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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
2. — SUALLER, CEVAPLAR 

Sayfa 

210 

211 

1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Elâziz Intihabatı hakkında Dahiliye Vekâletin
den şifahi suali. 211 

2. — Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin; 
Mart 1336 tarihli Şurayı Devlet tefsirinin tat
bik edilip edilmediğine dair Dahiliye Vekâletin
den suali. 211 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Musul'a 
giden Cemiyeti Akvam Heyeti Murahhasası re
fakatindeki Türk Heyetinin ingilizler tarafından 
maruz kaldığı tecavüz hakkında Hariciye Vekâ
letinden suali ve Vekil Şükrü Kaya Beyin şifahi 
cevabı. 211:213 

4. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendinin; Mahakim üzerinde yapılan tesirat 
karşısında Adliye Vekâletine terettüp eden va
zife hakkında Adliye Vekâletinden suali ve Ve
kil Mahmut Esat Beyin şifahi cevabı. 213:215 

5. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin; Muzır 
hayvanların itlafı hakkındaki kanunun sureti tat-

Sayfa 
bikine dair Ziraat Vekâletinden suali ve Vekil 
Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı. 215:21-6 

6. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Müca-
.hedei Milliye Esnasında fevkalâde hizmetleri 
sebkeden Millî Heyetler rüesa ve azalarından bir 
kısmının el'an istiklâl madalyasıyle taltif edil
memeleri esbabına dair Başvekâletten suali ve 
Başvekil Ali Fethi Beyin, şifahi cevabı. 216 

7. — Muş Mebusu tlyas Sami Beyin; Bü
yük Millet Meclisi Azayı Kiramını tezyif eder 
mahiyette neşriyatta bulunan Sedayı Hak Ga
zetesi hakkında şediden muamelei kanuniye ic
rasının esbabı tehirine dair Adliye ve Dahiliye 
Vekâletlerinden suali. 216:217 

3 — EVRAKI VARtDE 211 
Teklifler 211 

1. — Saruhan Mebusu Reşat Bey ve Rüfe-
kasının; Demirci - Simav yolunun turuku umu
miye meyanına ithali hakkında teklifi kanunisi. 
(2/448) 211 

Takrirler 211 
1. — Canik Mebusu Cavit Paşa ve rüfekası-

nın; Tüccar yedinde bulunan kibritleri piyasa fi-
yatıyle inhisar şirketine devir ve teslimi temen-
niyatma dair takriri. (4/151) 211 
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Sayfa 
i 2. — Karesi Mebusu Vehbi ve Haydar Bey-

llrin; Belediye Kanunlarında intihabatın hangi 
sebeplerle hangi heyet veya makam tarafından 
fesh edileceğine dair sarahat olmadığından bu 
sırada pek çok mevzubahis olan bu meselenin 
tefsiri hakkında takriri. (3/243) 211 
I 3. — Saruhan Mebusu Reşat Bey ve Rüfe-

kasının; Mübadele, İmar ve iskân Kanununun 
sfekizinci maddesindeki bazı tabiratın tefsiri hak
anda takriri. (3/244) 211 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 217 
1. — 1339 senei maliyesi Haziran - Şubat 

ayları hesabatma ait Divanı Muhasebatın üç kı-

REÎS — Zabtı sabık hulâsası okunacak : 

Kırk Dokuzuncu İçtima 

7 Şubat 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

aabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Ev
rakı varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

Aşarın ilgası hakkındaki kanun lâyihasının müs-
tacelen ve tercihan ve emlâki miUiyeden bir arsanın 
Ijlimayei Etfal Cemiyetine terki hakkındaki teklifi ka
nuninin müstacelen müzakereleri karargir oldu. 

Badehu 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihasının müzakeratına geçildi ve bir müddet mü
zakereden sonra berayi teneffüs celse tatil edildi. 

Sayfa 
ta raporu ve Divanı Muhasebat Encümeni maz
batası. 217 

2. — Müdafaai Milliye Encümeninin; Bilu
mum malûlini askeriyenin terfihi hakkında 
(2/280) numaralı teklifi kanunisi ve mazbatası 
ve Harp Malulleri Cemiyeti murahhasları tara
fından verilen teklifnamenin Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunan Terfih Kanunu ile bir
leştirilmesi hakkında (3/319) numaralı Başvekâ
let Tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 217:235,236:237 

İkinci Celse 

Refet Bey tarafından kuşat edilerek Muvazenei 
Umumiye lâyihasının müzakeratına bir müddet daha 
devam olunduktan sonra müzakerenin kifayeti ile büt
çelerin müzakeresine geçilmesi kabul edildi. Evvelâ 
Riyaseti Cumhur bütçesi müzakere ve aynen kabul 
olundu. 

Badehu Divanı Muhasebat bütçesi müzakere edi
lerek fasıllardan ikisi Encümene iade, üçü tadilen ve 
üçü de aynen kabul edildi ve müteakiben pazar gü
nü içtima edilmek üzere celseye hitam verildi. 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında bir müta
lâa var mı? (Hayır sesleri). Zabtı sabık hulâsası ay
nen kabul edildi. 

- » • < > ! • « 

BÎRÎNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat: 1,50 

REİS : Kâzım Paşa 

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

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

— 210 — 
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2. — SUALLER VE CEVAPLAR 

/. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Elâ-
ziz intihabatı hakkındaki şifahi sual takriri. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edildi. 
2. — Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin; Mart 

1316 tarihli Şurayi Devlet tefsirinin tatbik edilip edil
meyeceğine dair sual takriri. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale ve 7 şubatta 
tebliğ olunmuştur. 

EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
/. — Saruhan Mebusu Reşat Bey ve rüfekasının; 

Demirci - Simav yolunun turuku umumiye meyanına 
ithali hakkında teklifi kanunisi. (21448) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Takrirler 

1. — Canik Mebusu Cavit Paşa ve rüfekasının; 
Tüccar yedinde bulunan kibritlerin piyasa fiyatiyle in
hisar şirketine devir ve teslimi temenniyatına dair tak
riri. (4/151) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

2. — Karesi Mebusu Vehbi ve Haydar Adil Bey
lerin; Belediye kanunlarında intihabatın hangi heyet 
veya makam tarafından fesh edileceğine dair sarahat 
olmadığından bu sırada pek çok mevzuubahis olan 
bu meselenin tefsiri hakkında takriri. (3/243) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Saruhan Mebusu Reşat Bey ve rüfekasının; 
Mübadele, İmar ve İskân Kanununun sekizinci mad
desindeki bazı tabiratın tefsiri hakkında takriri. (3/244) 

REİS — İskân Encümenine havale edilmiştir. 

SUALLER VE CEVAPLAR 

REİS — Cevabı verilecek suallere geçiyoruz. 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Musul'a giden 
Cemiyeti Akvam Heyet Murahhası refakatindeki 
Türk Heyetinin İngilizler tarafından manız kaldığı 
tecavüz hakkında Hariciye Vekâletinden suali ve ve
kil Şükrü Kaya Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Sual okunacak. 

Hariciye Vekâleti Celilesine 

Musul'a giden Cemiyeti Akvam Heyet Murahha
sı refakatındaki Türk Heyeti Azasından iki zatın İn
gilizler tarafından Irak'da kampta hapsedilerek nö
betçiler ikamesi suretiyle ifayı vazifeden mahrum 
edilmek gibi Heyetin fevkalâde bir tecavüze duçar 
olduğu haber alındı. Gerek Meseleyi ve gerek Hükü
metin bu babtaki tarzı hareketini sual ve Hariciye Ve
kilinin şifahen cevap vermesini talep eylerim. 

26 . 1 . 1341 
Rize Mebusu 

Ekrem 

REİS — Vekil Beyefendi; bugün cevap verecek 
misiniz? 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men 
teşe) — Efendiler; Musul meselesini Cemiyeti Akva
ma i'sal eden son safhayı İsmet Paşa Hazretleri Mec
lisi Âlinize arz etmişlerdi. Ondan sonra Cenevre'de, 

Brüksel'de kararlar ittihaz edildi. Cenevre'de ittihaz 
edilen kararlardan birisi Cemiyeti Akvam tarafından 
intihap olunacak üç bitaraf azanın Musul'a giderek 
tahkikatı iptidaiyede bulunması idi. Heyet, Harbi 
Umumiye iştirak etmemiş devletler tebaasından bita-
raflıklarıyle maruf zevattan mürekkeptir. 

Bunların yanına bir Türk asistanı yani muavini 
veyahut murahhası ve kâfi geldiği kadar tercüman ve 
kâtip alınması iltimas edildi. ' Murahhas olarak ma-
lumuâliniz Cevat Paşa Hazretlerini tayin ettik. Ter
cüman olarak da Musul, Kerkük, Süleymaniye ahva
lini ve orada konuşulan lehçeleri bilen Fettah ve Nâ
zım ,Bey namında iki zatı intihap ettik. Fettah ve 
Nâzım Beyler Kerküklü ve memleket ahval ve lisan
larına vâkıf zevattır. Heyet Suriye'den geçerken 
Fransız memurlarının gerek Cemiyeti Akvam memur
ları ve gerek bizim memurlarımız hakkında göster
dikleri teshilattan dolayı kürsi milletten kendilerine 
teşekkür etmeyi bir vecibe bilirim. 

Heyet Bağdat'a vâsıl oldu. Bağdat'ta Cevat Paşa
dan bir telgraf aldık. Fettah ve Nâzım Beylerin he
yete terfikine İngiliz memurlarının itirazı üzerine He
yeti Murahhasa tarafından Cevat Paşaya beyanı ta
accüp edilmiş. Bunun manasını anlayamadık. Bu 
memleketin hudut ve hukukunu muhafazada çok has
sas olarak Hükümetiniz derhal Cemiyeti Akvam nez-
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dinde İngiliz memurlarının bu hareketini ve memur
larımızın bir kampta tecrit edilmesini protesto etti ve 
aynı protestoyu da Musul'daki Heyeti Murahhasaya 
gönderdi. Biz şu veya bu yere memurlarımızı tayin 
ederken hiçbir kimsenin rey ve mütalâasını almak mec
buriyetinde değiliz, dedik. Gelen cevapta İngiltere' 
ninılrak memurları halkın heyecanından korkarak bel
ki Fettah ve Nâzım beylere suikast edilir, diye ken
dilerini Bağdat'ta bir kampa misafir ettiklerini öğren
dik! Bu protesto üzerine kendileri kamptan çıkarıldı 
ve Bağdat'ta serbest bırakıldı. 

O sırada Sör Lendzey murahhasımız Nusret Beye 
bir nota verdi. Bunda Cemiyeti Akvam Heyeti Mu-
rahhassasının Hükümetimizi protesto ettiği söyleniyor
du.: Halbuki biz böyle bir protesto almadık. Yalnız 
Cevat Paşadan bir haber almıştık ki demin arz etti
ğim gibi Heyeti Murahhasa bu iki memurumuzun in
tihabından dolayı beyanı taaccüp etmişlerdir. Bilâhare 
daha vasi malûmat aldık. Filhakika İngiliz Hükü
meti, Irak memurları Nâzım ve Fettah beyleri siya-
neten kendilerinin şehirde serbest bir surette gezme
lerine mümanaat etmiş ve komisyona refakatini de 
arzu etmemiş. Bittabi Hükümetiniz tekrar müracaat
ta bulundu. Bilâkaydü şart memurlarımızın serbest 
bulunmasını ve her yerde Musul Heyetine refakat et
mesini ve memurlarımızın bulunmadığı tahkikatın ta
rafımızdan doğruluğu kabul edilemiyeceğini söyledik. 
Bunun üzerine komisyon, İngiltere'nin Irak memur
ları nezdinde, teşebbüsatta bulunmuş ve heyet Musul'a 
gitmiştir. Filhakika Musul'a gittiklerinin ertesi günü 
heyet Musul sokaklarında gezerken halkın toplanarak 
nümayiş yaptıkları işitilmiştir. Fakat efendiler nüma
yiş hasmane değil doğrudan doğruya vatanperverane 
olmuş ve halkın Türkiye'ye merbutiyetini göstermek 
için yapılmış ve halk (Yaşasın Türkiye) diye bağırmış
tır. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Musul Tahkik Heyeti bize yazdığı mektupta, İn
giltere memurlarının ferdî olacak suikastlere tabiatiy-
le muhalefet edemeyeceğini fakat gerek heyetin gerek 
bizim memurlarımızın selâmeti için resmî üniformayı 
haiz polisler terfik etmek istediklerini fakat komisyo
nun bunu. reddettiğini ve buna mukabil Hükümetin 
kendilerine bazı sivil memurları terfik edeceğini ve 
bunu kabulde muztar olduklarını bildiriyor ve bizim 
de bu kadar bir şeyi kabul etmemiz rica ediliyordu. 
Hükümet de verdiği cevapta Heyeti Murahhasımızın 
ve memurlarımızın haysiyetine ve serbestii tahkikatı
na ve halk ile olan temasına riayet edilmek şartıyle 
heri Hükümetin işgal ettiği memlekette münasip gör
düğü tedbiri almakta serbest bulunduğunu bildirdi. 

Vaziyet bundan ibarettir. Memurlarımız, elan Mu
sul'dadırlar ve tahkikata iptidar etmek üzeredirler. 

EKREM BEY (Rize) — Görüyoruzki, Cemiyeti 
Akvam Musul meselesi hakkında tenevvür etmek için 
mahalline bir heyet gönderiyor. Bu heyet bizden bir 
murahhas ve tercümanlık yapacak zevat istiyor. Biz 
de veriyoruz. Heyet Musul'a gidiyor. Haber alıyoruz-
ki, İngilizler, bu tercümanlık yapacak olan zevatı hap
setmişler. 

Efendiler; İnsan, böyle bir tecavüz karşısında hay
retten hakikaten dona kalıyor. Yani hissiyata kapıl
mak lâzım gelmiş olsaydı bu mesele hakkında pek 
uzun sözler söylenebilirdi. Meydanı harpte bile, lü
zum üzerine ordular, gönderdikleri elçilerin kılına bile 
dokunmazlar. Nerede kaldıki, koca bir Cemiyeti 
Akvamın göndermiş olduğu heyetin refakatına verilen 
memurlar hapsediliyor. Tecavüz, - öyle zannediyo-
rumki, - bizden ziyade Cemiyeti Akvam Meclisine 
karşı vukua gelmiştir. Çünkü bu heyetin refakatine 
verilen memurlar, artık Cemiyeti Akvamın malı de
mektir. Çok şayanı teşekkürdürki, Hükümetimiz, ken
disine terettüp eden vazifeyi pek güzel yapmıştır. 
Haysiyeti haleldar olan ve hukukuna tecavüz edilen 
Cemiyeti Akvamın henüz katî olarak bir şey yaptı
ğını işitmedik. Bundan da anlaşılıyorki, İngilizler Ce
miyeti Akvamın vereceği karara tamamiyle inkiyat 
edeceklerini taahhüt ettikleri halde bu kararın mevkii 
fiile çıkması için başlanılan tahkikatın daha iptidasın
da onun icrasına mani olmak istemişlerdir ve tahki
katın, tamamiyle tazyik altında vukua geldiği anlaşıl
mıştır ve bunu yalnız biz değil zaıınediyorumki, bütün 
dünya görüyor. Mazbataları mühürletmek için aha
liye nasıl tazyik yapılıyor, para ile ikna edilemeyen 
aşiret reisleri nasıl hapsediliyor ve ahali nasıl ölümle 
tehdit ediliyor? Bırakınız öteyi, artık Cemiyeti Akva
mın refakatinde bulunan iki memur hapsedilirse ken
di idaresinde bulunan bir millete İngilizler ne yap
maz? 

Binaenaleyh kürsüye şu sözü söylemek için geldim. 
Bu tazyik altında ifayı vazifeye devam etmeyeceğini 
Cemiyeti Akvamın lisanından işitmek ve inanmak iste
riz. Aksi takdirde onun hakemliğine dair olan kana
atimiz sarsılabilir ve onun icraatı hakkında endişe 
edebiliriz. Sözüm bu kadardır. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Efendim; Nâzım ve Fettah beyler hakkında 
İngiltere memurlarının bu tedbiri almalarına saik olan 
sebep şu imiş : Güya Nâzım ve Fettah beyler, Mu-
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sul'un, Süleymaniye'nin ve Kerkük'ün Anavatandan 
ayrılmasına mani olmuşlar. 

(İyi ya sesleri.) 
Efendiler; verdiğimiz cevapta dedikki bu, yalnız 

Fettah ve Nâzım beylerin vazifesi değil, bugün bizim 
olan Musul, Kerkük ve Süleymaniye halkının kâffe-
sinin vazifesidir ve ora halkının bu hissi taşıdıkların
dan eminiz. 

Efendiler; eğer Fettah ve Nâzım beyler bu suret
le hareket etmişlerse vaizfei vataniyelerini ifa etmiş
lerdir ve bu vazifei vataniyenin, bugün Kerkük, Sü
leymaniye ve Musul ahalisi tarafından ifa edileceğine 
kani olduğumuz gibi ifa edilmekte olduğunu da He
yeti Celilenize tebşir edebilirim. (Alkışlar) 

4. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi
nin; Mahakim üzerinde yapûan tesir at karşısında Ad
liye Vekâletine terettüp eden vazife hakkında Adliye 
Vekâletinden suali ve Vekili Mahmut Esat Beyin şifahi 
cevabı. 

REÎS — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen
dinin Adliye Vekâletinden bir suali vardır, okunacak
t ır : 

Riyaseti Celileye 
Berveçhiati irat eylediğim suallere Adliye Vekili 

beyefendi tarafından şifahen cevap itasını teklif ey
lerim. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Kitaplara yazılmış, dillere destan olmuş. Zongul
dak'ta altmış üç numaralı bir maden ocağı vardır. 
Mezkûr ocağı kâtibi adilden musaddak bir vekâletna
me ile -satan, her fırsattan bilistifade memlekette bir
çok dolaplar çeviren ve çevirmekte bulunan bir ırka 
mensup tebaamız efradından Dimitro ve îspiro na-
mındaki kimseler daha ilk merhalede, bu muameleyi 
icraya kendilerini mecbur eden vaziyet ve müessira-
tın zail olması üzerine, vesaiki kanuniyenin emniyet 
ve selâmetini temin etmekte olan kâtibiadil dairemizin 
vazifesini suiistimal eylemiş olduğunu iddia ile İstan
bul İstintak dairesine müracaat ediyorlar. Bir müd
det sonra dairei mezkûreye ademi itimatlarını izhar 
ve bu suretle dava Eskişehir Cinayet Mahkemesine 
naklediliyor. Uzun bir muhakeme neticesinde iddia
nın butlanına ve müddei aleyhlerin beraatl'erine ka
rar veriliyor. Merkumanın gerek muhakeme esnasın
da ve gerek hükmün itasından sonra ki bugün, hiç
bir vasıtayi ihmal etmeyerek feryatlar kopardıklarını 
işitmiş bulunuyoruz ve hatta davacılardan birisi hu
dudu millimiz dahiline gerek hak ve cesaretini ken

disinde göremeyerek Avrupa'nın herhangi bir köşesin
de zannı batılınca, Heyeti Âliyenizin celbi merhameti 
zımnında mektuplar gönderiyor ve teşekküratını it
haf cüretini gösteriyor. 

Hiçbir an fariğ olmaksızın sırf hüküm üzerinde 
ve henüz mahkemei temyizde dertesti tetkik bulun
ması icap eden bu hükmün aleyhinde tesir yapmak 
emniyesi ile yaptıkları mütevali ve mütemadi müra
caatlar sayesinde aleyhlerine hüküm ıstar eden Eski
şehir Cinayet Mahkemesi Heyeti hakkında tahkikat 
icrası için müfettiş izamına muvaffak oldukarı istih
bar edilmektedir. Şuna nazaran; 

1. — Her zaman ve her fert için izharı adalet ey
leyeceğine şüphe bulunmayan mahkemelerimizin üze
rinde süver ve eşkâli muhtelifede yapılmak istenilen 
tesirlere karşı Adliye Vekâleti Celilesine terettüp eden 
bir vazife var mıdır? 

2. — Bütün cihana emniyetbahş olan mahkeme
lerimizin verdiği hükmün aleyhinde dahilen ve hari
cen kesri haysiyet ve emniyet eder mahiyette yapılan 
neşriyat ve işaat kanunen takibi müstelzim ceraimden 
değil midir ve bu babta' Adliye Vekâleti Cel'ilesi ne 
gibi tabikatta bulunmuştur? 

26 Kânunusani 1341 
(Bu nasıl sual takriridir sesleri) 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Sual değil, 

bu da bir nevi tesir. 
REÎS — Efendim; malûmu âliniz sualler kısa olur. 

Bu vakıa sahih midir, şöyle midir? Değil midir? Di
ye sorulur. Bu takrirde ise uzun uzadıya esbahı muci-
beden sonra nihayetinde sorulmuş bir şey vardır. 
Şimdi Vekil Bey, yalnız sorulan şeylere cevap vere
cekler, diğerlerine cevap vermeyeceklerdir. 

MUHTAR BEY '(Trabzon) — Cevabını sail ver
di, hacet kalmadı. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendiler; Hasan Fehmi Efendi Hazretleri
nin sual takrirlerini, dört nokta etrafında toplamak 
mümkündür. Diyorlar ki: ı«63 numaralı ocak mese
lesinden dolayı nakli dava yapıhnıştır. Eskişehire git
miştir ve 'orada tetkik edilmektedir. 

Efendiler; 63 numaralı ocak meselesinden dolayı 
Adliye Vekâleti nakli dava yapmamıştır. Bundan ev
vel o mesele ile alâkadar olan kâtibi 'adli; diğer bir 
meseleden dolayı Adliye Vekili esfoaıbı kanuniyeye 
müsteniden davasiyle iberaber Eskişehire nakletmiş-
tir. 

Bilahare 63 numaralı ocak meselesi hadis olun
ca kanunun maddei mahsusası mucibince içtimai 

— 213 — 



I : 50 8 . 2 . 1341 C : 1 

ceraim görülmüş ve tevhidi davaya lüzum görülerek i 
bu davada, kanun mucibince oraya gönderilmiştir. 
Yani doğrudan doğruya 'bu ocak meselesi gönderil
memiştir. Eski dava ile tevhit edilerek içtimai ceraim 
olduğundan oraya gönderilmiştir. Bu noktanın tashi
hini rica ederim. 

İkinci nokta; Aldliye Vekâletinin, Eskişehir Maili- I 
kemesini teftiş etmesi meselesi. j 

Evet efendiler; Adliye Vekâleti, teftişatta bu
lunmuştur. Tahkikat yapmamıştır, teftişatta bulun
muştur. Tahkikat başkadır, teftişat başkadır. Tah
kikat, muayyen bir mesele veya iki mesele üzerine I 
olur. Teftişat, baştan 'başa 'bütün işleriyle 'beraber I 
teftiş etmektir. Adliye Vekâleti; tahkikat da yapa
bilirdi. Salâhiyeti kanuniyeyi haiz idi. Buna lüzum 
görülmemiş, yalnız teftişat yapılmıştır. Bu, kavanin 
ve nizamatı mevcudenin vekâletlere bahşettiği bir 
salâhiyettir. Vekiliniz de bu salâhiyetten istifade ede
rek Eskişehir Mahkemesini teftiş etmiştir. Bendeniz I 
zannediyorumki, mahkemelerin teftişi, onlar için ve I 
memleket için bir şereftir. En kuvvetli mahkemeler, I 
en kuvvetli heyetler, hesaplarım, kanunun amir ol- j 
duğu teftişata açan mahkemelerdir. (Doğru sesleri.) I 

Bizde teftişata lüzum gördük ve onu yaptık mü- I 
fettiş'lerimiz raporlarını ihzar etmişlerdir. Yakında I 
vereceklerdir. Onları da tetkik edeceğiz. 

Üçüncü nokta : Mâhakimin tesir altında kalma
sı noktasıdır. Tesirat altında kalan mahkemelere kar
şı Adliye Vekilinin bir vazifesi yok mudur buyurdu- I 
lar. Adliye Vekâletinin bir vazifesi vardı. Fakat bu I 
vazifeyi ifa edebilmek, için bu tesiratın lâftan ibaret I 
olnladığı hakkında bir madde tayini ve o tesiratın j 
da kanunun dairei şümulüne girmesi lâzımdır ve gir- I 
diği vakitte elbette Adliye Vekâleti vazifesini ifa ede- I 
çektir. Fakat Adliye Vekâleti böyle bir tesirden ha- I 
berdar değildir. 

Efendiler; şunu da ilâve etmekliğime müsaade I 
buyjurunuzki, Türk Cumhuriyeti mahkemeleri, hiç j 
bir tesir karşısında kalamazlar. Kalmazlar ve buna 
katiyen meydan verilemez. (Bravo sesleri). I 

Dördüncü nokta neşriyat meselesidir. Hakikaten I 
bendeniz birçok risale ve gazetelerde bir takım yazı- I 
lar gördüm. Bu neşriyat mücazatı müstelzim midir? I 
Adliye Vekâletiniz bu neşriyatı müstelzimi müçazat I 
görmemiştir. Heyeti Celilenizin malumudur ki, her I 
medeni memlekette bir takım davalar için mahkeme- I 
lerde cereyan eden işler için yazılar yazılır. Kitaplar I 
neşr ve milletlerin hakkı tenkit ve mütalâası son de- I 
receye kadar tesir yapar vehmi ile tahdit etmek sala- | 

i hiyetini Adliye Vekâletiniz elindeki kanun mucibince 
haiz değildir. (Bravo sesleri) Milletlerin tenkit hak
ları vardır bu tenkit hakları kanunun dairei şümulüne 

I girecek kadar vahim bir vaziyet arz ederse o vakit 
I Adliye Vekâletiniz işe mübaşeret edebilir. Binaenaleyh 
I Kanunun herkese bahşettiği salâhiyeti tahdit ede-
I meyiz. Bu neşriyatta mucibi ceza bir şey görmedik 
I ve bu neşriyatta hâkimlerimizin müteessir olacağı hiç 

bir vakit hatırımıza gelmemiştir. Hükümleri açık ve 
I temizdir. Binaenaleyh bu gibi neşriyat karşısında de

ğil tehdit karşısında bile olsa - ki yoktur ve olamaz -
I Türk hâkimleri üzerinde tesiri yoktur ve mahkeme 

cereyanında gitmiştir. Maznunlar beraat etmiştir. 
Şimdi kanunen mahkemei temyize gönderilmiştir. 
Orada tetkik ediliyor ve neticei hüküm umum memle
ketin malûmu olacaktır. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ve
kili muhterem Beyefendinin sualime cevap olarak ka-

I naatbahş izahatına teşekkür ederim. Sualimin zemi-
I nini teşkil eden esaslar şunlar oluyor. Beyefendiler; 
I Cihan şümul millî zaferimiz istanbul'a dal budak sal

maya başladığı günlerde yaptığını, ettiğini gözönüne 
I getirerek paralı olarak savuşmanın yolunu bulan ya-
I ramaz vatandaşlarımızdan îspiro ve Dimitro, (sabık 

vatandaşımız sesleri) müsaade buyurunuz sabık vatan
daşlarımızdan diyelim, hangi bir köylümüzün elin
den kopardıklarını bilmediğim 63 numaralı ocağı 
kâtibi adillikten musaddak vekâletname ile vatandaş
larımızdan birine satıyor ve parasını alıyorlar. (Gürül-

j tültüler ve acaba sesleri) Arkasından memlekette du-
I rabilmek ve tutunabilmek imkânını görebildikleri gün 
l kâtibi adiin vazifede suiistimalini vesile ve basamak 
I ittihaz ederek alayla ceza mahkemesine gidiyor. (Hangi 
I ceza mahkemesine sesleri) İstanbul mahkemesine mü-
I racaat ederek mustantık kararnamesini, iltizam ve ta-
I raftarhkla itham ederek - yine iddia ediyorum ki -
I davanın tevhidi muhakeme suretinde olsa dahi Eski-
I şehire naklini talep ediyorlar. Dava tevhidi ceraim 

kavaidine tevfikan Eskişehire naklolunuyor. Dava Es-
I kişehirde cereyan ettiği sırada memnun kalmayan

lar davanın tekrar başka bir tarafa naklini istiyorlar -
I bu kuyutla sabittir - bu müracaatlarında mercii (ar-
I tık çok oldun) eliyor reddediyor. Ocağın ferağı mua-
I melesi doiayısıyle dolambaçlı yollar vasıtasiyle me

sele icra vekilleri riyasetine doğru uzanıyor. Tevzi 
olunan kitapları da Heyeti Âliyeniz okumuş olacak-

I siniz. Türk Adaletinin vüsat ve şümulüne iltica eden 
adaleti hedef ittihaz ederek mahkemesinin teftişine 

I müfettiş izam ediliyor. O tabiî kanuni bir tarikle 
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oluyor. Arz ettiğim gibi bir adet mektup bugün alı
yoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Almışsın 
ne çıkar? 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Mahke
melerden nevmit olduğumuz gün Heyeti Âliyenize 
müracaat edeceğiz diyor. (Gürültüler) Mamkemelere 
ademi itimat beyan ediliyor beyefendiler (en tabii 
hakkı sesleri) Beyefendiler! beş kelime daha söylemek-
liğime müsaade buyurmanızı rica ederim. (Altı kelime 
söyle sesleri). 

İstanbul Barosuna vasıl olduğuna kani olduğum 
bir meseleyi arz etmek istiyorum. Yunan Barosu Türk 
ve Müslüman hukukunun muhafazasını deruhte eden 
herhangi bir vekilin barodan kaydını terkin ediyor 
ve icrayı vekâletten mennediyor. (Bizde mi böyle ya
palım sesleri) Yani Yunan Hükümeti yahut barosu 
böyle yapmakla biz adalet hududundan çıkalım demi
yorum. Bu hususta acizane Heyeti Âliyenizin nazarı 
dikkatini celbeder ve cevabı kâfi görerek teşekkür 
ederim. 

5. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin, Muzır hayvan
ların itlafı hakkındaki kanunun sureti tatbikine dair 
Ziraat Vekâletinden suali ve Vekil Hasan Fehmi Be
yin şifahî cevabı : 

REİS — Sual okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Domuz Kanununun iyi tatbik edildiği yerlerde 

çok mühim semereleri görülmektedir. Bu, sade vali
lerin kaymakamların gayret ve himmetine kalıyor. 
Bigâne kalan vilâyetlerde eesri hareket görülemiyor. 
Bu kanunun tatbiki için ne suretle takibatta bulunulu
yor.. Tatbik etmeyenler ceza, edenlere mükâfat yapıl
mış mıdır? Ziraat ve Dahiliye Vekâleti Celilerinden 
sual ederim. 

Eskişehir Mebusu 
Mehmet Emin 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Haşeratı muziraanın hayvanatı vahşiyenin 
itlafı hakkındaki Kanun tatbik edilmektedir ve bu ka
nunun tatbikinden memleket azamî surette fayda gör
mektedir. Bu kanun mucibince avcılara kanunun ta-
rifatı dairesinde getirdikleri maddî alâmete mukabil lâ
zım gelen mükâfatları mahalline verilen tahsisatlar
dan tediye olunmaktadır. Kanunun bu sene zarfında 
tatbikinden hâsıl olan faydayı icmalen arz edeceğim. 
Şimdiye kadar 84 bin küsur yaban domuzu itlaf edil
miştir. Bu 15 Kânunusani 1341 tarihine kadar tespit 

j edilen miktardır. 15 Kânunusaniden sonraki miktar 
henüz tespit edilmemiştir. Bütün Türkiye'de şimdiye 
kadar 84 bin küsur yaban domuzu, 199 bin karga, 
176 bin küsur tarlafaresi, 25 029 küsur serçe, 20 bin 
beşyüz küsur tilki, 7 900 küsur kaplumbağa, 5 029 
çakal, 3 075 kurt, 3 975 sansar, 126 bin küsur tav
şan, porsuk, köstebek, dağkeçisi, canavar, dağsıçanı, 
atmaca, gelincik vesaire, 362 ayı itlaf edilmiştir. 
(Handeler) sürek avları tertibi için Müdafaai Milliye-
den alınan silâhlar uzak vilâyetlere yetiştirilememiş-
tir. Fakat ahiren Ziraat Vekâletinin Müdafaai Milli
ye Vekâletinden vaki olan ricası üzerine Müdafaai 
Milliye Vekâleti en yakın depolardan silâh ve cepha
ne verilmesi için lâzım gelen tebligatı yapmış ve eva-
miri vermiştir. Memurini mülkiyemizin ekserisi bu 
kanunun tatbiki için en ciddî alâkayı göstermiştir. Bir 
iki vilâyette ufak bir teehhür gördüğümden dolayı 
Dahiliye Vekâletinin nazarı" dikkatlerine arz ettim. 
Dahiliye Vekâleti de ehemmiyetle tebligatta bulunmuş
tur. Binaenaleyh kanun âzami tesirini göstermiş ve 
göstermektedir. Bu hayvanatı muzırra ki çekirge mü
cadelesi de dahil olmak üzere bu sene zarfında bu 
iş için sarf edilen meblâğın miktarı 160 bin liradır. 

Binaenaleyh Emin Beyefendinin suallerinin bir kıs
mı kalıyor ki, bu da çalışanlara mükâfat veriliyor 
mu? Çalışmayanlara ceza yapılıyor mu? Efendiler; ça
lışanlara mükâfattan memurları murat ediyorsa, ka
nun memurlara mükâfat vermek esasını kabul etme
miştir. Yalnız avcılara avladıkları vahşi hayvanların 
adedine göre bir mükâfat kabul olunmuştur. O veri
liyor. Mahaza memurlar da vazifelerini iyi yapmak
tadır. Az veya çok bir teehhür olursa onlar üzerine 
lâzım gelen tesiratı icra edecek tebligat yapılmakta
dır. Elinizdeki kahun ne ise onu tatbik etmekteyiz. 
Ceza bahsine gelince: Memur vazifesini yapmazsa 
ahkâm umumiye dairesinde mesul olur. Kanun za
ten başka bir ceza tayin etmemiştir. (Kâfi sesleri) 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim; bu mesele 
Meclisi Âliden yani Ankara Meclislerinden gayrı bir 
mecliste olmasaydı ihtimal suiedep telâkki edilirdi ve 
belki domuz kovalatacaksın diye kürsüye çıkanları yu
ha ile kovarlardı. Bunun ciddiyetle dinlendiğini ben
deniz memleketimiz için bir faali hayır addediyorum. 
Demekki, Devletimiz nazariyat üzerine değil iş üze
rine yürüyor. Efendim; evet bu domuz ve kurt de
dikleri şey Devlete senevi on milyon lira bir servet 
temin ediyor, bu sermayesiz istikrazdır. Bendeniz Ve
kil Beyefendinin verdikleri izahata memnun oldum. 
İyice maksat hâsıl olmuştur. 84 bin küsur kadar mü-

I him bir miktarda domuz telef edilmiştir. 
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İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Serçe de var-
rfuş. 

1 EMİN BEY (Devamla) — Serçe vesaire alelhusus 
fyeyf için avlanan şeylerdir. Bizim memlekette on mil-
yjön dönüm miktar zeriyatı domuz tecavüzünden kur
tarmaktır. Yoksa serçeyi çocuklar da öldürür. Ma-
lümuâlileri taşralarda vilâyetlerde Hükümeti temsil 
eden valilerdir. Eğer bir yerde vali kanundaki mak
sadın ne olduğunu anlayabilmiş ve kendisine iş edi-
riebilmişse burada kanun hüsnü netice veriyor. Lakayt 
i$e kanun olduğu gibi kaymakamlara tebliğ edilmiş 
ve öyle uyuyakalmıştır. Eğer hatıra gelse de onlara 
a iv mevsimi filân deselerdi her halde daha iyi netice 
verirdi ve bizim iki sene sonra göreceğimiz faydayı bu 
s|ene görecektik ve istihsalâta % 20 derecede tesir 
eidetcekti. Bendenizin suali asıl sormaktan maksadım 
bu ilk kanundur. Bunun kuvvei tediyesi ve noksan
ları var mıdır? Bunu Vekil Beyefendi acaba alâkadar 
rfiemurlardan sormuş mudur ve bu maksat veçhile iş 
yapılamayan yerlerde teehhür var mıdır? Ve bu veç-
rjjile basit fakat memleketçe mühim bir mesele olan bu 
rjiıeşeleyi ortadan kaldırmak için kanunda daha ta-
c|ilât yapmak lazımsa Vekâleti aidesi mahallindeki 
rjnemurinden sorsun ve tadilât teklif etsin. 

• Saniyen hepinizin malumu âlileridirki, bizim va
lilerimizde bir mesuliyet diye vazifede yapacağı bir 
şjey yoktur. Suyu getiren de bir, testiyi kıran da bir 
cferler. Memlekette öyle bir usul vardır. Şimdi boş 
djturan, şiir yazan vali de bir, iş gören vali de bir
dir. Memlekette iş yapan azdır. Valilerimizin çalışıp 
çjalışmadığını ne suretle takip edebileceğimize dair 
bendeniz Heyeti Vükelâyi muhteremeden bir teklif 
yapılmasını ve bu suretle valilerin yapacağı işleri, tat
bik ettireceği kanunları bilmesi ve tatbik ettirmesi için 
rica edeceğim. Bu meyanda asıl mühim mesele olan 
vb memlekete servet getirecek olan iş halledilmiş ola
caktır. Bunu rica ederek izahatı kâfi görüyorum. 

6. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin Mücahedei 
Milliye esnasında fevkalâde hizmetleri sebkeden millî 
heyetler rüesa ve azalarından bir kısmının el'an İs
tiklâl Madalyasıyle taltif edilmemeleri esbabına dair 
Başvekâletten suali ve Başvekil Fethi Beyin cevabı. 

REİS — Sual okunacak. 
[ Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
i 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali milliye 

i&tirak edip muhtelif cephelerde veya dahilî isyanların 
itfasında bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık göste
renlerin takdirname veya bir derece terfi suretiyle tal
tiflerine ve bunları idare eden müdafaai hukuk reisi 

ve azalarıyle mücahit ve mücahidelere İstiklâl Madal
yası itasına dair olan dörtyüz numaralı Kanun mu
cibince İzmir işgalini müteakip pek büyük hidematı 
vataniyeleri sebkeden Denizli, Tavas, Garbikaraağaç, 
Çal, Buldan, Sarayköy, Nazilli, Aydın vilâyet ve kaza
larında teşekkül eden Heyeti Millîye rüesa ve azaları
nın sebkeden hidematı vataniyeleri hakkındaki tahki
kat elyevm hitam bulmamış mıdır? Bulmuşsa Denizli 
ve Aydın vilâyet, kaza ve nevahisi müdafaai hukuk 
heyet rüesa ve azalarından kanunen İstiklâl Madalya
sıyle taltif edileceklerin isim ve şöhreti tespit edilmiş 
midir? Harekâtı Milliye esnasında nakden ve bedenen 
hizmet ettikleri ve topladıkları fedakâr kuvvetleriyle 
millî cephelere koşarak muharebata iştirak ettikleri 
halde bugün İstiklâl Madalyasıyle taltiften mahrum 
edilen ve müddei müracaatın mürur ettiğinden bahis
le müracaatlarına cevabı ret verilen birçok vatanper
verler vardır. Kanunda böyle müddeti müracaat tah
dit edilmediği halde bunlara niçin cevabı ret verilmiş
tir ve niçin tahkikat tevsi ve intaç edilmemiştir? Hü
kümetten sual buyrulmasını teklif eylerim. 31 Kânu
nusani sene 1341. 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Ne lüzumu var
dır? 

KEMAL BEY (Adana) — Bütün milletin göğsüne 
birer madalya takılması lâzımdır. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 400 
numaralı Kanun mucibince Mücahedei Milliye esna
sında fevkalâde hizmetleri sebkeden millî heyetler rüe
sa ve azalarının el'an İstiklâl Madalyasıyle taltif olun
madıklarını soruyorlar. Bu hususta kanun dairesinde 
vaki olan inhalar tetkik olunarak Heyeti Celilenize arz 
olunmuştur. Bundan sonra gelecek inhalar da usulü 
dairesinde Heyeti Celilenize arz olunur. Bu arz neti
cesinde bu gibi zevata İstiklâl Madalyası vermek, 
vermemek Heyeti Celilenizin salâhiyeti dairesinde 
olduğu için buna cevap vermek vazifem değildir. Yal
nız şimdiye kadar usulü dairesinde yapılmış olan in
halar Heyeti Celilenize arz olunmuştur. Bundan son
ra da arz olunacaktır. 

YUSUF BEY (Denizli) — Kâfidir efendim, te
şekkür ederim. 

7. — Muş Mebusu İlyas Sami Beyin; Büyük Mil
let Meclisi Azayı Kiramını tezyif eder mahiyette neş
riyatta bulunan Sadayi Hak Gazetesi hakkında şe-
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diden muamelei kanuniye icrasının esbabı tehirine 
dair Adliye ve Dahiliye vekâletlerinden suali. 

1. — 1339 senei Maliyesi Haziran - Şubat ayları 
hesabatına ait Divanı Muhasebatın üç kıta raporu ve 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim; burada ruz-
namenin dördüncü numarasında 1339 senei Maliyesi 
Haziran - Şubat ayları hesabatına ait Divanı Muha- ; 
sebatın üç kıta raporu ve Divanı Muhasebat Encüme
ni mazbatası encümendedir, diyor ve ruznamede du
ruyor. Encümende böyle bir şey yoktur. Kanunu Esa
si, Adliye ve Divanı Muhasebat encümenlerince müş
tereken bakılmak üzere giden kısım, mesuliyete ait 
kısmıdır. Encümen bir de maktu harcırah kısmını al
mıştır. Bunun haricindekiler ayrı ayrı birer fıkradır, 
hâdisedir. Onlar Heyeti Celilece okunmuş, tespit ve 
kabul edilmiştir. Divanı Muhasebat ve Hükümete teb -
ligi icabeder. Maktu Harcırah Kanunu bir şekilde 
tadil edilsin denildi ve kezalik mesuliyet de kanunî 
bir şekilde tespit edilmek üzere bu üç encümene hava
le edildi. Mesuliyet malî midir, cezaî midir? Veki
lin tazmin etmesi lâzımgelir mi gelmez mi? Nasıl lâ
zım gelecektir. Bunları tespit etmek üzere bu üç en- i 

cümene havale edildi. İçtihada müteallik, şu veya bu 
suretle hareket edilmesi lâzımgelen kısımları tespit 
edilmiştir. Bunlardan encümende kalan bir kısım yok
tur. Bunlar bir an evvel Hükümete ve Divanı Muha
sebata tebliğ edilmelidir. Bunlar ayrı şeylerdir. En
cümenlere giden kısımlarla alâkası yoktur. 

RElS — Efendim; Divanı Muhasebat Encümeni
nin tespit ettiği fıkarattan ikisi bazı encümenlere teb
liğ edilmiştir. Diğer Meclisçe kabul edilen fıkaratı 
hükmiyenin, encümenlere tevdi edilenlerin Meclise gel
mesine intizar edilmeksizin Hükümete ve Divanı Mu
hasebata tebliğini Encümen Reisi Beyefendiye teklif 
ediyorlar. Ayrı hükmü ihtiva ettiği için bu tarzı ka* 
bul buyurursanız tebliğ ederiz. Bu teklifi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Müdafaai Milliye Encümeninin; Bilûmum 
malûlini askeriyenin terfihi hakkında (2/280) numara
lı teklifi kanunisi mazbatası ve Harp Malûlleri Ce
miyeti muharrasları tarafından verilen teklifnamenin 
Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan Terfih Ka-
nunuyle birleştirilmesi hakkında (3/319) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Sahibi sual burada yoktur. Tehir edi
yoruz. Ruznameye geçiyoruz. 

HALÎT PAŞA (Ardahan) — Efendiler; geçen salı 
günü malûl gaziler kanunun müzakeresi esnasında bu 
kanun kuvvetli bir suretle himaye edilmesine ve ka-
naatbahş edile gösterilmesine ve batta Meclisi Âlinin 
temayülâtına rağmen, Maliye Vekili muhteremi ve 

i sonra Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muhar
riri arkadaşımız tarafından sırf bütçe mülâhazası nok-
tai nazarından söylenmiş olan birkaç söz üzerine ef
kârda bir teşevvüş hâsıl olmuş, binaenaleyh bu ka
nun o gün çıkacak iken bu teşevvüş yüzünden ekseri
yet hâsıl olamamış ve bu kanunda neticelenememiş-
tir, 

Efendiler; harp, hazarda temin edilir, zafer ise 
bütün kuvayi maddiye ve maneviyenin sarfiyle müm
kündür. Kuvayi maneviye, gerçi fıtrat cibilliyet ve 
daha doğrusu bir bahşayişi ilâhidir. Fakat bütün mil
letler ordularının kuvveyi maneviyesini temin ve tez
yit için hazarda ve seferde her türlü tedabiri alırlar. 
Meselâ bu tedabir arasında şunlar da vardır. Muhare
belerde seb.it olanların ailelerine ve mecruh düşen ma-
lûline iyi bir hayat vermek ve bunların refahını te
min etmek; eğer bu cihet bu kuvveyi maneviyenin 
takviyesi ciheti nazarı dikkate alınmazsa, daha ev
vel muharebeye gidip de hükümet tarafından bakıl-
mayıp da ailelerinin süründüğünü gören ve ondan son
ra muharebeye giden arkadaşları, bu manzara karşı
sında, fedayi can edemezler. Çünkü ondan evvelki 
muharebelerde 'bulunup da şehit olan arkadaşlarının 
ailelerinin sefaletini görür ve maneviyatına suitesir 
icra eder. (Doğru sesleri.) 

Efendiler; maneviyatı olmayan bir kuvvet ne ka
dar fazla olursa olsun keyfiyet değil, kemmiyettir. 
Yani sürü halindedir. Bunları alırsınız, arkanıza ta
karsınız, yürürsünüz. Fakat ufak bir temasla bunlar 
parça parça olur. Bir muvaffakiyet ümidi kalmaz, 
zafer hayal haline girer. Efendiler; bu nazariye hari
cinde dünyada bir tek millet vardır. O da Türk mil
letidir ve Türklerdir. (Bravo sesleri.) Çünkü, bugün. 
istihzarat devresindeyiz. Hudutlarımızda bir faaliyet 
vardır ve barut kokuları yavaş yavaş burnumuza gel
mektedir. Bu sırada silâh altına aldığımız arkadaşla
rımız ufak bir davul sadasiyle veyahut muhtarın bir 
işaretiyle sevine sevine zıplaya zıplaya serhade koş
maktadır. Halbuki efendiler; bunlar böyle çağrıldığı 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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vakitte bu kanun henüz çıkmamıştır ve biz mücadele 
esnasında idik ve onlar düşünmemişlerdir ve deme
mişlerdir ki; Büyük Millet Meclisi şu kanunu çıkar
madı. Şuna baktı, buna bakmadı. Vatanı tehlikede 
görmüşlerdi. Ve şerhada koşmuşlardı, İşte efendiler; 
böyle büyük bir millete mensup olan Meclisi Âli 
şuve bu mania karşısında efkârını değiştirmemelidir. 
Böyle hudutlarımıza koşan ve istikbalde kendilerin
den birçok şeyler ümit edilen bu Mehmetçikleri tak
viye etmelidir. Çünkü o Mehmetçikler bilmelidirler 
ki, malûl arkadaşları vafdır, şehit kardeşleri vardır. 
Metruk bilmem neler vardır. Fakat biz bunları şu 
malûl gaziler kanunu ile terfih edersek bunları daha 
ziyade takviye ederek göndermiş oluruz ve bir de ge
ride kalan arkadaşlarımızı hoşnut etmiş oluruz. 

Efendiler; Avrupa milletleri acılarını unutmadığı 
gibi iyi günlerini de düşünmekte ve daima tebcil et
mektedirler. Ben Paris'te bulunduğum esnada Napol-
yojı tarafından Etuval namındaki bir sütunu harbin ve 
bir a'bidei zaferin altına meçhul askerin vazı esasını 
kurmuşlardır. O meçhul askerin mezarında hiç sön
meyen bir nur vardır. Sonra o meçhul askerin me
zarı gelen ve geçenlerin her gün bıraktıkları çiçekler
le dolmaktadır. Sonra efendiler; o mezarın etrafın
dan gelen geçen herkes şapkasını çıkarmaya ve ihti
ram etmeye mecburdur. 

Almanlara gelince : Almanlar da bu Harbi Umu
mide şehit düşen arkadaşları için, askerleri için birçok 
geçeler karanlıkta kalmakta ve bu adamları tesit et
mektedirler. Halbuki Fransızlar veyahut Almanlar 
Harbi Umumide dört sene harp etmişerdir. Efehdi-
er; gel, Türk ile mukayese et bunu?.. Türk Harbi 
Umumiyi yapmış, ondan sonra istiklâl Muharebesini 
yapmış, kazanmış ve düşmanını denize dökmüş, son
ra bu malûl gazilere ve işte bu Allah'ın bizim kucağı
mıza bıraktığı bu zavallı adamlara bilmem kaç bin 
lira açık veya şu ve bu bahane ile para vermemek 
hatadır efendiler; (Vereceğiz sesleri.) Binaenaleyh bun
ların behemahal refahını temin etmek lâzımdır. 

YUSUF BEY (Denizli) — Evvelemirde onları ter
fih edeceğiz, başkası dursun. 

HALİT PAŞA (Devamla) — Ve behemahal bun
ların refahını temin etmek 'bir vazifedir. Arkadaşlar; 
berii buraya çıkaran kuvvet zannetmeyiniz ki yalnız 
benim hissimdir. Emin olunuz ki, bütün kuvvetimi, 
bütjün ilhamımı sizden alıyorum. Evet siz benim, ne
cip, asil, namuskâr arkadaşlarimsınız. Bu malûl ga
ziler kanunu bugün çıkmalı ve bugün nihayet bulma
lıdır. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

M Ü D A F A A ! M İ L L I Y E E N C Ü M E N ! MAZBA
T A MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Efendi
ler; malûl gazilerin terfihi öyle bir meseledir ki, in
san bu meseleye dair hiçbir münakaşanın olamayaca
ğını ve derhal bu hususta yapılan teklifin kabul edi
leceğini zannediyordu. Fakat Muvazenei Maliye En
cümeni Müdafaai Milliye Encümeninin yapmış ol
duğu miktarı tenkis etmiştir ve yalnız bununla kal
mamış, geçen sefer Mecliste bu tenkisin lehine doğ
ru idarei kelâm etmiştir. 

Onun için bu hususta bir kaç söz söylemek lâ
zımdır. Gerçi Maliye Vekili Beyefendi ile Muvazenei 
Maliye Encümeninin hedefi, masrafı azaltmak ve 
hazine namına tasarruf yapmaktır. Yalnız öyle me-
sail vardır ki, o hususta tasarruf prensipleri mev-
zuubahis olamaz. Meselâ: Soruyorum; bugün vukua 
gelece bir harpte ilk tedabir için bir miktar teklif 
edilse Muvazenei Maliye Encümeni bu hususta ta
sarruftan bahsedebilir mi? Ama diyecekler ki; malûl
ler harpte vazifelerini yapmışlardır, bugün hazarda 
işe yarar mı? Hayır, o halde (70 000) liralık paraya 
yazık değil mi? Gerçi bu söz söylenmez. Fakat bu 
sözün söylenmesiyle, söylenmemesi arasında fark 
yoktur. Ecnebilerden, Halit Paşa Hazretleri de ba
his buyurdular. Değil böyle malûller için, artık bu
gün toprak olmuş ölüleri hakkında bile binlerce lira 
sarfiyle bunlara kadirşinaslık yaparlar. Biz ise gözü
müzün önünde canlı iskelet halinde gezen o malûl
lerin sürünmesine tahammül ediyoruz. Meydanı 
harbe sevkedilen ve bilâperva ölüme .atılan mecruh
lar hakkında, yalnız gazete sütunlarında, bunların bir 
kısmı şehit ve bir kısmı mecruh olmuştur diye okur, 
geçeriz ve neticei zafere bakarız. Fakat bu mecruh
lar nasıl ızdırap çekerler ve hastane köşelerinde na
sıl inlerler? En garip olan nokta şudur ki, harpte fe
dakârlığın en son noktasına vasıl olan şehitlerle ma
lûller, bu fedakârlığı nisbeten yapan, fakat sapa
sağlam olan insanlarla mukayese edilirse onlardan 
pek az derecede taltif görüyorlar. Taltif değil, feda
kârlıklarına mukabil adeta ızdırap çekiyorlar. Bina
enaleyh bu malûlleri refaha sokmak - yalnız vazifei 
maneviye ve vicdaniyeyi yapmak değil - aynı zaman
da, ileride vuku bulacak bir harbin temini için de 
lâzımdır. Ölüme atılacağı zaman bir nefer, bir za
bit malûl kaldığı zaman, hayatının nihayetine ka
dar refahının temin edildiğini görürse, daha cesur 
ölüme atılabilir. Binaenaleyh Müdafaai Milliye En
cümeninin teklifinin kabulünü rica ederim. (Müzake
re kâfi, reye sesleri) 
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REİS. — Müzakerenin kifayetini reye koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir efen
dim. 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Encümeni zammiyatının, aynen 

kabulünü ve yalnız 5 ve 6 ncı derecede, efrad ve ma
lûl zabitan için, Muvazenei Maliye Encümeninin 
tespit ettiği arazi fıkrasının kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

Eskişehir Mebusu Kırşehir Mebusu " 
Mehmet Arif Lüftü Müfit 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede, arazi temlikine mütedair oldu

ğundan maddenin bir kerede umuru tasarrufiye En
cümenine tevdiini teklif eylerim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Cereyanı muamelede selâmet noktai nazarından 

arazi meselesinde Muvazenei Maliye Encümeninin, 
diğer maddelerde Müdafaai Milliye Encümeninin 
lâyihasının müzakere ve kabulünü teklif eylerim. 

Erzurum 
Cazım 

Riyaseti Celileye 
(Arazi bulunmayan mahallerde bedeli olarak iki 

yüz lira nakden ita olunur). 

Balâdaki fıkranın kabulünü teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin tayyı ile yerine Müdafaai Mil

liye Ensümeninin maddesinin berveçhiati tadil ile 
kabulünü teklif ederim. 

Birinci maddede arazii emiriye, veya metruke-
den 20 - 50 dönüm-arazi yerine beşinci ve altıncı de
recede malûl küçük zabit ve efrada kıymeti hazıraları 
itibariyle bir defaya mahsus olarak ikişer yüz liralık 
arazi temlik olunur. 

İstanbul Mebusu 
Kâzım Karabekir 

Riyaseti Celileye 
Derecelerin berveçhizir esasa* dahilinde kabulünü 

teklif eylerim. 

Erkânı Efrat 
Derece Ümera ve Zabitan ve küçük Zabitan 

1 50 Lira 25 Lira 
2 45 » 20 t> 
3 35 » 15 » 
4 30 » 10 •» 
5 25 » Üçer yüz liralık 
6 20 » Arazi verilir 

Rize Mebusu 
Ekrem 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (beşinci ve altıncı derecede 

malûl ilahır...) fıkrasındaki (iki yüz liralık arazi tem
lik olunur) hükmünün (beşer yüz lira kıymetinde ara
zi temlik olunur) şeklinde tadilini teklif ederim. 

Karesi Mebusu 
Ahmet Süreyya 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin nihayetine berveçhiati fıkranın 

ilâvesini teklif eylerim : 
(İstiklâl muharebatı malûlleri halihazırdaki maaş 

ve tahsisatları iie tekaüde sevk oolunurlar. Zirdeki 
zamaim zunlara verilmez.) 

Sinop Mebusu 
Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin nihayetine berveçhiati fıkranın 

ilâve ve kabulünü teklif eylerim. 
(18 teşrinievvel 1339 tarih ve 354 numaralı ka

nunla müddeti mezuniyetleri temdit edilen istiklâl 
muharebatı malûlini askeriyesi 24 teşrinievvel 1339 
tarih ve 360 numaralr maaş ve tahsisatı fevkalâde 
kanunuyla tayin edilen, maaşatı asliye dahilinde te
kaüde sevk olunurlar.) 

İstanbul Mebusu 
Ali Rıza 

Riyasete 
Birinci maddenin nihayetine atideki cümlenin ilâ

vesini arz ve teklif eyleriz. 
Erzurum Denizli 

Rüştü Haydar Rüştü 
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(istiklâl harbinde malûl olanların tekaüt maaş-
I lan, son rütbe maaşları üzerinden hesap ve ita kı-
ilınır.) 
i Meclis Riyasetine 

Birinci maddedeki zam miktarının Müdafaai Mil
liye Encümeni tarafından teklif edilen, erkân, ümera, 
zahitan, efrat ve küçük zabitanâ mahsus miktarların 
kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

Erzurum Denizli 
Rüştü Haydar Rüştü 

REÎS — Efendim; takrirler, muhtelif teklifleri 
ihtiva ediyor. Tekliflerden birisi, maddenin umuru 
tasarrufiye Encümenine iadesi hakkındadır. (Ret ses
leri) Diğer takrirlerden bir kısmı, Müdafaai Milliye 
Encümeninin maddesinin kabulünü ve yalnız ara
ziye ait fıkrasının Muvazenei Maliye, Encümeninin 
[teklifi veçhiyle kabulünü, bir de bundan gayrı ola
rak Muvazenei Maliye Encümeninin kabul ettiği 
200 liralık arazi yerine beş yüz liralık arazi tahsi-
isini teklif ediyorlar. Bunlardan başka diğer bir tak
rir daha vardır, istiklâl Muharebesinde malûl olan
ların halihazır maaşlarıyla tekaüt edilmesi hakkın
daki takriri reyinize arz edeceğim. (Giresun Mebusu 
Hakkr Tarık Beyin takriri tekrar okundu) (Ret ses-
jleri) , 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lüt-
ifen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen 
lel kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Beş yüz lira sadaları) 
RElS — iki yüz lira yerine beş yüz liralık ara

zi teklifi vardır. Şimdi Arif Beyin takriri ile aynı 
maalde olan diğer takrirler okunacaktır. Arif Beyin 
takriri ile Kâzım Karabskir Paşa Hazretlerinin tak-
Irirleri aynı maaldedir. Okuyacağız : 

(Eskişehir Mebusu Arif Beyin takriri tekrar oku
ldu.) 

REİS — Efendim; bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın.. Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmıştır. 

Ahmet Süreyya Beyin Muvazenei Maliye Encü
meninin birinci" maddesinin tadili hakkındaki takri
bi vardır. Süreyya Beyefendi; zatıâliniz Müdafaai 
Milliye Encümeninin mi, yoksa Muvazenei Maliye 
Encümeninin mi esasını kabul ediyorsunuz? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Arz ede
yim efendim: Müdafaai Milliye Encümeni diyorki, 
arazii milliye ve miriyeden 20 ilâ 50 dönüm arazi ve
rilir. Muvazenei Maliye Encümeni ise 200 lira kıy-
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metinde bulunan arazi verilir diyor. Yani 200 lira
ya muadil olan bir arazi verilir. Bu itibarla beş dö
nüm olabilir, yirmi dönüm olabilir, yüz dönüm ola
bilir. Bu mahallata göre değişebilir: Binaenaleyh bu 
teklif, kendilerine arazi verilecek eşhas hakkında 
teadül esasına daha mülayimdir. Onun için teklifim 
dönüm esasına göre değil, kıymet esasına göredir. 
Aynı zamanda miktarını da tezyit ediyorum. 200 li
ra kıymetinde arazi yerine beş yüz lira kıymetinde 
arazi verilmesini teklif ediyorum. 

(Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Efendim; bu takriri nazarı dikkate alan
ları lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın... 

VEHBİ BEY '(Karesi) _ Efendim; bu beş yüz 
lira yanlıştır. Malûlinin aleyhinedir. Bazı yerler var
dır ki, beş dönümü beş yüz lira eder. 

REİS— Efendim; evvelce kabul edilen, iki yüz 
liralık arazidir. Şimdi bu beş yüz liralık arazi tabii 
daha iyidir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Müsaade 
buyurursanız takririme şu ciheti de ilâve edeyim, ar
kadaşlar anlasın. (Gürültüler) 

REİS — Efendim; Süreyya Beyin takririni naza
rı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazan dikka
te almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Şimdi Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin 
bir takriri vardır ki, o artık hükümden sakıttır. 
(Beş yüz lira nakden ita olunur) Diye bu suretle tas
hih ederlerse reye koyarım. Zatıâliniz arazi bulun
mayan mahallerde (200 lira bedel verilecektir diyor
sunuz) Halbuki beşyüz liralık arazi kabul edilmiştir. 
(Gürültüler, arazi, arazi sesleri) 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bey
efendiler; acele etmeyin arz edeyim. Öyle bir ma-

• hal olurki, bulunduğu mahalde Hazineye ait hiçbir 
fazla arazi bulunmaz. (Var, çok sesleri) Arazi bu
lunmayan yerlerde arazinin bedeli olarak (500) lira
yı nakden vermelidir. Bunu teklif ediyorum. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Efendiler, malûm olan malûl gazilerin adedi 14 278 
kişidir. Bunlara beşer yüz lira verilecek olursa bu
nun yekûnu yedi milyon küsur lira eder. (O kadar 
değil sesleri) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ 
ALİ BEY (Karahisarısahip) — Sekiz bin küsurdur. 
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BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (Devamla) — 
O halde dört milyon lira eder. Arazinin işlenmesi 
filân şayanı arzu bir şeydir. Hakikaten mevcut olan 
arazinin işlenmesi filan sayam arzu bir şeydir. Ha
kikaten mevcut olan arazinin tevziinde faide mev
cuttur. (Olmaz, olmaz sesleri) Mustafa Feyzi Efen
dinin sualine cevap veriyorum. Zira nakden veril
mesini istiyor. Üç dört günden beri bütçede açık
tan şikâyet eden Heyeti Celileniz böyle ansızın dört 
milyon liralık bir yijkün bütçeye tahmilini terviç et
mez. (Hayır sesleri) Bütçemizin aynen ve nakden 
vermeye tahammülü yoktur. 

REÎS — Efendim; Mustafa Feyzi Efendinin tak
ririni nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır, 

Ekrem Beyin takriri tabiî hükümden sakıt olmuş
tur. (Tabiî sesleri) Şimdi bu tadilâttan sonra mad
deye bir fıkra ilâvesine dair bir takrir vardır, 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Müsaade buyurunuz 
izah edeyim. 

REÎS — Hüseyin Bey o madde geçti. Herkesin 
olduğu yerde verilecek. Rıza Bey, Zatıâlinizin iki 
takririniz vardır, ikisi de aynı maksat aynı gayede
dir. (Okunsun, izah etsin sadaları) 

ALÎ RIZA BEY (İstanbul) — Müsaiade buyuru
nuz, izah edeyim. Takririn birisi benim değildir. 
(İstemez sesleri) 

REÎS — Efendim; Sinop Mebusu Recep Zühtü 
Beyle Rıza Beyin takrirleri aynı mealdedir. (Erzurum 
Mebusu Rüştü Paşa ve Denizli Mebusu Haydar Rüş
tü Beyin takriri tekrar okundu.) (Sinop Mebusu Re
cep Zühtü Beyin takriri tekrar okundu.) (İstanbul 
Mebusu Ali Rıza Beyin takriri tekrar okundu.) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; bu fıkra yeni çıkmıştır. 
Müdafaai Milliye Encümeni böyle bir fıkra koyma
mıştır. Bu, sarihtir. Beş sene geçmeden bu maa-
şat ile tekaüt yapılmaz diye geçen sene kabul et
miş olduğunuz kanunda bu vardır. Lütfen onu bir 

kere düşününüz ve tetkik buyurunuz ondan sonra 
kabul ediniz, yoksa kanunu bütün bütün değiştirmek 
lâzımdır. 

ALİ BEY (Karahisarı Sahip) — Efendim; ka
nun lâyihasına dikkat buyurulacak olursa bu kanun 
lâyihası Tahsisat Kanununun neşrinden çok evvel 
tanzim ve takdim edilmiştir. 

Geçen de arz ettim, bu kanun üç seneden beri 
sürünmektedir. Onun için bugün almakta oldukla
rı maaş esasen haklarıdır. Çünkü o maaş zabitana 
veriliyor. Kendilerini o suretle mezun addettik ve 
bunların bu suretle tekaütlerinin icra edilmesi lâzım-
gelir ve hakkıdır. (Kaç kişidir sesleri) İstiklâl malûl
leri 153 zabittir. 

REFİK BEY '(Konya) — Tabiî bunların bir 
farkı olması icap eder. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
Bey (Kângırı) — Zaten bu iki kanun İstiklâl Har
bi malûllerine yapmış olduğumuz birçok mevattan 
dolayı eski malûlleri de kurtarmak için yapılır. Bu
gün yeniden bir esas yapacak olursak eski kanunu 
bozmak icap edecektir. Bunu vazifem itibariyle 
arz etmek mecburiyetindeyim. 

REİS — Recep Zühtü Beyin takrirleri esasen 
hükümden sakıt olmuştur. Kabul edilmiş olan tadil 
teklifleri bu takrir mahiyetindedir. İstanbul Mebusu 
Ali Rıza Beyin bir takriri vardır. (Tekrar okundu.) 

Efendim; İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin tak
ririni nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmıştır. (Alkışlar) Efendim; dikkate alın
mış olan tadil tekliflerini şimdi Muvazenei Maliye 
Encümenine havale edeceğiz. Encümenin bir itirazı 
yoksa... (Yoktur sesleri) Encümen itiraz etmezse ve 
burada tadilât yapmasını isterse burada yapabilir. 
Fakat burada encümenden kimse yoktur, Binaen
aleyh Encümene gidecektir. On dakika teneffüs et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3,10 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 3,40 

REİS : Kâzını Paşa 

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

REİS — Celseyi açıyorum efendim; kanunun 
ikinci maddesi okunacaktır : 

Madde 2. — Malûl zabitan ve efrattan olup va-
zaifi hayatiyesini kendi kendine temin ve tedvir et
mekten aciz oldukları heyeti sıhhiyei askeriye rapo-
riyle ve bikes bulundukları mahallî hükümetlerince 
musaddak olanlar 'Muvazene! Umumiyeden idare 
edilen askerî ve mülkî hastanelerin nezareti altında 
vücuda getirilecek yurtlarda meccanen iskân ve maaş-

; larından kat edilmek üzere iaşe edilirler. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Arkadaşlar; Heyeti 
Umumiyesinin müzakeresi esnasında arz etmiştimki, 
her memlekette ve her millette malûllerinin terfihi 
için büyük fedakârlıklar ihtiyar edilir ve bununla 
çok meşgul olurlar. Bu terfih keyfiyeti malûllerin yal
nız kendi şahısları için değildir. Aynı zamanda nesli 
atinin hissiyatı fedakâranesini daima tezyit ve idame 
etmek içindir. Başka memleketlerde bikes ve bivaye 
olan malûlin yine kendi maaşlarından iaşe edilmek 
üzere bir yere toplanır Ve ı«pale dözenvalit» tesmiye 
edilen malûlin yurdunda içtima ettirilir. 'Bunlar ölün
ceye kadar orada yine kendi maaşlarıyle iaşe olu
nurlar. Topluca idamei hayat ederler ve millete dua 
ederler. Bu ikinci maddeyi bendeniz gayrı kâfi bulu
yorum ve kabiliyeti tatbikiyesini de göremiyorum. Se
bebi maddede «Muvazene! Umumiyeden idare edilen 
askerî ve mülkî hastanelerin nezareti altında vücuda 
getirilecek yerlerde meccanen iskân ilin.,»' deniliyor. 
Efendim; hepiniz bilirsi.nizki, hâriçteki hastanelerimiz 
böyle bir yurt yapacak vaziyette değildir ve esasen 
bir çok yerlerde böyle yurt yapıpda nakıs ve nata
mam bir halde bırakmaktansa bunlardan bikes olan
ları - diğer memleketlerde olduğu gibi - kimsesiz olan
ları yine kendi maaşlarından idare edilmek üzere yi
ne böyle toplu bir halde imrarı hayat ettirmek daha 
muvafık olur^ve daha iyi nezaret altında kalabilirler. 
Bu noktai nazardan Heyeti Celilenizden istirham ede
ceğim. İstanbul'da buna elverişli bir çok binalarımız 
vardır, Müdafaai Milliye Vekâletine merbut olmak 
üzere böyle bir malûlin yurdu açılsın ve bikes olan
lar Heyeti Sıhhiye raporları ve mahallî mazbataları 
ile kimseleri olmadığı anlaşılanlar, gelsinler malûlün 

yurdunda toplansınlar, Heyeti Celilenize ve bütün mil
lete dua etsinler. Bunıi teklif ediyorum. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Saraylardan birini 
verelim. Otursunlar. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ ALİ 
BEY (Karahisan Sahip) — Efendim; böyle bir şey 
yapılması Encümenin de hatırına gelmiştir. Fakat ka
biliyeti tatbikiyesi itibariyle gayri mümkün gördük. 
Çünkü her malûlün iyi kötü bir hısımı, akrabası ve 
çoluk çocuğu vardır. Bunlar yine eski mekânlarından 
yurtlarından ayrılmak istemezler. Bunları böyle ker
hen toplayıp orada toplu bir halde bulundurmak doğ
ru olamaz. Daha külfetli ve daha masraflı bir yer aç
mamak için Muvazene! Umumiyeden idare olunan 
bazı hastanelere 8, 10, 15 kişi gibi kimsesizler zuhur 
ettikçe bunların o suretle hastanelerde idare edilmesi 
cihetini ihtiyar ettikki, bu basit bir masrafla yani o 
hastanenin mevcut teşkilâtiyle idare elemanları ile 
yapılmasını düşündük. Onun için Arif Beyin buyur
duğuna taraftar olamadık. Çünkü kabiliyeti tatbikiye
si itibariyle buyurdukları bilâkis zordur. 

KÂZIM KARABBKİR PAŞA (İstanbul) — Efen
dim; Arif Beyin teklifi veçhiyle hakikaten İstanbul' 
da bir sarayın malûl gazilere verilmesi çok muvafık
tır ve mümkünülicradir. Bendeniz bir seneden beri bu 
hususta Müdafaai Milliye Vekâleti nezdinde tetkikat-
ta bulundum ve neticesinde bunun mümkün olduğunu 
gördüğüm için Müdafaai Milliye Encümeninin dediği 
gibi hastaneler tasavvur edilirse oralar, bu gazileri ter
fih edecek, yaşatacak yer değil bir hastane köşesi ad-
dedilmelidir. Hiç bir hastane; gözden veya sair aza
dan mahrum olan bu arkadaşların bakiyei hayatlarını 
refah ve Saadetle geçirtemez. Halbuki bütün malûller 
İstanbul'un ne güzel bir yer olduğunu bilirler, havası
nın, suyunun iyiliğini bilir ve adeta oraya gelmeyi bir 
gayei emel vibi bilir. Orada bunlar bir arada bulunur
larsa aralarında ahenkli cemiyetler teşkil edebilirler 
ve hiç olmazsa münasip zamanda İstanbul'un bu ka
dar müciki kulüpleri vardır. Güzel yerleri vardır, bir 
çok yurtlan vardır, bunlar; o biçareleri tatmin eder, 
terfih eder ve herhangi bir ihtiyaçlarını o merkezi me
deniyetimizde daha kolay bulabilirler ve her malûl ra-
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zidir. Birçokları ile görüştüm; Erzurum'da oturan bir 
arkadaş bile böyle bir şey görürse İstanbul'da böyle 
bir müesseseye can atacaktır. Eğer bu maddedeki şe
kil kabul edilecek olursa adeta biçareleri hastanelerde 
nekahat köşelerinde oturtmuş oluruz. Fakat böyle 
saraylardaki parasını da vereceklerdir - kadrösuyle bı
rakacak olursak hayatlarının mabadini hiç olmazsa ya 
kulaktan veyahut gözden saadet içerisinde geçirecekler
dir. Onun içsin bendeniz de Arif Beyin teklifinin ka
bulünü rica ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz bu
rada Encümenin fikrine iştirak ediyorum ve Istanbula 
toplanmasının imkânı olmadığını kaniyim. 'Belki üç 
kişi belki de yirmi yirmi beş kişi İstanbul'da toplana
bilir. Fakat bütün malûller Istanbula gelmek tarafta
rı olmazlar ve memleketten de gayrı kâfidir. Çünkü en 
büyük vilâyet merkezlerinde bugün mülkiyenin has
tanesi yoktur. Askerinin de hastanesi yoktur. Bunların 
yine sefil ve perişan kalması ihtimali vardır. Bunun 
için bendeniz Encümenin bu teklifine ilâveten teklif 
edeceğim. İdarei hususiyelerin hastanelerinde veyahut 
hususi müessesatta «bedeli idarei umumiye veya aske
rî bütçesinden tesviye edilmek üzere oralarda iaşe, iba
te edilmeli ve oralarda bakılmalı. Yani idarei hususi
yelerin hastanelerinde bunlar için ayrıca yurt açılabil-
meli ve nitekim benim daireı intihabiyemde henüz bir 
askerî hastanesi meydana 'gelmiş değildir. Halbuki 'ida
resi hususiyenin muntazam bir hastanesi vardır. Ora
da 'bir yurt tesisi mümkündür. Onun için idarei umu-
miyeden tahsisatı verilmek üzere idarei hususiye has
tanelerinde bakılmalıdır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler; zanneder
sem, maksadımı tamamiyle izah edememişim. Tekrar 
edeyim. Bazı arkadaşlar, umum malûllerden bahsetti
ler. Halbuki madde sarihtir tekrar okuyorum : 

«Malûl zabıtan ve efrattan olup vazaifi hayatiye-
sini kendi kendine temin ve tedvir etmekten aciz ol
dukları Heyeti Sıhhiye! askeriye raporu ile ve bikes 
bulundukları mahalli hükümetlerince «kaydıyledir. Za
ten bu adamların kimseleri yoktur. Tek başına kalmış
tır. Bu adam zaten mecburdur. Binaenaleyh teklifimiz 
ya bir otelde veyahut bir ev köşesinde kalmış, kimse
siz olanlara mahsustur. Yoksa çoluğu çocuğu olup 
beraber oturacaklara ait değildir. Bikes, kimseleri yok 
olanlara mahsustur. Anlaşılması için arz ediyorum. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim; hastane meselesini bendeniz pek muvafık gör
müyorum. Bu muaveneti içtimaiye meselesi bir kaça 
ayrılıyor. Bunlardan bir kısmı hastanelerdir ki hasta

nelerde yalnız muvakkat bir zaman için tedaviye arz 
edilecek İnsanlar oturur. Sonra ikinci bir kısım var
dır ki bunlarda malûlin ile gayrı kabili tedavi hasta
lar ve bir de ihtiyarlara aittir. Şimdi burada herhangi 
maiûllu - ki, ya iki eli yok ya iki ayağı yok, işte bun
ları - bir hastanenin içine sokmak, yalnız bir tarafa 
gitmek demektir. Hastanelerde eğer bütün emraz tıb
ben tasnif edilmişse tabiî emrazı sariye ile malûl olan
ları onların yanına koymazlar. Fakat diğerlerinin ya
nına konulduğu zaman bu malûl o kadar ihtimam ve 
vazaif is terki yani kendisinin 'hizmetine o. kadar lüzum 
hissettirirkj o hastanenin vazaifini alt üst eder. Bina
enaleyh bendenizce ya Arif Beyin teklifi veçhiyle 
Heyeti Umumiyesini hususi bir yere götürürsünüz ve
yahut hastanenin biraz daha ilerisinde hususi bir yer 
yaparsınız ve onun için de ayrıca bir teşkilât yapar
sınız. Yani hastaneye koyduğumuz zaman kendilerine 
bakılamaz. Bakılmadığı gibi hastanenin teşkilâtı alt 
üst olur. Onun için bu madde biraz daha düşünülsün, 
ona göre yapılsın. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Tak
rirler okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye vazını 

teklif eylerim. 
İstanbul Mebusu 

Ali Rıza 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin son fıkrasının berveçhiati tadilini 
teklif ederim : 

«Malûl zabitan ve. efrattan olup vazaifi hayatiye-
sini kendi kendine temin ve tedvir etmekten aciz ol
dukları Heyeti Sıhhiyei askeriye raporu ile ve bikes 
bulundukları mahalli hükümetlerince musaddak olan
lara mahsus Müdaf aai Milliye Vekâleti emrinde olmak 
üzere İstanbul bir «malûlin yurdu» açılacak ve bu 
yurtta mezkûr malûlin meccanen iskân ve maaşlarına 
mahsuben iaşe edileceklerdir.» 

Eskişehir Mebusu 
Mehmet Arif 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin atideki tarza tadilini teklif eyle

rim. 
Erzurum Mebusu 

Rüştü 

Madde 2. — Malûl zabitan ve efrattan olup vazaifi 
hayatiyesini kendi kendine temin ve tedvir etmekten 
aciz oldukları Heyeti Sıhhiyei askeriye raporu ile ve 
bikes bulundukları mahalli hükümetlerince musaddak 
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olanlar Muvazene! Umumiyeden idare edilen askerî ve 
mülkî hastanelerin nezareti altında istanbul'da tahsis 
edilecek emakini mi'lliyeden bir binada vücuda getiri
lecek yurtlarda meccanen iskân ve maaşlarından kat 
edilmek üzere iaşe edilirler. (Kabul sesleri.) 

REİS — Efendim; Rüştü Paşanın takriri ile Arif 
Beyin takrirleri hemen hemen birbirine yakın. 

ALİ RIZA ©EY (İstanbul) — Rüştü Paşanın takri
rini reye koyunuz. 

REFİK BEY (Konya) — Encümen de iştirak edi
yor mu? 

REİS — Efendim; Arif Bey Müdafaai Milli yenin 
emrinde olmak üzere teklif ediyorlar. Gerçi birbiri
ne yakın ise de ayrı ayrı manaları haizdir. Onun için 
ayrı ayrı reye koyacağım. Evvelâ Arif Beyin takririni 
reye koyacağım. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ ALİ 
BEY (Karalhisarı Sahip) — Encümen Rüştü Paşanın 
takririne iştirak ediyor. 

REİS — Demek Encümen kabul ediyor? Rüştü 
Paşanın takririni tekrar okuyoruz. 

(Rüştü Paşanın takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; Rüştü Paşanın takririni naza
rı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... 

Efendim; tahmin edemedim. Tekrar reye vaz edi
yorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalksın... 
Nazarı dikkate almayanlar lütfen ayağa kalksın... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi Arif Beyin takririni reye koyacağım. 
(Arif Beyin takriri tekrar okundu.) 
AVNİ BEY (Cebelibereket) — Talip olmazlarsa 

saraylara zor ile mi göndereceksiniz? 

REİS — Arzu eden.. Efendim; Arif Beyin takri
rini nazara dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın.. Arif Be
yin takriri nazarı dikkate alınmıştır. (Alkışlar.) İkinci 
maddeyi Arif Beyin takririyle beraber Muvazene! Ma
liye Encümenine veriyoruz. Üçüncü maddeye geçiyo
ruz : 

Madde 3. — Bilcümle malûlinin terakkiyatı ha-
zırai tıbbiye sayesinde suni olarak imali mümkün nok
san uzuvlarını müracaatlarında, meccanen imâl ve ta
mir etmeğe Müdafaai Milliye Vekâleti mecburdur. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim; ikinci 
maddenin Encümene gitmesine lüzum yoktur. 
• MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Reis Paşa; ikin
ci madde ne oldu? 

REİS — Nazarı itibare alınan Arif Beyin takririyle 
beraber Encümene verdik. Üçüncü madde hakkında 
söz isteyen var mı? (İkinci madde ne oldu sesleri.) 
Efendim; arz ettim. Arif Beyin nazarı dikkate alınan 
takriri ile beraber Encümene verdik. Şimdi tashihatı-
nı yaparlar ve bize getirirler. Efendim; üçüncü mad
de hakkında söz isteyen yok. Maddeyi aynen reyi âli
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Dahili memalikte tedavileri müm
kün olamayacağı sıhhiye dairesince tebeyyün edenle
rin, masarifatı Müdafaai Milliye Vekâletince tesviye 
edilmek üzere, Avrupa müessesatı sıhhiyesine izam ve 
tedavileri temin olunur. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Da
hili memalik yerine memleket dahilinde tabirini kul-
lansak daba muvafık olur. (Doğru sesleri.) 

REİS — Bu tashihat hakkında Encümen ne diyor? 
Dördüncü madde hakkında söz isteyesn yok. Dördün
cü maddeyi bu tashihattan sonra yani dahili memalik 
yerine memleket dahilinde suretindedir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Sıhhiye 
dairesince deniyor. Oraya bir askerî tabiri koymak lâ
zımdır. (Askerî sıhhiye dairesi) demek lâzımdır. 

REİS — Efendim; askeri kaydına Encümen ne 
diyor? 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolü) — Her yerde 
askerî sıhhiye dairesi yoktur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ ALİ 
BEY (Karahisarı Sahip) — Efendim malûller tekaü 
de sevkedi klikten sonra vaziyetleri değişir. Onun için 
sıhhiye dairesinde muayene edilmesi esastır. (Madde 
doğrudur sesleri.) 

REİS — Efendim; dördüncü maddeyi bu yapı
lan tashihten sonra yani (dahili memalik) yerine (mem
leket dahilinde) dedikten sonra kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edildi. 

Madde 5. — Malûller için muktazi edviye ve mua-
lecat en yakin askerî ve mülkî ve belediye hastanele
rinden miri esmanı mukabilinde ita edilir. 

Söz isteyen var mı? 
KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Miri kelime

si fazladır. Esmanı mukabilinde kâfidir. 
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — (Miri es

manı) askeriye ait bir tabirdir. Diğer eczanelerden de 
eczalar miri esman ile mi alınacaktır? 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — (Mal olduğu fiyat 
mukabilinde) demelidir. 

REİS — Efendim; Mustafa Bey gerçi bir teklifte 
bulundu. Fakat tadil teklifi vermedi. Onun için mad
deyi aynen reye koyacağım. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Be
şinci madde kabul edilmiştir. 

Efendim; Beşinci maddeye bir fıkra ilâvesi hak
kında bir takrir vardır. 

KILIÇ ALÎ BEY (Gaziantep) — Madde kabul 
edildi. Artık gelecek seneye. 

REİS — Efendim; madde kabul edildiği için tak
riri reye koymuyorum. 

Madde 6. — Yurtlarda malûllerin tedavisi mezkûr 
yurtların merbut bulundukları hastaneler tarafından ve 
yurt haricindekilerin tedavisi Sıhhiye Vekâleti teşkilâ
tı sıhhiyesi tarafından meccanen ifa edilir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — İkinci madde 
ile bunun alâkası vardır. İkinci madde tadil edilsin, 
ondan sonra bu reye konsun. 

REİS — Müsaade buyurun; bu maddenin ikinci 
madde ile alâkası vardır. Binaenaleyh bu maddenin 
müzakeresini Encümenden gelecek olan ikinci mad
denin müzakeresinde sonraya tehir ediyoruz. 

ALİ BEY (Karahisarı Sa'hip) — Encümene gönde
relim. 

REİS — Bu madde Encümene gitmez. Müzakeresi 
tehir edilir. Yedinci maddeyi okuyorum : 

Madde 7. — Bilcümle malûlin 1341 senei maliyesi 
bidayetine kadar ve müteakiben her iki senede bir 
defa heyeti sıhhiyei askeriye tarafından bilmuayene 
derecei maluliyetleri tahakkuk ve neticeye göre malu
liyet ve terfih derecatı tecdiden tespit ve tashih olu
nur. 

REİS — Efendim; yedinci madde hakkında söz 
isteyen yoktur. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ ALİ 
BEY (Karahisarı Sahip) — Müsaade buyurun; 1341 
senei maliyesi bidayetine kadar denmiştirki, kanun ge
çen sene ihzar edildiğine göre, 1341 senesi konmuştu. 
Şimdi kırk iki demek lâzım. Çünkü şimdi 1341 senesi 
gelmiştir. Bunu 1342 senesi yapmalıdır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Efen
dim; bu madde hakkında Encümen izahat versin bir 
şey anlaşılmıyor. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ ALİ 
BEY (Karahisarı Sahip) — Efendim; bütün malûlin 
her sene bir defa muayeneden geçecektir. Bazılarının 

derecesi düşer bazılarının derecesi çıkar. Bu yeniden 
tespit edilecek, ona göre muhassesatları tashih edile
cek, dördüncü derecede olan bir malûl mürürü zaman
la beşinci derecede olabilir. Beşinci olan dördüncüye 
intikal etmiş olur. İşte bu suretle iki senede bir defa 
muayeneden geçecektir. 

REİS — Efendim; Encümen 1341 senesinin 1342 
senesi olarak tashihini teklif ediyor. Bu tarzda tashih 
ettikten sonra maddeyi reyinize arz edeceğim. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Askerî tekaüt ve istifa kanununun ta
rihi neşri olarak 1325 senesinden evvel malulen tekaü
de sevk edilmiş olanlar yeniden derecei maluliyetleri 
tespit edilerek istihsal edilecek netayice göre tekaüt 
maaşları rütbesinin halihazır maaşına göre tezyit ve 
terfih için de işbu kanun ahkâmından müstefit olur
lar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; bu maddeye nazaran dok
san üçe kadar gidiyoruz. Bu kadar senedir tahsis edil
miş olan bütün maaşatı gözden geçireceğiz ve bugün
kü şekle nazaran yeniden maaş bağlayacağız. Ayrıca 
terfih hakkı da veriyoruz. Rica ederim bunun miktarı 
kaça baliğ olacaktır, bütçeye ne tesir yapacaktır? 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Aziz arkadaşlar; 
bu kanunun böyle kitabesine bakarsanız, «'bilumum 
malûlini askeriyenin terfihi» diye yazılı olarak Huzu
ru Âlinize geliyor. Sonra da bu kanun bilmem 93 e ka
dar gidermiş, buraya gidermiş, şuraya gidermiş diye 
duçarı itiraz oluyor ve hatta sekizinci maddesi de çı
karılmak isteniyor. 

Efendiler; malûlini terfih edeceksek tamamen ede
lim, yahut aralarında yine bir takım farklar yapmaya
lım. Yalnız malûlinin miktarı - ki bunların miktarının 
çok olmayacağına kaniim - Müdafaa! Milliyeden ariz 
ve amik anlaşıldıktan sonra bu ha'ktan onların da is
tifade ettirilmesi lâzımdır. 

Eğer böyle bir fark koymak istiyorsanız yani 93 
muharebesi malûlleri - ki onlardan şimdi yaşayanlar 
bulunduğunu zan etmiyorum - olsa bile bir iki kişi
dir. En ziyade Yunan Harbinde vurulmuş, malûl ol
muşlar vardır. Yunan Harbi ise kazanılmış bir harp
tır. Kaybedilmiş bir harp değildir. Efendiler; onlar
dan da biraz malûl vardır. Sonra dahili müsadematta 
vurulanlarda vardır. Hiç olmazsa diyorum ki 1324 
yani tarihi meşrutiyet mebde olsun. Eğer kabul etmez
seniz - ki ben hepsinin kabulü taraftarıyım - Eğer ka
bul etmezseniz - hiç olmazsa tarihi meşrutiyet esas ol-
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sun - ki onu biz hâlâ tebcil ediyoruz. Bu zaman zar
fında malûl olan arkadaşlarımız vardırki, ben iki ko
lunu ve iki bacağını Sana önünde kaybeden arkadaş
larımı biliyorum efendiler ve bunlar böyle mahvolmuş
lardır ve sürünüyorlar. Bunun için ellerinizi vicdanını
zın üzerine koyunuz ve kararınızı veriniz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; Mu-
vazenei Maliye Encümeninin mütalâasını öğrenmek is
teriz. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) — Arkadaş
lar; görüyorumki, Müdafaai memleket için bir uzvu
nu kaybeden herhangi 'bir malûlün, yok şu olursa 
şundan İstifade etmemeli gibi bir takım kayıtlar konul
ması muvafık değildir. Bu memleket için 93 senesin
den beri değil, daha ondan evvel için bile - yaşayanlar 
varsa - bunların hepsi terfih edilmeli. Yoksa başka 
türlü olmaz. Yani İstiklâl Harbinde malûl olanlar ma
lûl olup da 93 dekiler ne için malûl olmuyor? O da 
bu vatan için uzvunu kaybetmiş, vücudunu feda ey
lemiş İstiklâl Harbindeki de yine bu vatan için uzvunu 
kayibetmiştir. Onun için bendeniz diyorumki, istisna 
kabul etmemek şartiyle aynen kabul edilsin. (Doğru 
sesleri.) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLIK 
BEY (Kangırı) — Efendim bendeniz deminki celse
de arz ederken evvelki malûllere de aynı suretle mu
amele yapmağa mecbur kalacağımızı arz etmiştim. 
Daha bir saat geçmedi. Beyefendi şimdi çıkıyor ve 
diyorki, o zamanki kanuna tevfikan yapılmış olan 
muameleyi ref ediniz. Bugünkü - demin nazarı dik
kate alınan takrir mucibince - İstiklâl Harbi malûl
lerine verilecek olan tekaüt maaşı gibi onlara da te
kaüt maaşı veriniz. 

Burada arizeden bahis yoktur. O zaman ne maaş 
alıyordu, bugün ne maaş alıyor? Burada maddeyi lüt
fen okuyunuz : «Halihazır maaşına göre tezyit..» di
yor. İnsaf ediniz. O günkü aldığı maaş nedir? Bugün 
alınan maaşlar nedir? Yani bugün Harbi Umumi ve 
Balkan Muharebesi malûllerini de olanlardan fazla 
olan 1325 den beri tekaüt edilmiş olanları da haliha-., 
zır maaşa göre tekaüt edeceğiz. Hangi hesap ve han
gi kanunla, sorarım? 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) — Nasıl is
tisna yapabiliriz Beyefendi? Hepsi de Müdafaai mem
leket için vücudunu feda etmiştir. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Efendiler; bana ka
lınca İstiklâl Harbinde şehit ve mecruh olanlarla ara
sında bir fark bulunmalı ve konulmalıdır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLIK 
BEY (Kangırı) — Fakat bu maddede yoktur. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Çünkü İstiklâl Mu
harebesini biliyorsunuz. Bir çok zabitan, hatta bir çok 
nefer kayıklarla, şuradan buradan, İstanbul'dan, düş
man diyarından kaçmış ve Anadoluya iltihak etmiş
lerdir ve orduyu takviye etmişler ve bugünkü neticeyi 
istihsal eylemişlerdir. 

Efendiler; İstiklâl Harbinde ölenlerle evvelki harp
te ölenler arasında manevi hiç bir fark yoktur. Fakat 
biz ahlâfımıza bir numunei fedakârı göstermek, böy
le bir milletin bandrası düşerken «bayrak sesleri» ya
pılacak muavenetin daha kıymettar olduğunu göster
mek için böyle bir fark konulmuştur. Ve bence bu, 
doğrudur. Yalnız deminki maruzatımı tekrarlamak 
mucibi suda olur. Onun için maddelere çabuk geç
memelidir. 

REFİK BEY (Konya) — Miktarını ne kadar tah
min ediyorsunuz paşam? 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Miktarı doksan üçe 
kadar 400 kadar bir şey. Eğer mebdei meşrutiyet te
lâkki ederseniz, yani 93 seferine geçen Rus seferinde 
de malûl olmuşlarla öbürüsü, ki - inkılâptan sonra 
vurulmuş, bacağını kaybetmiş olanlar - arasında fark 
gösterilecek olursa bu da onları müteessir eder ve on
ların ahi da hiç birimiz için mucibi teselli olmaz. Bi
naenaleyh hüküm Heyeti Âliyenizindir. İsterseniz meb
de olarak temmuz 1324'ü nazarı itibare alırsınız, ister
seniz doksan üç tarihini nazarı dikkate alırsınız. Ma-
haza ben doksan üçe kadar memleket için kanını dö
ken adamları takdis ediyorum. (Doğru sesleri). 

REİS — Efendim; madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. 

ZAMİR BEY (Adana) — Efendim; bu madde 
hiç anlaşılmadı ve tenevvür etmedik. Muvazene En
cümeni izahat versin de tenevvür edelim. 

REİS — Efendim; Muvazene Encümeni meşgul 
oldukları için Maliye Vekili Beye noktai nazarlarını 
söylemişler ve Maliye Vekili Bey de burada izah et
ti. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLIK 
BEY (Kangırı) — Efendim; bu madde ile yapmak is
tenilen 1325 den evvel tekaüt edilmiş olanların maaş
larını bugün zabitanın almakta oldukları maaşlara ib
lağ suretiyle yeniden zammı maaş görmektir. Onu 
gördükten sonra bir defa hakkı olmak üzere bu ka
nunda zikredilen miktarları da vermektir, madde bu
dur. 
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İsterseniz maddeyi okuyayım. Gayet sarihtir : 
«1325 senesinden evvel malulen tekaüde sevkedilmiş 
olanların yeniden derecei maluliyetleri tespit edilerek 
istihsal edilecek netayice göre tekaüt maaşları rütbe
sinin halihazır maaşına göre tezyit...» bir defa maaşını, 
bugünkü zabıtan ne maaş alıyorsa ona göre tezyit 
edeceğiz. Onun üzerinden vereceğiz. Ona göre tekaüt 
maaşı bağlayacağız. Ayrıca da terfih hakkı verece
ğiz. Eğer böyle olursa eski kanunları tamamiyle ziru-
zeber eder. Eğer maksat yalnız terfih ise madde baş
ka suretle yazılmalıdır ve denilmelidir ki; filân filân 
bütün malûlin işbu kanunda zikredilen şu terfih hak
kim alırlar. Maaşlarını tekrar tezyit etmek, meydan
da hiç kanun yokken yirmi sene evvel tekaüt edilmiş 
olanları bugünkü zabitan maaşlarına göre tezyit et
mek doğru değildir. Yani terfih ayrıdır. Madde ile iki 
noktai nazar istihdaf ediliyor. Eski maaşları nazarı 
itibare alınmayarak bugünkü maaşatı nazarı dikkate 
alıp, ıbugünkü maaşat derecesine göre onları tekaüt 
etmek, evvelki tekaütlüklerini nazarı itibare alma
mak, ikinci nazarı dikkate alınacak şey de terfih 
hakkı verilmektir. O halde eğer yalnız terfih edil
mek ise o zaman birincisi lağvdır. Yani : «....teka
üde sevkedilmiş olanlar yeniden tespit edilerek istih
sal edilecek netayice göre tekaüt maaşları rütbesi
nin halihazır maaşına göre tezyidi...» bu fıkrayı çı
karmak lâzımdır. Denilir ki; malûller tekrar tespit 
edilir ve maluliyetleri anlaşılır ve 'bu kanun mucibin
ce malûline verilecek olan maaş onlara da verilir. 

HALÎT PAŞA (Ardahan) — Arkadaşlar; bütçe 
kanununu mu müzakere ediyoruz, yoksa malûlini 
gazat kanununu mu müzakere ediyoruz? Şimdi dört 
yüz kadar kolu, bacağı kopmuş malûl vardır. Bun
lar üzerine bir sürü münakaşalar yapıyoruz. Bu ka
nunu çıkarmaktan esasen maksat bilcümle malûlini 
terfih etmektir. Müdafaai Milliye Encümeni bunu 
düşünmüş ve bunu tamamen yapmıştır. Elde mev
cut kanun budur. Okununca tamamen görülür. Yani 
bundaki zarar nedir anlayamadım. Bütün tekaütleri 
terfih ediyor. Çünkü Abdülhâlit zamanında veyahut 
Meşrutiyette verilen maaşlar madeni idi. Şimdi ise 
kâğıt oldu. Ondan dolayı Ibunlara tahsis edilen pa
ralar gayrı kâfidir. Bunun için Müdafaai Milliye 
Encümeni ibunu düşünmüş ve bu paraya elini bas
mıştır. 

ALİ BEY (Karahisarısahip) — Müsaade buyurur
sanız ibu maddeyi Encümene alarak bir daha tetkik 
edelim. Maliye Vekili Beyin beyanatı şayanı dikkat
tir. Biz- maaşlarından halihazır maaşlarım kastediyo-
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ruz. Fakat 'bir zühul olmak ihtimali vardır. Onun 
için kanunun ileride tefsirine tekrar lüzum görülme
mek için 'bu madde Encümene verilsin. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Müsaade 
eder misiniz efendim? (Kürsüye sesleri.) Kürsüye çık
maktan tebaşi eden arkadaşınız değilim. 

ALÎ BEY (Karahisarısahip) — Müsaade buyuru
nuz Encümene alalım. (Doğru sesleri.) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Pa
şa Hazretleri müsaade 'buyurunuz, mesele bununla 
bitmez. Bendenizin sözlerim usule dair olacaktır. Mü
saade buyurursanız ikisinin hakkında birden Meclisi 
Âli kararını versin. Görüyoruz ki, Müdafaai Milli
ye Encümenince tespit ve tahrir olunan lâyihai ka-
nuniyenin ancak birinci maddesi Muvazenei Maliye 
Encümenince tetkik edilmiş, diğer maddeleri naza
rı tetkikten geçirilmemiştir. Bu, Muvazenei Maliye 
Encümeninin lâyihai kanuniyeye tekaddüm eden es
babı mucibe lâyihasında sarahaten yazılıdır. Bütçe
ye bir şey zammetmek veya tenkis etmek için mut
laka her maddenin Muvazene Encümeninden geçmesi 
nizamnamei dahilimizin ahkâmı sarihası iktizasından
dır. Bu itibarla 'bu maddeyi Müdafaai Milliye En
cümeni geri almakla beraber, Muvazenei Maliye En
cümenince de (bir defa görülmesi ve Muvazenei Ma
liye Encümenin sarih fikrini dermeyan etmesi lâzım
dır. 

Ben temenni ederim ki, bunun kabiliyeti tatlbi-
kiyesi bulunsun ve bütün malûl gaziler, yekdiğerinden 
tefrik edilmesin. (95) şe 'kadar değil, 83'e kadar da 
gitse bunları terfih etmek lâzım gelir. (Münasip ses
leri.) Nitekim Hakkı Târik Bey biraderimiz Muva
zenei Maliye Encümeninin bu husustaki mütalâatmı 
istima etmek istediler. Fakat Makamı Riyaset bir şey 
söylediler. Onun için usul hakkında söz almak mec
buriyetinde kaldım. Dediler ki, Muvazenei Maliye 
Encümeni Meclise ait hususatla meşgul oldukların
dan bu husustaki noktai nazarları Maliye Vekili Bey
efendiye bildirilmiş ve o vekâleten burada beyanatta 
bulunacaklarmış. işte bu caiz değildir. Böyle bir çı
ğır açılmasına mümanaat edilmek için buna kayıt ve 
işaret ediyorum. Belki bir vekil diğer bir vekil arka
daşının noktai nazarını söyler. Ona niyalbeten ifa ey
ler. Fakat doğrudan doğruya Meclisi Âlinin şahsiyeti 
maneviyesinin küçük bir cüzü olan Encümeni Âliniz, 
ancak kendi azasından birisi ile Meclisi Âlinizi ten
vir ve irşat edebilir. Fena bir çığır açılmasın diye bunu 
da kayıt ve işaret ediyorum. 

REÎS — Efendim; bendeniz vekâleten, diye bir 
şey söylemedim. Muvazenei Maliye Encümeninin 
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desî tekrar tetkik edilerek tadilen berveçhiati şekilde 
tespit edilmiş olmakla arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Ferit 
Kâtip 

Konya 
Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Mazbata Muharriri 
Şakir 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Aza 
Niğde 
Tahsin 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Madde 1. — Tekaüt ve istifa kanununun 24 ve 
25 nci maddeleri mucibince malûl kalıp 26 ncı mad
dede gösterilen derecatta maluliyetleri Heyeti Sıhhi
ye Raporuyle tebeyyün eden berri, bahri, havai, mu
vazzaf, müttekait ihtiyat, milis ve jandarma erkân, 
ümera ve zabitan ve memurin ve mensubini askeriye 
ile küçük zabitan ve efrada maaşlarından mada 13 kâ
nunuevvel 1335 tarihli kararnameye tevfikan veril
mekte olan ve bundan sonra kavanini mahsusa ile ve
rilecek olan tahsisatı fevkalâdeye zamimeten şehri 
berveçhiati zemaim maktuan ita ve arazi tefviz olu
nur. tşbu zammiyat hiç bir gûna tevkifata tabi değil
dir. İstiklâl Muharebatı askeri malûlleri 22 teşriniev
vel 1339 tarihli kanunun ikinci maddesinden istisnaen, 
maaşı aslileri esası dahilinde tekaüde sevk olunur
lar. 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Erkân, ümera 
tan memurin 

zabi-
ve 

mensubini askeriye 

50 
45 
35 
30 
25 
20 

Küçük zabitan 
ve efrat 

25 
20 
15 
10 

Beşinci, altıncı derecede 
malûl küçük zabitan ve 
efrada kıymeti hazımla
rı itibariyle bir defaya 
mahsus olarak ikişer yüz 
liralık arazi tefviz olu
nur. 

REFİK BEY (Konya) — Efrat tashih edilmemiş, 
küçük zabitan denecek. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Söz istiyorum : 
REÎS — Efendim; birinci maddenin müzakeresi 

bitmiş, Encümenden tadilen gelmiştir. Okuduk (reye 
sesleri) madde hakkında söz yoktur. Bir yanlışlık mı 
vardır? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; birinci 
madde nazarı dikkate alınan takrirlerle Encümene 
gitmiş ve tadilen gelmiştir. Geldikten sonra bendeniz 
bazı tashihat için bir takrir veriyorum. Yani hak
kımdır. 

REİS — Bu, maddeye ilâve hakkında bir şeydir. 
Halbuki maddenin müzakeresi bitmiştir. Efendim; ev
velâ Encümenden gelmiş olan şekliyle maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; Muhtar Beyin takriri vardır. Nazarı dik
kate alınırsa ayrıca madde halinde tespit edilecektir. 
Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takririni arz ediyo
rum : 

Riyaseti Celüeye 
Harbi Umumî malûlleri olan ümera ve zabitana 

Mücadelei Milliye Muharebatında malûl emsali üme
ra ve zabitan için tahsis olunan miktarın aynı olarak 
maaş ve tahsisat verilmesini teklif ederim. 8 Şubat 
1341. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Efendim; bunun Encümene gitmiş olan 
altıncı maddeye taallûku vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Birinci maddeye 
taallûku vardır. Müsaade ederseniz, takririmi izah 
edeyim. 

REİS — Buyurun izah edin. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; vatan 

için azasını kaybeden gazatın terfihi için buraya bir 
kanun geldi. Zaten lüzum olmadığı halde kanunu 
uzun uzadiye müzakere ettik. Muvazenei Maliye En
cümeninin değil, Müdafaai Milliye Encümeninin tek
lifi veçhiyle kabul edilmek lâzım gelirdi. 

Fakat Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi ka
bul edildi ve ziyadesiyle kabul olundu. Lâkin bu ka
nunda bir hassai mümeyyize vardır ki Mücadelei Mil-
liyede malûl düşen gazatı terfih ediyor. Halbuki on
ların bir dereceye kadar tatyip'i hatırlarına gitmiş 
idik. Harbi Umumide malûl olanlar ise gayet az bir 
şeyle taltif edilmişlerdir. Bu ayrılığı, gayri müsavatı 
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hazfedipde memleket için elini ayağını, gözünü kay
bedenlerin aynı mertebe terfih edilmeleri esası üzeri
ce yeni kanun yapıldı. Halbuki bu kanunda Müca
delei Milliyede azasını kaybedenleri yine eskilerinden 
ayırdık. Çok istirham ederim. Çanakkale'de harp edip 
İle düşmanı Çanakkale'den geçirmeyenler olmasaydı, 
Mücadelei Milliyeyi yapmak imkânı var mı idi? Ve 
Rus İhtilâline kadar memleketi müdafaa etmeyen
ler... 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Onların hizmeti 
fnkâr edilmez, fakat onu, onunla bir zannetmeyin. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bacağını kaybe
denler bunu böyle düşünebilir mi? Birinin bacağının 
kıymeti 60, ötekinin de 70 lira gibi bir şey düşünüle
bilir mi? Evvelki harpleri kazananlar olmaya idi, o 
bacağını kaybedenler olmaya idi biz bu Mücadelei 
Milliye Harbini yapamazdık. Binaenaleyh onlar da hu 
vatanı kurtardılar. Mücadelei Milliyede azasını kay
bedenlere verdiğimiz miktarı Harbi Umumide malûl 
olanlara da, memleketi için hiç düşünmeden kan dö
kenlere de verelim. Onları ayırırsak mükedder olur
lar. Onun için şimdi bu kanunda müsavat yapmak is
terken yine müsavatsızlığı yapmayalım diyorum. Har
bi Umumide malûl olanlara da aynı miktarı verelim 
diyorum. Maksadım budur, «sizin döktüğünüz kan
da su karışıktır» demeyi kabul etmiyorum. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Zaten onu diyen 
jyok. Maddede niçin söylemediniz? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Madem ki para 
verirken ayırıyoruz, onların fedakârlığı başka türlü 
telakki olunmuş. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Bu harp esnasında 
malûl olan arkadaşlarımıza bir miktar fazla koymak
tan Encümenin maksadı, bu efendiler mezun sıfatı-
jıı haizdi. Şimdiye kadar tam maaş alıyorlardı. Şimdi 
bunların bu maaşına göre muavenet yapılmazsa elim 
vaziyete düşeceklerdi. Binaenaleyh Encümen, bunla
rın tam maaşını nazarı itibare alarak bu işi düşündü 
ve yaptı. 

Harbi Umumi Malûllerine gelince : Harbi Umu
mî malûllerinin içinde ben de vardım. Efendiler; on
ların içinde olmaklığıma rağmen ifade ediyorum ki 
Harbi Umumî istiklâl Muharebesine makis değildir. 
JHarbi Umumîdeki muharebe mecburi idi. Herkes 
jıarp etmeğe mecburdu. Onun cezası ensesinde idi. 
Etmeseydi arkasından vurulacaktı. Halbuki istiklâl 
jmuharebesi böyle değildir. Efendiler; memleket par
ça parça olmuş Türkiye kısım kısım edilmiş, Türki
ye içinde partiler vücuda gelmiş, bu şerait dahilinde 

Türkiye'de bir inkilâp yürümüştür ve Türk Bayrağı 
bu suretle kalmıştır. Fakat vardır ve bu fark görül
melidir efendiler; 

REİS — Efendim; Muhtar Beyin takririni reyi âli -
nize arz ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa Hazret
leri Encümen böyle görmüştür ki paşanın söylediği 
doğru değildir. Encümen bilakayd ve şart tefrik gö
zetmeksizin terfih kanununu buraya getirmiştir. 

HALİT PAŞA (Ardahan) Benim dediğim mi doğ
ru değildir? 

REİS — Paşa; yerinize oturunuz; 
HALİT PAŞA — Encümen o farkı koymuştur. 
MUHTAR BEY — Anlamadım öyle ise. 
HALİT PAŞA — Anla; Encümen karar vermiştir. 

onlarda buradadır. 
REİS — Rica ederim Paşa, yerinize oturunuz; 
Efendim; Muhtar Beyin takririni kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... 

Efendim; iyi sayılamadı. Muhtar Beyin takririni 
nazarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Nazarı itibare almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı itibare alınmıştır. 

Şimdi Encümenden gelen ikinci maddeyi okuyo
ruz. 

Madde 2. — Malûl zabitan ve efrattan olup vaza-
ifi hayatiyesini. kendi kendine temini idareden âciz 
oldukları heyeti sıhhiyei askeriye raporu ile ve bikes 
bulundukları mahalli hükümetlerince musaddak olan
lar Müdafaai Milliye Vekâletince İstanbul'da tesis 
edilecek malûlin yurdunda meccanen iskân ve maaş
larına mahsuben iaşe olunurlar. 

REİS — Efendim; maddeyi reyinize arz ediyo
rum. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Söz isti
yorum. 

REİS — Efendim; takrir nazarı itibare alınmış
tır. Ve madde ona göre gelmiştir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; 
nazarı itibare alınan takrirler üzerine Encümene gi
den, ve Encümenden tadilen gelen birinci madde hak
kında da aynı hal vaki olmuştur. O hal şu idi : Söz 
isteyen bir arkadaşa makamı riyaset; «Bu Encümene 
gitmiştir, Encümenden gelmiştir, müzakere cereyan 
etmiştir. Artık müzakere için söz verilemez» dedi
ler. Bu, hata olur. Bir maddei kanuniye Meclisi Âli
nize teklif olunur, birçok takrirler verilir; onların 
içerisinden beş, on takrir nazarı dikkate alınmak üze-
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re Encümene gönderilir, Encümen bir formül bulur, 
bir şekil bulur gelir, 

Bundan sonra müzakere cereyan etmez diye ka-
tiyyen bir hükmü nizami yoktur. Bilâkis müzakere 
cereyan eder. Eğer müzakere cereyan etmezse, gelen 
şekli Encümen nazarı itibara alınan takrirlere nazaran 
tespit etmemişse Heyeti Umumiye kabul etmeyecek
tir. Kabul etmeyeceğine nazaran teklif mutazarrır ola
caktır. Halbuki Meclisi Âli teklifi kabul etmek ve yal
nız şeklini şu maalde tespit etmek taraftarlığını gös
termişse bu maksat heder olup gidecektir. Onun için 
müzakere cereyan edecektir. Bu hususta usulü mütees
sir eden şu nokta hakkında Heyeti Âliyeniz bir karar 
ittihaz ederse esas madde hakkında maruzatta bulu
nacağım. 

REİS — Efendim; Encümen nazarı dikkate alı
nan takrirlerin aleyhinde bir noktai nazar serdetme-
di. Meclisin kabul ettiği takrirlere göre maddeyi tes
pit etti. Binaenaleyh Meclisin iki defa müzakereye 
hakkı vardır. İki defa müzakereye tabi olan kanun
ların ikinci müzakeresi müstesnadır. Yalnız Encü
mende sahibi takrir söyler. Şu halde bu müstaceldir 
ve ikinci defaki müzakeresi de değildir. Arzu eden 
zat söz söyleyebilir: 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Şu halde 
müsaade buyurun, bendeniz söyleyeceğim. 

REÎS — Buyurun; 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Maddenin 
hükmünü veya ibaresini tebdile ait bir şey değildir. 
Tekrar okunsun. Çünkü muaddel şekil yazılmamış
tır. Bir hüküm ilâvesi lâzımdır. Onu söyleceğim. 
«Meccanen iskân ve maaşlarına mahsuben iaşe olu
nur» deniyor. Bu, mutlaktır. Yani bütün maaşına mı 
mahsuben iaşe edilecek? Bu mana çıkar. 

Bundan maksat nedir? Maddenin aslında maaşla
rından katedilmek üzere kaydı vardır. O kayıt konma
lı. Maaşlarına mahsuben... Maaşı nedir? Farz edelim 
ki, üç yüzdür. Demek buna mahsuben iaşe edilecek
tir. Bundan bu mana çıkar. Onun için ibare gayrı 
kâfidir. Maaşlarından katedilen esman üzerinden iaşe 
edilecektir. Yoksa bütün maaşları mukabilinde iaşe 
edilecek değildir. İbarenin sarih olması lâzımdır. 

REİS — Encümen ne diyor efendim? 
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA

TA MUHARRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; 
mana aynıdır. İfadede bir noksan görüyorlarsa onu 
da temin ederiz. Zabta geçmesi bu maksadı temin 
eder, zannederim. Eğer kâfi görmüyorlarsa maksat
larını tatmin edecek şekilde tavzih ederiz. | 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Maaşla
rından katolunan esman mukabilinde... 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — İaşeleri için sarfo-
lunan miktar bilhesap maaşlarından katolunur. 

REİS — Efendim; Encümenin kabul ettiği tarz
da edildi. Okunacak ve reyinize konacaktır. 

Madde 2. — Malûl zabitan ve efrattan olup va-
zaifi hayatiyesini kendi kendine temin ve idareden 
aciz oldukları heyeti sıhhiyei askeriye raporu ile ve 
bikes bulundukları mahallî hükümetlerince musaddak 
olanlar Müdafaai Milliye Vekâletince İstanbul'da te
sis edilecek malûlin yurdunda meccanen iskân ve 
maaşlarından katolunacak esman mukabilinde iaşe 
olunurlar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Malûller yur
du diyelim. 

REİS — Efendim; maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

* Efendim; ikinci maddeden sonra müzakeresine 
karar verdiğimiz altıncı maddenin müzakeresine geçi
yoruz : 

Madde 6. — Yurtlarda malûllerin tedavisi mez
kûr yurtların merbut bulundukları hastaneler tarafın
dan ve yurt haricindekilerin tedavisi Sıhhiye Vekâle
ti teşkilâtı sıhhiyesi tarafından meccanen ifa edilir. 

Efendim; altıncı madde hakkında tadil teklifi var
dır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin yerine berveçhiati maddenin ika

me ve kabulünü arz ve teklif ederim : 
(Malûl gaziler yurdundaki malûllerin tedavileri, 

Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından ve hariçteki 
malûllerin tedavisi, müracaat edecekleri hastaneler ta
rafından meccanen ifa edilir). 

Eskişehir Mebusu 
Mehmet Arif 

(Kabul sesleri). 
AVNİ BEY (Cebelibereket) — Hüviyet varaka

larını gösterirler, müracaat ederler, 
REİS — Arif Beyin teklifi bilâhare tadil edilen 

ikinci maddeye göre yazılmıştır. Binaenaleyh bu tak
riri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Nazarı dikkate almayanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. (Aynen sesle
ri). 
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MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA- | 
İTA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; 
JEncümen bu şekli muvafık görüyor. I 

REİS — Encümen bu şekli muvafık görmüş ve I 
kabul etmiştir. Binaenaleyh arzu ederseniz okun- I 
isun : I 

Madde 6. — Malûl gaziler yurdundaki malûlle
rin tedavileri Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından I 
ve hariçteki malûllerin tedavisi müracaat edecekleri } 
pastaneler tarafından meccanen ifa edilir. 

REİS — Altıncı maddeyi reyinize arz ediyorum. 
[Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul I 
edilmiştir. 

Sekizinci madde vardır. 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA

TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; 
[Muvazenei Maliye Encümeni bu maddenin tayyı tek-
lifindedir. Müdafaai Milliye Encümeni de buna işti-
jrâk etmektedir. B naenaleyh bu maddenin tayyını I 
müştereken istiyoruz. (İşitmedik sesleri). I 

Encümenlere havale buyrulmuş olan sekizine; 
maddenin tayyı Muvazenei Maliye Encümenince mü
nasip görülmüştür. Müdafaai Milliye Encümeni de 
bu tayya iştirak etmektedir. Binaenaleyh bu madde
cin tayyını müştereken teklif ediyoruz. I 

I HALİT PAŞA (Ardahan) — Efendim; ben Mü-
jdafaai Milliye Encümeni ile Muvazenei Maliye Encü- I 
ineninin konuşup da bir karar verdiğini bilmiyorum. 
Mahaza böyledir diyorlar. Doğru olması lâzım ge- I 
lir. Şimdi bu Heyeti Umumiyeye gelmiştir. Bir kı
sım malûlini himaye etmek ve bunlara bakmak di-
iğer bir kısım malûl gazileri kapı dışarı atmak, bina- I 
ienaleyh efendiler; elinizi vicdanınıza koyunuz. Bu I 
başka başka iki muameleyi kabul eder misiniz? Ben, I 
jkendi nefsimce kabul edemiyorum. Ben, onların ye- I 
|rinde olsam vicdanımdan gelen şada ile Meclisi Âli
yi itham, ederim. I 

Şu- ve bu, kanını, kemiğini feda etsin, iki Encü- I 
men bir araya gelsin, 'bir kaç kişi toplansın, bunlar I 
!aç kalsın desin. Hiçbir kimse 'birisinin ailesinin se- I 
jfaleti için hiçbir karar veremez. En büyük hakem 
jMeclisi Âlidir ve karar Meclisi Âlinindir, sizindir. I 
[Meclisi Âliniz [ne karar verirse ben de ona ittiba 
jederim. Fakat bizim arkamızda bir millet vardır. O 
milletin kulağı buradadır ve sizin vereceğiniz kararı I 
ist ima etmektedir. I 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen- I 

dim; esbabı mucibeyi arz etmedim. İhtimal ki, yanlış 
anlaşılması bundan mütevellittir. Birinci madde ile 
kabul edilen zahıaim; gerek 1325 tarihinden evvel 
meri olan kanun mucibince kendilerine maaş tahsis 
edilenlere ve gerekse 1325 tarihli tekaüt ve istifa ka
nunu mucibince bilâhare maaş tahsis edilmiş bulu
nanların kâffesine şâmildir. Onlar mahrum edilme
mektedir. Onlar da dahildirler. Yalnız bunun farkı 
şudur ki : 1325 ten evvel meri olan kanunun tayin et
tiği derecata o zamanki maaşata göre (516) malûle 
maaş tahsis edilmiştir. Tabiî bilâhare maaşat değiş
miştir. Maaşat esasın göre tahsis edilen miktarlarda 
değişmiştir. Sekizinci maddenin istihdaf ettiği noktai 
nazar, bugün tahsisi icabetten miktar maaşı esasi üze
rine 13 25'ten evvel maaş tahsis edilmiş olanların da 
istifade etmesi idi. Bunu iki Encümen de muvafık 
görmemiştir. Bu miktar gayet cüzidir. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Tasarruf 
edilecek miktar takriben kaç liradır? Hesap buyrul-
du mu? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Devamla) — Bunu 
kati bir surette hesap etmeğe takdir buyurursunuz 
ki, imkân yoktur. Bunların adedi 516'dır. Maddenin 
tarifine göre bunlar yeniden muayene edileceklerdir. 
Hangi derece üzerinden tekaüt edilecekleri malûm 
değildir. Bu, 'heyeti sıhhiye raporuna göre taayyün ede
cektir. Bu noktai nazardan ancak âzamisini zikret
mek kabildir. Âzamisi elli liradır. Bunu kabul ede
cek olursak 516'dan ihtimal ki 480 tanesi... 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Bunların 
hepsi binbaşı, miralay mıdır? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Devamla) —• Ha
yır efendim; (485) tanesi zabittir ve tabiî birinci kı
sım içerisinden istifade edilecektir. (24) tanesi efradı 
malûledir. Onların istifade edecekleri miktar daha az
dır. Binaenaleyh âzami olarak elli lira kabul eder
sek bu elli lira üzerinden (480) kişinin ve (25) kişi
nin de otuz lira üzerinden istifade edecekleri netice
sine varırız. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Kaç lira 
eder? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Devamla) — Hesap 
etmedik efendim. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Arkadaşlar; dört 
yüz bin mecruh için bu kürsüyü çok defa işgal etti
ğimden cidden müteessirim. Birkaç bin lirayı; bu 
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memleket namına ölen adamlar için veya uzvunu fe
da edenler için burada mevzubahs ettiğimize ve kür
süyü iştigal ettiğime müteessifim. Fakat ne yapayım 
ki mecburiyet hâsıl olmuştur. Deminden Müdafaai 
Milliye Encümeni Reisi buraya geldi. Ben eğer işit
tiğimde hata etmiyorsam demişti ki : «Mütekaidine 
eski zamanlarda verilen paralar ve o zamanlardaki 
tekaüt maaşları azdı. Bunun ikmali için terfihi cihe
tine gidildi.» Bu sözleri, ben işittiğim gibi Meclisi 
Âli de işitmiştir. Ve 'hakikaten böyledir. 1325'deki va
ziyeti ve o zamanki tekaüt muamelelerini düşününüz. 
1324'ten Harbi Umumiye kadar bir de Harbi Umu
miden istiklâl Muharebesine kadar, istiklâl Muhare
besinden şimdiye kadar yapılmış olan tekaüt muame
lelerini nazarı teemmüle alınız. Bu meydana çıkar 
binaenaleyh 'bendeniz diyorum ki : Muvazenei Ma
liye Encümeni de, Müdafaai Milliye Encümeni de 
ariz ve amik tetkik etsinler. Fakat iki,dakikada ka
rar vermesinler, iki tarafı dinlesinler. îki tarafın da 
davacısı vardır, iddiacısı vardır. Tetkik etsinler, yap
sınlar. Fakat 'böyle iki dakika içerisine sıkıştırmasın
lar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Yine anlaşılmadı efendim. Birinci 
maddede bunlara da terfi hakkı veriliyor. Birinci de
receden malûl olanlar, 1325'ten evvel tekaüt edilmiş 
iseler de elli lira alacaklardır. Tamamen terfi hakları 
verilecektir. Paşa Hazretlerinin" anlayamadığı tekaüdi-
yedir. (Anlaşılmadı sesleri.) 

HALlT PAŞA (Ardahan) — Tekaüdiye maaşı SO
MALİ YE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Devamla) — insaf buyurunuz; o zaman bırak
mış olduğu tekaüdiye ile o zamanki tekaüt kanunu
na nazaran tekaüt edilmiş 'bir adam vardır. O zaman
ki kanun mucibince tekaüdiye olarak % 2 bırakıyor
lardı. Bugünkü zabitan % 12 tekaüdiye bırakıyor, in
saf edelim hangi kanuna ve hangi nispete nazaran 
vereceğiz? 

YUSUF AKÇURA BEY (istanbul) — Arkadaş
lar; ben ihtiyar bir zabit olduğum için ihtiyarların 
hakkını mevzubahs etmek isterim. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Bravo... 

YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Şimdi 
mevzuübahs olan harp arkadaşlarımız, en muzdarip 
ve en muhtaç olanlardır. Görülüyor ki, gerek Encü
men ve gerek Maliye Vekâleti bunların tekaüdiyele-
rinden dolayı bütçeye ne kadar bar olacağını henüz 
hesap etmemişlerdir. Şimdi hesap ettikleri sırada zan-
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nederim ki Vekâletle Encümen arasında ittifakı efkâr 
yoktur, 

Bununla beraber diyorlar ki, belki yüz bin lira 
tutar. Belki daha az tutar. Miktarı azdır. Azami tut
tukları için bu kadar takdir ediyorlar. Binaenaleyh 
(benim teklifim; bu meseleyi derhal halletmeyelim. Mu
vazenei Maliye Encümenine gitsin, orada tetkik et
sinler. Bar büyük müdür? Büyük değilse, bilnisbe genç 
olanları her cihetçe terfihe çalışırken milletin en ihti
yar, en âciz olanlarını yine milletin bu Ulucenatoından 
mahrum etmeyelim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; bu hesap meselesi de
ğildir. Çünkü kanun eski kanundur. Maliye Vekâleti 
neyi hesap etsin? Bunda paraya itiraz yoktur. 1325' 
te cari olan kanun mucibince tekaüt edilmiştir. 1325' 
ten evvel tekaüt aidatı yüzde «2» kuruştu. Ona istina
den tekaüt maaşı almıştı. Şimdiki hakkı tekaüdüne 
nazaran bugünkü zabitana yaptığımızı onlara da ay
nen veriyoruz. Mesele budur. Yani esastır. Ne ka
dar farkediyor? Beş kuruş farkın ehemmiyeti yoktur. 
Sonra kanunu 'bozacağız. Evvelce yüzde iki tekaüdiye 
'bırakırlardı. Onlar şimdi % 12 verenlerle bir olsun, bu, 
doğru değildir diyoruz. Yoksa para meselesinden şu 
kadar, bu kadar farketmiş değildir. (Müzakere kâfi
dir sesleri.) (Meseleyi anladık sesleri.) 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Sözümü son olmak 
üzere söylüyorum. Şimdi Yusuf Akçora Beyefendi en 
ziyade muhtacı muavenet görülen zevatı mevzuübahs 
ederek bir vazifei ahlâkiye ve vicdaniyeyi öne koy
dular. Benim zaten söylediğim budur. Ben, Maliye Ve
kilinin söylediğini anlamamış değilim. O zamanki te
kaüt maaşı gayet azdı. O tekaüt maaşı ile şimdi toir 
hizmetçi bile tutulmaz, işte buna nazaran söylüyo
rum. Nedir yani? Kaç kişi terfih edeceksiniz? Onların 
son zamanlarında bize yapacakları dualar kâfidir. 
Biraz da manevi kuvvete, biraz da onların dualarına 
ehemmiyet verelim: 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Reis Paşa Hazretleri; bu öyle bir 
meseledir ki, yarın memurini mülkiye için de yapmak 
mecburiyetinde kalacağız. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Onlar ma
lûl değildir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — 1325'ten evvel tekaüt olanlara 
aynı muameleyi yapacağız. Bütün mütekaidine. 

YUSUF AKÇURA BEY (istanbul) — Onların 
hangisi muharebe ederek gözünü kaybetmiş? (Gürül
tüler.) 
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\ MUSTAFA BEY (Tokat) — Yağma mı var? } 
ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim; şimdi bu- j 

rada bir mesele var; malûllerin terfihi meselesi. Bu
rada iki zihniyet cereyan ediyor. Birisi geçen kavanini 
mevzua dairesinde 1325'ten evvel verilen tekaüdiye 
% 2, bugün ise % 12'dir. Şimdi mesele burada teba
rüz ediyor. Biz ne diyoruz? Kanunun .esasında ma
lûlleri terfih edeceğiz. Eğer 1325'ten evvelki malulle
rin kanının, uzvunun nispetini, miktarın! iki kuruş
la bugünkülerin 12 kuruşla ölçersek bu ne terfih ka
nunu olur, ne de birşey. 

: YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Para fai
kını unutmayalım. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Para farkı hiçbir za
man hatıra gelmez, Çünkü biz burada para aramıyo
ruz. Biz memleket hakkında feda ettiği kanının ücre
tini veriyoruz. Milyonlarla liralık bir bütçe içerisinde 
tasarruf etmek istediğimiz yüz bin lira mıdır? Bina
enaleyh bunların heyeti umumiyesini terfih etmek 
Heyeti Celilenizin vazifei esasiyesindendir. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Ev
velâ Encümenler tarafından tay teklifi vardır. Onu 
reye arz edeceğim. O kabul olunmazsa diğerlerini 
reye koyacağım. Tay teklifini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Tay teklifi kabul edilmiş
tir. Sekizinci madde tayyedilir*iştir. Sekizinci madde
nin tayyından sonra 9 ncu madde sekizinci madde 
olmuştur. 10 ncu madde, dokuzuncu madde oldu. 12 
nci, 11 nci oldu, on ikinci maddeyi okuyoruz : 

Madde 12. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka-
feül etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 

13 ncü maddeyi okuyoruz : 
Madde 13. — İşbu kanunun tarihi neşrinden iti

baren terfih zammiyatını alamayanlara tahakkuk 
edecek terfih matluibatı güzeşte olarak tesviye "edilir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; kanunun is
mi konmamıştır. Mütekait malûlini askeriyenin terfi
hi kanunu tarzında bir isim vazı lâzımdır. 

REİS — Sonra efendim, müzakere bittikten son
ra, 

13 ncü maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın,,. Kabul edilmiş
tir. . -

| 14 ncü maddeyi okuyoruz : 
| Madde 14. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mü-
] djfaai Miüiye ve Dahiliye, Maarif ve Sıhhiye Ve

kaletleri memurdur. 
MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kangui) -•'-- Bir de (Maliye) olmak lâzım gelir. 
(Tabiî sedefi, asd maliye sesleri.) 

REİS —- Maliyeyi de ilâve ettik. Maddeyi tekrar 
okuyoruz. (14 ncü madde Maliye kelimesinin ilâve-
>>h la tokır-u' okundu.) 

A KM ET Sİ"! REY YA BEY (Karesi) — Sebku 
j'a;4 hakkında söz söylemeye hakkımız var. 

RRİS — Kanun bitsin de öyle söylersiniz. Efen-
dirr; 14 ncü maddeyi reyinize arz. ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın:.. Kabul edilmiştir. Kanunun bütün mad
deleri kabul edilmiştir. Serlevhası da Encümenin tek
lifi veçhile yazılacaktır. 

"AKİR BEY (Çatalca) — Bilumum malûlini as
keriyenin terfihi kanunu. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Terkip 
yapmayın; malûl askerlerin deyiniz. Bilumum harp 
malûllerinin terfihi diyelim. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Yalnız harp malûlleri 
değil efendim. Bilumum askerî malûllerdir. 

REİS — Bu şekilde kanunu Heyeti Umumiyesiyle 
reyinize vaz etmezden evvel Süreyya Bey söz istemiş
tir. Söyleyebilirler. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Lâyihada 
13 numara altında muharrer - ki sekizinci maddenin 
tayycJilmesiyle 12 nci numaraya inkilâp eden - mad
dede işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. Mad
desi vardır. Ondan sonra bir hükmü mahsus ihtiva 
eden bir madde geliyor. «İşbu kanunun tarihi neşrin
den itibaren terfih zammiyatını alamayanlara tahak
kuk edecek terfih matluibatı güzeşte olarak tesviye edi
lir.» maddesi. Hiçbir kanunda böyle taammül olma
mıştır. 12 nci madde haline inkilâp eden maddenin 
sondan ikinci maddesi olması taammüldür. Onun ora
ya nakledilmesini teklif ediyorum bir; sonra ikinci 
maddede malûlin kelimesinin ve bir de malûlin yur
du tabirinin hiç mânası değişmemek üzere (malûl ga
ziler yurdu) haline kalbedilmesini teklif etmişlerdi. 
Müzakerat esnasında istima edilemedi. Bendeniz bu
nun kabulünü de teklif ediyorum. Yani hüküm de
ğişmiyor ve ibare tadilidir. Malûl gaziler yurdu. Son
ra beşinci maddede (miri esmanı) tabiri vardır. 

Eicndiler; bu tabir; son inkılâbı mübeccelemizin 
ruhu. ile tezat teşkil eden bir kelimeyi taşıyor, miri 
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kelimesi. Bizim kamusu millimizde miri kelimesinin 
yeri yoktur ve bunun mazinin çirkâpları ile alude 
olan mefhumu bizden çok uzaktır. Onun için miri es
manı manasını ihtiva eden bir cümle koymak lâzım
dır. Benim düşünceme göre; mülkî ve belediye has
tanelerinden mal olduğu fiyat üzerinden ita edilir, 
denilebilir ve başka bir arkadaş daha muhtasar ve 
daha müfit bir ifade bulurlarsa kabul ederiz. Fakat 
herhalde miri tabiri çıkmalıdır. Mal olduğu fiyat cüm
lesi girmelidir. Veyahut (mal olduğu fiyat mukabi
linde) diye bir talbir girmelidir. Bunları teklif ediyo
rum-

REÎS — Efendim; Süreyya Beyin teklifi iki mad
denin ibareleriyle bir maddenin mevkiinin değiştiril

mesinden, yani hükmü ihtiva etmeyen kelime tas
hihlerinden ibarettir. Buna itiraz eden var mı? (Hayır 
sesleri.) itiraz eden yoktur. Encümende kabul ediyor. 
Bu tashi'hat yapılacaktır. Kanunu tayini esami ile re
yinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, etmeyenler 
kırmızı rey versinler. Efendim; rey vermeyenler lüt
fen versinler. 

İstihsali ârâ hitam bulmuştur. Neticeyi tebliğ edi- , 
yorum : Bilumum Askerî Malûllerin Terfihi hakkın
daki Kanuna 147 zat reye iştirak etmiştir. Muamele 
tamamdır. 146 kabul, bir müstenkif vardır. Binaen
aleyh kanun 146 rey ile kabul edilmiştir. Yarın saat 
birde içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 5,30 

•*»-• • • ^ o . 
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Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

147 

146 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

(Kanunu kabul edenler) 
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