl) diyor. Bu cürüm, bu 
fiiller nelerdir? Bunu sarih yazmalıdır. Çünkü elimiz
de müskirat resminin tadiline dair olan 5 Ramazan 
1342 ve 9 Nisan 1340 tarihli kanun alenen müskirat is
timali ve alenen sarhoşluk memnudur diyor. Sonra bunu 

j irtikâp edenlere alenen müskirat istimal edenlere şöy-
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le, şöyle ceza yapılacaktır, diyor. Binaenaleyh mem-
nuiyeti ref edilen kısım; imâl, ithâl, füruht kısım
ları idi ki, burada bir takım kuyut ve hududa tabidir. 
Onun için bu noktalar sarih bir surette tasrih edilme
lidir. Bendeniz hukuk noktayı nazarından bahs ede
cek değilim, ihtisas sahibi olan zevat o ciheti bura
da dermeyan ettiler. Bendenizce bu cihetleri tespit 
etmek ve sarih bir surette kanunu tanzim eylemek 
üzere ve bu hususta daha mütalâa dermeyan ede
ceklerse adliye encümenine gitsin ve orada tetkik ve 
tetebbu edilsin, ona göre çıksın, bu noksandır. Kim
ler kast ediliyor, kimler af ediliyor? Musarrah de
ğildir. 

REİS — Takrirleri okutuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Men'i Müskirat ile maznun ve 

mevkuf olanların • tahliye hükmünün ademi infazına 
dair Adliye Encümeni mazbatasının reddini teklif 
ederim. 

Gaziantep 
Şahin 

Riyasete 
Lâyihanın iadesiyle encümence bir kere daha tet

kik edilerek af esasınca bir lâyihanın tanzlmiyle Mec
lisimize şevkini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Maddenin sarih surette tanzimi zımnında Adliye 

Encümenine iadesini teklif eylerim. 
15 Teşrinisani 1340 

Karasi 
Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Antalya , 

Ahmet Saki 

Riyasete 
1. — Müzakerenin kifayeti, 
2. — Maddeye «tahliye olunur,» tabirinden evvel 

(affen) kelimesinin ilâvesini teklif eylerim. 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

REİS — Efendim : Evvelâ müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. Müzakerenin kifayetini reyinize 
koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal-
dırsın..i Müzakere kâfi görülmüştün 

(Antep Mebusu Şahin Efendinin ve Antalya Me
busu Saki Beyin takrirleri tekrar okundu.) Maddele
re geçilmesini teklif ediyorlar. 

(Antep Mebusu Ahmet Remzi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

Bu da tadil teklifidir. Bir defa esas meseleyi 
kararlaştıralım. Ondan sonra müzakereye geçeriz. 

(Tunalı Hilmi Beyin ve Karasi Mebusu Vehbi 
Beyin takrirleri tekrar okundu.) 

REİS — Evvel emirde mazbatanın reddine ait 
olan teklifi reyi âlinize koyacağım. 

TUNALI HÎLMÎ ZEY (Zonguldak) — Bende
niz mazbatanın encümene iadesini teklif ediyorum. 
Evvelâ bunu reye koyunuz. Arzu ederseniz "iki ke
lime ile izah edeyim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Encümene 
gitmesini arzu etmeyenler vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümene 
gitmiyor efendim. 

REİS — Mazbatanın reddi ekseriyete iktiran eder
se encümene iadesine lüzum kalmaz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ondan do
layıdır ki, Encümene iadesi teklifi müreccahtır. 

REİS — Ondan dolayıdır ki evvelâ red teklifi re
ye konulur. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin 'devamı müddetince dermeyan olu

nan mütalaat tamamiyle umumi mahiyettedir. Buna 
mukabil teklif olunan kanun yalnız bir mesele hak
kında ve münferit mahiyettedir. O şekilde ki bir müd
det sonra buna benzer bir tadil kabul edilse yine ye
ni bir af kanunu karşısında kalacağız demektir. Me
selenin bir defa umumî mahiyette halli için mevadı 
kanuniyenin o suretle tanzimi zımnında encümene 
iadesini teklif ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

REİS — Evvelemirde mazbatanın reddine dair 
olan teklifi reye vaz edeceğim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yanlış an
laşıldı efendim. 

REİS — Mazbatanın reddini kabul edenler, diyo
rum. Mazbatanın reddini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, yani madde
lere geçilmesini kabul edenler daha doğrusu mazba
tanın reddini kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Encümene iadesini ayrıca reye koyacağım. Mazba
tanın reddi kabul olunmamıştır. Binaenaleyh şimdi 
Tunalı Hilmi Beyin ve Hüseyin Rıfkı Beyin teklif
leri veçhile Encümene iadesini reye koyacağım. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey, 
iki kelime ile izahına müsaade buyurun. (İzaha lüzum 
yok sesleri) 

Arkadaşlar: İki noktada gayet ehemmiyetli bir 
teklif sahibiyim. Birincisi: Diyebilirim ki bugün ha
pishanelerin kapıları açılsa elhamdülüllah, sümme el-
hamdülüllah derim, ikincisi: Devletlin selâmeti dü
şünüldüğü ve bahsolduğu anda her türlü âli cenap-
lığı arkaya atarım. Yalnız o Devletin selâmeti nok
tasını düşünürüm. Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
buyurdular ki filân cürüm işlendiği vakit o cürmün 
cezası veriliyor da zaruret zail olduktan sonra neden 
o cürmü işlemiş olanlar hakkında kanun tatbik edil
mesin? Gayet mühim bir noktadır ve Devletin selâ
metine taallûk eden mühim, esaslı en ruhlu nokta
dır farz ediyorum. Sununla Meclis karar veriyor. 
Farz ediyorum, Eskişehir'e veya filân noktaya git
mek memnudur. Filân idam edilir. Ben kaçıyorum. 
Yakalanıyorum. Fakat idam edilmemişim. Yarın 
başka bir kanun çıkarıyorsunuz, diyorsunuz ki Eski
şehir'e gitmek memnu değildir. Serbesttir. Arka
daşlar! İstirham ederim bu misale dikkat buyuru
nuz. Benim oraya gitmekliğim eğer Devletin selâ
metini ihlâl edici fasit bir fikirse, hain bir fikir ise ne 
olacaktır? Demek oluyor ki, yarın yine böyle birta
kım entrikalar çevrilerek idam olunmıyacak. Şu hal
de müsaade buyurunuz, istirham ederim, hoca efen
dilerin ve diğer mebus arkadaşların bu kanun hakkın
da esaslı fikirleri vardır. Fakat bu zavallıların hapis
hanelerde çürümesi de katiyyen muvafık değildir onun 
için bu lâyihanın encümene tekrar iadesi ile af esa-
sınca yeniden bir lâyiha tanzim edilmesini teklif edi
yorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır Efen
dim; lüzum yok... 

REİS — Kifayeti müzakere ekseriyete iktiram 
etti. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Encümene gi
dip gitmemesi hakkında söz istiyorum. , 

REİS — Hilmi Beye takririni izah etmek için söz 
verdim. Binaenaleyh Encümene gidip gitmemesini 
reye koyuyorum. Encümene gitmesini muvafık gö
renler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum 
encümene gitmesini muvafık görmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Encümene gitmesi kabul olundu efendim. 

10. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi 
ve elli refikinin; Mücahedei Milliye zamanında kaçak 
olarak derdest edilen altınların iadesine ve bundan do
layı mahkûm olanların affına dair (2/338) numaralı 
teklifi kanunisi ve Adliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Okunacak, Kim söz istedi efendim? Bu
yurunuz. Evvelâ mazbata okunsun. 

Riyaseti Celileye 
12.41340 

Mücahedeei milliye zamanında işgal altında bulu
nan vilâyetlere götürülmekte iken derdest edilen mer
but listede muharrer 11 138 Osmanlı altını, 3 148 muh
telif altın ile 193 229 kuruştan 7 385 Osmanlı, 270 
muhtelif altın ile 193 177 kuruş iade edilmiş ve yalnız 
14 zata ait olan 3 753 Osmanlı altını ile 2 878 muh-; 
telif altın ve 52 kuruş gümüş para kalmıştır, 

Mühim bir kısmının iade edildiği halde bakiyesi
nin iade edilmemesi müsavat ve adaletle kabili tev-: 
fik olmadığından bunların da af sureti ile iadesine 
Meclisi Âlinin karar vermesini teklif ederiz. 

Ertuğrul 
İbrahim 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Karahisarı Sahip 

Ruşen Eşref 
Mardin 
Yakup 
Urfa 

Yahya Kemal 
İstanbul 
Ali Rıza 
Kozan 

Ali Sahip * 
Tekfurdağı 

Cemil 
Erzurum 

Raif 
Rize 
Ali 

Burdur 
Mustafa Şeref 

Mardin 
Derviş 

Menteşe 
Esat 

Ardahan 
Talât 

Ankara 
Hilmi 

Erzincan 
Sabit 
Bursa 

Siverek 
Kadri 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Mardin 
Necip 

Kütahya 
Cevdet İzrap 

* Rize 
Ahmet Fuat 

Siirt 
Mahmut 

Gaziantep 
Kılıç Ali 
İstanbul 

Hamdullah Suphi 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Menteşe 

Yunus Nadi 
Erzurum 

Ziya 
Erzurum 
Hazım 
Erzurum 

Rüştü 
İzmit 
Saffet 
Ordu 
Faik 

Ergani 
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Necati 
Kars 

Ömer Lütfi 
Erzurum 

Halet 
Bolu ' 

Şükrü 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Elâziz 

Hüseyin 
Zonguldak 

Halil 
Denizli 
Yusuf 
Kars 

ğaoğlu Ahmet 

İhsan 
Erzurum 

Münir Hisrev 
Çorum 

, Ferit 
Konya 
Refik 

Mardin 
Abdulgani . 

izmit 
Mustafa 
Giresun 

Ali Şevket 
Mardin 

Okunamadı 
Giresun 

Tahir 

tade edilen altın 

Osmanlı Muhtelif Gümüş 

350 
175 

0 
1 125 

52 

86 , 

0 

107 

0 
0 

178 
0 
0 

5 

10 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

1 668 

Avunduk Zadeler 
Kastamonulu Salih 
Ertuğrurda Yasef Bahar'a 
İzmir'de Şekerci Mahmut'a 
Bursa'da Nevzat Beye 
Malatya'da Hüseyinoğlu 
Vakkas'a 
Zonguldak'ta firariler 
üzerinde 
Kalei Sultaniye Mutasar
rıflığından mütekait İbra
him Fuat Beye 
Urfa'da koyun tüccarı Zül-
fi Ağaya 

Müsadere edilen altınlar 

Osmanlı Muhtelif Gümüş 

60 
1 122 

12 

185 

0 
743 

1 600 

0 
0 

0 

0 

73 
0 

0 

185 430 
7 000 

740 

0 

0 
0 

0 

İzmir'de Mehmet Arif 
İzmir'de Halil Hatemi 
Beye 
Bayazıt'ta Habib bin 
Ömer'e 
Eskişehir'de İbrahim ve 
Sıtkı efendilere 
Şaki Kel Tahir'e 
İzmir'de Zeki ve İsmail 
Kemal efendilere 
Muhtelif kimselere iade 

36 
0 

700 

23 

69 
103 

100 

1 200 

33 
500 

0 

408 

21 
0 

0 

0 

52 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

Hacı Hasan Ağa Bolu 
Hacı Ahmet Efendi Bursa 
Musullu Abdullah Siirt 

Mamuretülâziz Hacı Sey 
yit Zade Urfa 

Recai Efendi Trabzon 
Velioğlu Ali Usta Kasta 
monu 
Ali Antep 

Ziraat Bankası Ser Müfet 200 

84 

262 
50 

178 
18 

920 

' 53 

0 

0 

0 
0 
0 

1 916 

0 

2 878 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

52 

Ziraat Bankası Ser Müfet 
tisi Sabri Bey Giresun 

Mustafaoğlu Mehmet An 
talya 
Mahmut Urfa 
Osman Efendi 

İbrahim Hakkı Geyve 
Haşi ve Eşref Efendi Kas 
tamonu 

Reşit İzmir 

Yekûn 

Derdest edilen altınların iadesine ve bunlardan dolayı 
mahkûm olanların affına dair teklifi kanuni 

Madde 1. — Mücahedei Milliye zamanında iş
gal altında bulunan vilâyetlere götürülmekte iken der
dest edilen altınlardan dolayı mahkûm olanların ce
zası af ve derdes edilen mebaliğ kendilerine iade olu
nur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Lâyiha Encümeni : 26/28 Arikara,l7.4.1340 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Mücadelei Milliye zamanında kaçak olarak der
dest edilen altınların iadesine ve bundan dolayı mah
kûm olanların affına dair Kaistamonu Mebusu Hasan 
Feihmi Efendi ve 51 refikinin teklifi kanunisi encü-
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menimizce led'ettet'kik şayanı müzakere görülmekle 
heyetti umumiyeye arz ve takdimine karar veriMi. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
namına 
Dazok 

Ahmet Hamdi 
Kâtip 

Denizli 
Necip Ali 

Işjbu karara muhalifini 
Aza 

Mardin 
Derviş 

Denizli 
Necip Ali 

Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Aded : 22/53 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Ahmet Hamdı 

Aza 
Giresun 

Ali Şevket 
Aza 

Elâziz 
Mustafa 

Ankara, 19.4.12 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Müca'hedei Milliye zamanında kaçak olarak der

dest edilen altınların iadesine ve bundan dolayı mah
kûm olanların affına dair Kastamonu Mebusu Hasan 
Fehmi Efendi ve rüfekasının teklifi kanunisi encü
menimizde kıraat ve tetkik olundu. Yalnız bir nevi 
cürmün mahkûmlarına mahsus olmak üzere umumî 
bir mahiyette af ilânı kaidei umumiyeye muvafık ol
mamakla beraber esbabı hususiyei affın da mevcut 
olmamasına ve müsadere olunan nuiküt zati cürmü 
teşkil eden anasırdan olup bunların iadesi ise zati cür
mü izale ve aleti cürmü iade demek olup bu da hu-
kükan muvafık 'Olmadığına metoni şayanı kabul görü
lemeyen lâyiha! mezküre reddedilmekle heyetti umu
miyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 

namına 
Çorum 

Mehmet Münir 
Kâtip 

Saruhan 
Kemal 

Aza 
Konya 

Eyüp Saibri 

i 

Aza. 
Konya 

Mazbata Munarr 
Dersim 

Feridun Fikri 
Aza 

Antalya 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

Mustafa Feyzi 

REİS — Efendini; Adliye Encümeni mazbatası 
lâyihanın redidini mutazamrnındır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar, 
hani kapıdan atarlarsa bacadan gelir kabilinden, bu 
kanun geçen sene Meclisi Âliden reddedildi. Daha ev
vel birinci Büyük Millet Meclisinden reddedildi. Şim
di şeklini kılığını, kıyafetini değiştirerek evvelce filân 
zata ait olan altınlar deniyordu. Şimdi bütün altınla
rın iadesi şeklinde muhterem Hoca Efendi Hazretleri 
tarafından Meclise sevk edildi. Aynı zat geçen sene 
jakarlı kumaşların gümrükten istisnası lehinde takrir 
verip müdafaa ediyordu. Böyle şeylerle uğraşmanın 
faidesini sorarım Hoca Efendiden. Arkadaşlar iki de
fa reddedilen ve üçüncü defada reddedileceğine ka
naati kamilen olan şu kanunu getirmekte hikmet ne
dir? Ve biz bu kapıyı açacak olursak Milletin Hazi
nesinden ne kadar paralar gideceğini tahmin ve tasav
vur buyurun. Arkadaşlar Sıtmadan inleyen biçarelere 
sulfatoda mı alamazdık. Bu paraların çoğu elma se
petleri içinde tutulmuştur. Pek çok miktara bağlik 
olur. Bu paralar İngiliz altınına tahavvül etmiştir. 
Arkadaşlar! Bunun pek azı tutulmuş ve bunu da ikide 
bir iade edelim diye Meclisin kıymetli vakitlerini iş
gal etmekte mana nedir? (Bravo sesleri) Arkadaşlar! 
Biz yalnız zenginlerden almadık fukaranın üzerinde 
bulunanları da kaçak diye aldık. Belki onları tevkif 
ettik, bu adamlardan ayrı olarak cezayı nakdi de 
aldık. Onların iadesi şimdiye kadar Meclise gelme
mişti. Velhasıl büyük altının hatırı vardır ki, bundan 
dolayı bu kanun tekrar Meclisinize geliyor. Bundan 
evvelki ayniyle mücisi münakaşa olmuştu vaktiyle cü
rüm teşkil elden bir fiil bu gün neden bir cürüm ha
linde devam etmesin arkadaşlar! Fiili olan cürmü af
fedebiliriz, yani cürmün adlî olan kısmının affına ta
raftarım. Fakat milletin hazinesinden on paranın çık
masına taraftar değilim. Paramız çok ise sulfata ala
lım. (Bravo sesleri) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efen
dim; heyetti celiledeki ceryanı gördüğüm için iki ke
lime ile iktifa edeceğim. Vaktiyle altın kaçakçılığı 
yapmışlar ve bu kaçakçılığı yapan adamlardan bir 
kısmının paraları yakalanmış ve bu yakalanan parala
rın iadesini bir kaç arkadaşımız bize teklif ediyorlar. 
Geçen sene bir veya bir kaç kişiye ait bu altınların 
iadesini tazammun eden bir Adliye Encümeni mat-
batası gelmişti ve o mazbata iadeyi tasvip ediyordu 
ve heyetti celilede uzun uzadıya münakaşat ceryan 
etti o münakaşat neticesinde sabit oldu ki bu altın
lardan iade edilmek istenilen kısım vaktiyle İstiklâl 
Mahkemesi tarafından yakalanmış, mahkeme edilmiş, 
müsadere edilmiş, bilmiyorum mahakimi nizamiyeye 
intikal etmiş. Bidayeten mahkûm olmuş istinafen 
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mahkûm olmuş, temyize gitmiş oradan da tastik edil- 1 
miş ve ilâm kesbi kattiyet etmiş, böyle olduğu halde 
bir defa aynı talep dairei şümulünü biraz daha tev
si ederek bu defa millet kürsüsüne geliyor. Beyefen
diler! Büyük Millet Meclisinin yapacağı dana çok 
büyük işler vardır. Saniyen Meclisin en mühim ana
sırı kuvvetinden birisi de mükâfat ve mücazatların-
daücİ istikrardır. 

Bir kere verilmiş olan ceza tatbik edilmiş, tamam 
olmuş bitmiş, yani biraz evvelki kanuna dahi müşa
beheti yoktur. Bu defa bu paraların iadesini istiyorlar, 
iadesi talep edilen paranın miktarını bilmek imkânı 
yoktur. Acaba müsadere edilenler bunlardanım ibaret
tir? Müsadere edilen paraların kâğıt para olarak ye
kûnu umumisi dahi malûm değildir. Muhtelif altın 
diyor. Beşi biryerde mi? Rus altını mı? O hailde beş 
yüzbin liradan fazla para vereceğiz. Onun için Heyeti I 
Cel'ileden Adliye Encümeni mazbatasının kabulü ile 
teklifi vakiin reddini istirham ederim. I 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim, Mali
ye Vekili Muhtereminden bir sualim var. Diyoruzki 
altın kaçakçılığı, hududu milli yeden harice altın ka- I 
çırmaik hükümetin o zaman gördüğü lüzum üzerine I 
memnu imiş. | 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Mahke
menin hükmü var. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Hayır emir ile 
imiş. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Mahke
me neye hükmetmiş? J 

İHSAN BEY (Devamla) — Sonra efendim! Sam-
sun'da da kaçakçılık olmuş. Samsun'daki mahkeme 
parayı kaçıran adama iade etmiş. Fakat Kastamonu' 
da iade edilmemiş. Şimdi bu kaçak paralardan bazı
ları iade edilmiş, bazıları ise iade edilmemiş, doğru 
mudur? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; Maliye Vekâleti rüsumat 
veyahut başka bir yerde kaçak olarak tutulmuş olan 
altınların meselesini mahkemeye tevdi eder. Mahkeme 
ne suretle hükmederse Maliye Vekâletiniz de o yolda 
amel eder. Mahkemede kesbi kattiyet etmiş olanlar 
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tamamen Hazinede kalmış ve irat kaydedilmişlerdir. 
Kesbi katiyet etmeyenler Hazinede emaneten durur
lar. Mahkeme hüküm verir, kendilerine iade edilir. 
Kati hüküm verilmediği takdirde başka türlü muame
leye imkân yoktur. Zaten burada bahsedilen altınlar
da derecatı mahakimden geçmiş ve kesbi kattiyet et
miş ilâmat üzerine zabtedilen paralardır. Yani hük
mü kanuni infaz edilmiştir efendim. (İade edilmeyen 
miktar ne kadardır sesleri) 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Mazbatada vardır. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

BEY (Devamla) — İade edilen miktar vardır. Zabte
dilen miktar vardır. Zabtedilen miktar esasen mazba
tada zikredilmiştir, (Müzakere kâfidir sesleri) 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetini Reyyi 
Âlinize koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Müzakereyi 
kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi 
görülmüştür efendim. 

Efendim! Konya Mebusu Naim Hazım Efendinin 
bir takriri vardır. Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir : 
Lâyihanın reddi ile mazbatanın kabulünü teklif 

ederim. 
Konya 

Naim Hazım 
FERUDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yanlış an

laşılmasın, Adliye Encümeni mazbatası paraların iade 
edilmemesi hakkındadır. 

REİS — Efendim; - Lâyiha Hasan Fehmi Efendi 
tarafından verilmiştir. - Adliye Encümeni bu lâyiha
nın şayanı müzakere olmadığını arz ile reddini talep 
etmektedir. \ 

Adliye Encümeni mazbatasının kabulü ile lâyiha
nın reddini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Adliye Encümeni Mazbatası kabul olunmuştur. 

Efendim! Pazartesi günü saat bir buçukta içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat, Saat : 4,35 
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