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BIRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2,20 sonra 

REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık oku
nacak. 

(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Mahmud Said 
Bey tarafından okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 
bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. 

Düşmandan tahlis edilen mahallerden mev
rut telgraflarla Bayram tebriki telgraflarına 
cevap yazılması tensibedildi. 

Üç ay için Hükümete on milyon lira avans 
itası hakkındaki lâyihai kanuniye Muvazenei 
Maliye Encümenine, hiyaneti vataniye ile mah
kûm eşhasa ait yedi kıta evrak Adliye Encü
menine, Elâziz Mebusu Rasim Beyin muhacirin 
hakkındaki teklifi kanunisi Lâyiha Encümeni
ne, şayanı müzakere olduklarına dair mazbata 
ile Lâyiha Encümeninden mevrut Operatör 
Emin Beyin metrenin istimaline dair teklifi İk
tisat ve Dahiliye encümenlerine, Abdülkadir 
Kemali Beyin teşkilâtı mahakinı hakkındaki 
teklifi Adliye Encümenine, Edirne Mebusu Şe
ref Beyin Divanı Muhasebat vazifesinin Meclis
çe müntehap bir heyet tarafından rüyet edil
mesine dair teklifi, Malatya Mebusu Sıtkı Be
yin aynı mealdeki takriri ile tevhiden Kavani-
ni Maliye Encümenine, Doktor Suad Beyle rü-

i'ekasmın mütekaidine arazi itası hakkındaki 
teklifleri Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menlerine, Kângırı Mebusu Hacı Tevfik Efendi 
ile rüfekasmm müftülerin muamelei tekaüdiye-
leri hakkındaki teklifi Seriye ve Kavanini Ma
liye encümenlerine, Antalya Mebusu Halil İb
rahim Efendinin Matbuat Kanununda teminat 
akçesi maddesinin ilgası hakkındaki teklifi Da
hiliye Encümenine havale edildi. Mersin Me
busu Salâhaddin . Beyin hapisanelerin ıslahı 
hakkındaki teklifinin tabedilerek Operatör Emin 
Beyin ruzuanıedeki teklifiyle tevhidine karar 
verildi. Bilâhara Celsei Hafiye akdedileceği 
tebliğ olunarak teneffüs için Celse tatil olundu. 

(İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Celseler hafidir.) 

Beşinci Celse 
Adnan Beyefendi tarafından küşadedilerek 

Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi tara
fından haricî vaziyeti siyasiyemiz hakkında ve
rilen izahat istima olundu. Ve Edirne Mebusu 
Şeref Bey ve rüfekasmm takrirleri üzerine iş
bu izahatı tasvip ve müttefikan Heyeti Vekile-
ye beyanı itimadolumırak Perşembe günü içti
ma edilmek üzere saat 10,30 da celseye nihayet 
verildi. 

Sualler 

1. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Urfa 
civarındaki eşkıyalara dair sual takriri Dahili
ye Vekâletine -—• 
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2. — Karalı ları Şarki Mebusu Ali Suriri 

Efendinin, Karahisar muhasebecisi hakkında 
sual takriri Maliye Vekâletine 

)J. — Bayezit Mebusu Şevket Beyin, hilafı 
usul tâyin edilen memurlarla eşkıyaya dair su
al takriri Dahiliye Vekâletine 

4. — Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, 
zâbitanm terfii için ne gibi tedabir tasavvur 
edildiğine dair sual takriri Müdafaai Milliye Ve
kâletine 

o. — Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, odun 
ve kömürün fahiş fiyatla mütaahhide ihale 
olunup bunun su veri saire ile niçin tedarik 
edilmediğine dair sual takriri Heyeti Vekileye 

6. — Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, ihti-
yaeatı askeriyeden olan buğdayın fahiş fiyatla 
mütaahhide ihale edilmesinin beyanına dair sual 
takriri Heyeti Vekileye 

7. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun ne için tatbik edilmediğine 
dair sual takriri Heyeti Vekileye 

8. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avııi Beyin, 
Erzurum kadısının sebebi azline dair sual takriri 
Heyeti Vekileye 

i) — Erzurum Mebusu Hüseyin Avııi Beyin, 
Albayrak Gazetesi sahibi hakkında sual takriri 
Adliye Vekâletine 

.1.0. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyit», 
Zara ve havalisindeki harekâtı askeriye hakkında 
sual takriri Heyeti 'Vekileye 

Gönderilmişlerdir. 
Reisisani Kâtip Kâtip 

Dr. Adnan Mahmud tfaid Haydar 

REİS — • Zabtı sabık hakkında mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sesleri') Zabtı sabık kabul 
edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - - Bunlar 
(Yeni takrirler listesi) zannediyorum ki zabt< 
sabıka ait değildir. Bugünkü zabta aittir. O su
retle tashih edilsin 

REİS — Bunlar, efendim. Nizamuamei Da
hilî mucibince gönderiliyor ve üç gün zarfındaki 
fezleke! müzakerata dereediliyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Fakat 
bugün havale edilmesi dolâyisiyle bugünkü zabta 
dâhil olması ieabeder, zannederim. 

REİS --- Hayır, evvelce havale edilmiştir. 
Nizamnameyi tatbik ediyoruz. Böyledir efendim. 
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4. — LÂYIHA 

/. — Harcırah Kararnamesinin tadili hak
kında kanun lâyihası. 

REİS — Harcırah Kararnamesinin tadili 
hakkında Heyeti Vekileden bir lâyiha geldi efen
dim, Kavanini Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Malatya Mebusu tiıdkı Beyle arkadaşla
rının, ceraimi âdiye ashabının affı hakkında ka
nun teklifi (2/320 mükerrer) 

REİS — Malatya Mebusu Sıdkı Beyle rüfe-
kasının ceraimi âdiye erbabının bakıyei müddet
lerinin affına dair bir teklifi kanunisi var, ma
lûmu devletiniz Ruzııamei müzake rafımızda sü-
lüsani müddeti cezaiyelerini ikmal eden mahkfı-
minin afların» dair bir teklifi kanuni vardır. 
Muvafık görürseniz onunla birleştirelinı efendim. 
(Muvafık »adaları) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Cera
imi âdiye başka. Sülüsan müddetini ikmal eden 
eşhas başka. Binaenaleyh bu teklif Lâyiha En
cümenine gitsin. 

REİS — Aynıdır efendim. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Biri

si hüküm, diğeri cürümdür. 

REİS — Efendim, Heyeti Celile lüzum gös
terirse tekrar encümene havale olunur. İkisi ay
nı şeye aittir. 

2. •—• Kütahya Mebusu Cemil Beyin, ihtikâ
rın men'i için devairi belediyenin her nevi eşya
ya narh vaz'ına dair kanun teklifi (2/320) 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, eş
yaya narh vaz'ı hakkında bir teklifi kanunisi 
var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

6. — MAZBATALAR 
i. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyin, İttihat 

ve Terakkiye ait eşya ve binaların Maarif idare
lerine terki hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/311) 

REİS — Malatya Mebusu Lûtfi Beyin, İtti
hat ve Terakki kulüpleri hakkındaki teklifinin 
reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası var : 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sadrı maShut Ferid Paşanın terviç ve tatbi

ki na çalıştığı ingiliz siyaseti inıhakâranesinin 
bir safhası da Fırkai İttilıadiyenin ruhunu öl
dürmekten ibaret idi. Bu maksadının husulü 
için milletin ne kadar eazım ve erkân ve ricali 
varsa fırkadan diyerek bunları İngiliz mahpes 
ve •menfalarına göndermek ihanetinde bulunmuş 
olduğu gibi bu müessesei siyasiyenin bilûmum 
şubelerindeki kulüp ve emsali mebanisinin de 
Hazinei Maliye namına zabt ve müsaderesini 
emretmişti. Halbuki şubelere ait Ibu mebaninin 
hiçbirisine fırkanın merkezi umumisi bir akçe 
bile göndermemiş ve kamilen her muhitin ianei 
umumisiyle vücuda getirilmiştir. Şu halde mil
letin ianesiyle inşa edilmiş solan bu gibi mebani-
ye Ferid Paşanın usulü şahsiyesi veçhile Maliye 
Vekâletince de aynı müsaderenin idame ve ic
rasını Meclisi Âlinin asla kabul ve tasvip buyıır-
mıyacağı bedihidir. 

Binaenaleyh Malatya'daki kulübün mektep 
ittihaz edilerek evlâdı vatanın tenviri dimağı
na hadim bir şekle ifrağ edilmek üzere yine 
milletin maarif idaresine terki hakkındaki 
Meclisi İdarei mahallî mazbatasına karşı Mali
ye Vekili sabıkı eniri müsaderede ısrar ve hattâ 
bir miktar daha fazlasiyle satılabileceğinden do
layı bilmüzayede talibine ihalesini emretmek 
garabetini göstermiştir. Bu sebeple gerek bunun 
ve gerek diğer mahallerdeki İttihat ve Terakki 
şubelerinıe ait bilcümle' mebaninin maarif ida
relerine terkine dair mevaddı âtiyeden ibaret 
kanunun vazi ve kabulünü Meclisi Âliye arz 
ye teklif eylerini. 

MADDE 1. — İttihat ve Terakki şubelerinin 
vilâyet ve elviye ve kaza ve nevahideki bilûmum 
(külü])) ve mebani sairesi mahallî maarif idare
lerine aittir. 

1 
MADDE 2. — Şuabatı mezkûre kulüplerinin 

bilcümle mobilya ve emvali menkule! sairesi ay
nen ve müstehlek ise vâzıulyedlerinden istihsal 
olunacak ibedclâtı mahallî mekteplerine terk 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Evvelce Hazinei Maliyeden 
vazıyed ve istifa edilmiş aksamı, mahalleri ida-
rei hususiyesine iade edilecektir. 

MADDE 4. —, İşbu kanun tarihi neşrinden 
bilitibar meriyülicradır. 
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MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Mali

ye, Dahiliye ve Maarif Vekâletleri memurdur. 
Malatya (Mebusu 

Lûtfi 

Lâyiha Encümeninin mazbatası 
Hükümeti Feridiye zamanında Hazine namı

na zabt ve müsadere olunan ve İttihat ve Te
rakkiye ait bulunan müessesat ve mebaninin ve 
mobilya ve sair levazımın mevcudunun aynen 
ve müstehlekinin vâzıulyedlerinden bedelen is
tihsal ve istirdatla tiyi e mahallî maarif idarele
rine terki lüzumuna dair Malatya Mebusu Lûtfi 
Beyin encümenimize nıuhavvel teklifi mütalâa 
olundu. 

Mebani ve müessesatı mezkûrenin mukadde
ma müsadere ve ibeytülmal namına tasarruf 
olunduğu ve mobilya ve levazımının dahi bil
müzayede füruhtiyle esmanmın yine Hazineye 
mal edildiği halde bunun yeni baştan istirdadı
na kalkışmak birtakım eşhasın ızrarını istilzam 
edecek ahvale sebebiyet verilmiş olacağı ve 
müstehlek olanlarının bedelleri zaten Hazineye 
iradedilmiş olmakla beraber mteveudunmı da 
yine millet namına tasarruf ve istifade edil
mekte olduğu derkâr bulunduğu cihetle bu gi
bi müessesat ve levazım hakkında başka türlü 
muamele icrasına şimdilik lüzumu zaruri muta
savver olmadığı cihetle teklifi mezkûr encüme-
nimizce şayanı müzakere görülmiyerek reddedil
miştir. 

22/6/1:337 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan. Yozgad 
Msad Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ertuğrul 

Necib 

REİS — Efendim, sahibi takrir izah edecek. 
LÜTPİ B. (Malatya) — Efendim, malûmdur 

ki, İttihat ve Tarakki bidayeten bir ihtilâl komi
tesi olarak meydana çıkmıştır. Bilâlıara gayesini 
istihsal ettikten sonra zimamı idareyi eline aldı. 
Mukadderatı memleketi elinde tutuyordu... 

REİS — Bu başka, efendim. 
LÜTPİ B. (Devamla) — Müsaade buyurun 

arz edeyim. 
Şimdi Hükümet bundan dolayı metruk olan 

müessesata, mebaniye, birtakım mobilyalara va-
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zıyed ediyor. Bunlar neden müsadereye tâbi olu
yor? Maksadım burasını anlamaktır. Bu, müsade
reye tâbi olamaz. Esasen bu noktadan bahsedişim; 
buna yalnız tttihat ve Tarakki Cemiyetine dâhil 
olanlar iştirak etmedi. Buna bütün millet iştirak 
etti'. Her hangi bir mevkide ittihat ve Tarakki 
bir müessese vücuda getirmişse bu müessesenin 
bütün masarifatı millet tarafından verilmiştir. 
Buna ahali tamamen iştirak etmiştir. Şu halde 
Hükümeti Feridive tarafından bunların gerek 
klüpleri ve gerek sair mobilyaları tamamen zapt 
ve müsadere olunmuştur. Bundan dolayı Malatya 
bir mazbata ile resmen müracaat ediyor ve diyor 
ki, mademki bu kulübü millet yapmıştır. Bunu 
maarif idaresine terk ettik. Mektep yapılsın. 
Fakat buradan Maarif Vekili sabıkı katiyen ola
maz, bilmüzayede talibine ihale olunacaktır, di
yor. Bundan dolayı işte bu takriri vermiştim. 
Şimdi Heyeti Aliyenizden rica ediyorum. Ma
demki bu müessesat milletindir ve bir müessesei 
milliyedir ve mademki bugün milletin evlâdının 
tenviri dimağına hizmet edecek birer dairedir. 
Bunları mektep olarak maarife terk edelim. 

Sonra bunları mobilyaları ve birtakım eşyayı 
şunun elinde kalmıştır. Maarif İdaresi bunlara 
da vaziyed etsin, ikinci de bu. üçüncü de vak
tiyle Hükümet bir takımlarını müsadere etmiş, 
almış satmış, bunları da iade etsin. Hükümetin 
bunda bir hakkı mesruu yoktur. Bu, açıktan bir 
müsaderedir. Bu müsadereye cevaz göstermeyin. 
Esas arz çdeceğim bunlardır. 

RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim, beye
fendi buyurdular ki, Maarif Vekili sabıkı bunu 
reddetti. Halbuki zamanımda böyle bir şey ol
mamıştır. Ve bunun Maarif Vekâletine ciheti 
taallûku olduğunu da bilmiyorum. Ne reddine, 
ne kabulüne dair bir şey yoktur. (Yanlış söyle
di, Maliye olacak sesleri) Pekâlâ öyle ise. 

LÛTFl B. (Malatya) — Yanlış söyledim. 
Bu emir Maliye Vekili Ferid Bey tarafından ve
rilmiştir. Emir de Dahiliyede mevcuttur. Ma
liyede de mevcuttur. 

* SIRRI B. (izmit) — Efendim, Lûtfi Beyin 
tttihat ve Terakki kulüplerinden hükümet ma
rifetiyle haczedilen emval ve emlâkin millete 
ait olacağına dair vukubulan beyanatı hüküme
tin resmen ittihaz ettiği mukarrerata mutabık
tır. Meşrutiyeti mütaakıp ianatı ahali ile yapı
lan birtakım mebani ve akaratın tamamiyle mil
lete iadesi lâzımgeleceği hakkında Şûrayı Dev-
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letin sarih katarı vardır. O karardan nükûl ile 
Ferid Paşa zamanında hükümetin byle bir mü
sadere kararı ittihaz etmesi esasen hükümetin 
ittihaz etmiş olduğu karara muhalifti. Binaen
aleyh Şûrayı Devletin hakka ve adalete makrun 
olan, mantıka tevafuk eden şu kararı ve Lûtfi 
Beyin beyanatı veçhile ittihat ve Terakki kulüp
lerinden hâsıl olan mebaliğ her ne ise bunun em
vali hususiyeye devredilerek milletin maarifine 
tahsisi daha muvafıktır, zannederim. (Doğru 
sadaları) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, mesele bir meselei hukukiyedir zannederim. 
Bir kulüp dağılıyor. Kulübün binası olsun, em
vali menkulesi olsun, gayriınenkulesi olsun aca
ba bunlara' hükümet vaziyet eder mi, etmez mi! 

HÜSEYİN AYNI B. (Erzurum) — Dağıl
dığına da kail değiliz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Dağıl
mış mı, dağılmamış mı? Ona da şimdi cevap ve
ririm. Bunun için bir Cemiyetler Kanunu var-
dır.^Beyefendiler; Cemiyetler Kanununda bu 
mevzuubahsolan mesele hakkında izahatı kâmile 
vardır. Kanuna müracaat ederseniz hükümet bu
na vaziyed edebilir mi, edemez mi? Gayet sarih 
olarak anlaşılacaktır. Hattâ ittihat ve Terakki
den sonra Teceddüt Fırkasının İstanbul'da teşek
külünün esbabı o emvali, emvali menkule ve gay-
rimenkuleyi Hükümete müsadere ettirmemekti, 
zira Cemiyetler Kanunu diyor ki, bir cemiyet da
ğıldığını ilân etti mi Hükümet emvaline vaziyed 
eder. Binaenaleyh Ferid Hükümeti zamanında 
olsun, kimin zamanında olursa olsun ittihat ve 
Terakkinin emvaline Hükümetin vaziyed etmesi
ni Cemiyetler Kanununa muvafık gibi görüyo
rum. Fakat Lûtfi Beyefendi ne arzu ediyorlar? 
Yalnız diyorlar ki; Malatya'daki ittihat ve Te
rakki binasını mektep olarak bize terk edin! Bu, 
bir tekliftir. Bunu Heyeti Âliyeniz kabul eder, 
etmez; başka. Fakat Hükümetin İttihat ve Terak
ki Cemiyetinden aldığı ve sattığı bütün emvali 
menkule ve gayrimenkul ey i iade etsin bu, başka 
bir meseledir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Takrir, 
öyle... Umumidir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — öyle 
olduğunu bilmiyorum. Zannederim umumi olmı-
yacaktır. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Umumidir, efendim. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) - Umumi I 

olunca İttihat ve Terakki dağılmıştır. Hükümet 
Cemiyetler Kanunu mucibince dağılan bir cemi
yetin eşya ve emlâkine vazıyed edebilir. Yahut 
İttihat ve Terakki dağılmamıştır. Bu halde va
zıyed edemez, ladesi lâzımgelir. Mesele budur. 
Eğer dağılmamışsa Hükümetin emvale vazıyed 
etmesi müsaderedir. Kanunu Esasi mucibince bu
nun iadesi lâzım gelir. Fakat şayet dağılmış ise 
Hükümet vazıyed eder ve kanunidir. (Dağılmış
tır, sadaları) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
—• Efendim, Mazhar Müfid Beyin verdiği izahat 
veçhile dağılmış addedilen İttihat ve Terakki Ce
miyetinin bütün emvali, emvali menkule re gay-
rimenkulesi Cemiyetler Kanunundaki sarahati 
mahsusaya tevfikan emlâki emiriye olmuştur. Hü
kümete intikal etmiştir. Arkadaşımız Beyefen
dinin teklifi bir madde i kanuniyeye mütevakkıf
tır. Emlâki emiriyeden her hangi birinin hide-
matı umum iyeden ve yahut hidematı hususiye-
den birine tevcihi mutlaka bir maddei kanuniye
ye mütevakkıftır. Eğer maksatları idarei husu-
siyeye ait bir mektep için bu binanın terkini is
tiyorlarsa bunun için bir maddei kanuniye ha
linde bir teklif yapmaları lâzımdır. (Doğru, sa
daları) 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim, biz eski 
kanunları değil, hakkı ve adaleti tatbik edece
ğiz. Evet Cemiyetler Kanununda farz edelim ki, 
böyle cemiyetler dağıldığı vakit bunun metrukâ-
tına Hükümet vazıyed eder, deniliyor. Pekâlâ 
bugün bu maddei kanuniyeyi tatbik etmek için 
mâkul ve mantıki hiçbir sebep yoktur. 

Şimdi biz ne diyoruz? Bunu şahsa temlikj^t-
miyoruz. Diyoruz ki; mademki bunu millet umu
mi mesaisiyle meydana getirmiştir, mesaii umu-
miyei millîye ile vücuda gelen bir malın müsade
resini hiçbir kanun kabul etmiyor, Kanunu Esa
siye de mugayirdir, bu kanun mucibince her han
gi bir zamanda bu müesseselerin sahibi aslileri 
iadei hayat eder, inallarına mutasarrıf olmak is
terlerse maariften yine alabilirler. (Alamaz, sada-
lar) Alır. Bir hakkı meşrudur. Bugün biz bun
ları Hazineye mal edersek müsadere etmiş oluruz. 
Müsadere ile Hazinenin vazıyed i arasında ne 
fark görebilirsiniz? Müsadere doğrudan doğruya 
bunu satmak bedelini Malsandığına vermek... 
(Müsadere değildir, sadaları) Efendiler vazıyed 
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ile müsadere arasında hiçbir fark yoktur. Müsa
derenin inanası nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Şahsiyeti mâneviye olan ve mevcudiyeti kal-
mıyan bir cemiyetin emval ve emlâkinin vârisi 
tabiîsi Hükümettir. Onun için müsadere değildir. 

LÛTFİ B. (Devamla) — Kayır, vârisi tabiî
si millettir. Çünkü millet yapmıştır. Şu halde 
müsaderedir. Yine müsaderedir. Müsadere değil 
de vazıyed imiş... Pekâlâ vazıyed ne demek? Va
zıyed; doğrudan doğruya satıyor, bedelini Mal
sandığma veriyor. Müsadere nedir?... Başka tür-

' lü mânasını anlamıyorum. Beyefendi bu, müsa
derenin mânasını değiştirmektir. Bu açıktan 
müsaderedir... Başka nedir?... Müsadere yapsak 
ne yapacaktık? Tabiîdir ki, yine satacak, bede
lini mal sandığına teslim edecektik. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
Mahlulât müsadere midir Beyefendi?.. 

LÜTFl B. (Devamla) Ahkâmı seriye baş 
kadir. 

Şimdi bugün mademki bunlar milletin ser
mayesiyle vücuda gelmiştir, bu umum milletin 
malıdır. Bugün cemiyet dağılmıştır. Hükümetin 
hakkı müsaderesi yoktur. Doğrudan doğruya 
bu bir müessesei milliyei irfana aittir. Bunun 
için bunun umumiyetle maarife terkini rica ede 
rim. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Efendim, Lâyiha Encümeninin mazbatasını 
reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen' el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) - - Efendim, 
hakikat zayi oluyor. Tenevvür etmiyor, hepsi 
milletin malıdır. Zaten menafii umumiyeye mii-
taallik olan bir şey satılamaz. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

'REİS — Divanı Riyasetin bâzı mukarrerah 
var efendim : 

Heyeti Umumiyeye 
İsimleri âtide muharrer zevata mazereti, ka

tiye ve âeilelerine mebni, hizalarında gösteril
diği miktarda mezuniyet itası Divanı Riyasetin 
29 , VI . 1337 tarihli yedinci içtimaında tensib-
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edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

Mezuniyetleri tensibedilen zevat : 
İsmail Bey (Erzurum) üç ay, 
îsmet Bey (Çorum) üe ay, 

REÎS — ismail Bey (Erzurum) üç ay... Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

îsmet Bey (Çorum) üç ay... Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

2. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, mezu
niyetinden tecavüz ettirdiği müddet için kendi
sine tahsisat verilmesine, dair Di ram Riyaset ha
rarı 

REÎS — Diğer^bir karar daha var efendim, 
okuyacağız : 

Heyeti Umumiyeye 
17 Temmuz 1337 tarihinde mezuniyetini isti

mal etmiş ve mezuniyeti 28 Şubat 1337 tarihin- -
de hitam bulduğu halde 27 Mayıs 1337 tarihin
de Meclise iltihak eylemiş olan Erzincan Mebu
su Mir Hüseyin Beyin mezuniyetinin hitam bul
duğu tarihten Meclise iltihak eylediği tarihe ka
dar Erzincan Mevki Kumandanlığının gösterdi
ği lüzum ve talep üzerine Ümraniye havalisinde 
ifayi hizmet ettiğinden bahis takriri Divanı Ri
yasetin 29 . VI . 1337 tarihli içtimamda tezek
kür edilmiş ve mumaileyhin havalii mezkürede 
hidematı vataniyede bulunduğu ve Ümraniye 
hâdisesinin itfasına çalıştığı yedinde mevcut ev
rak ve vesaikten müsteban olduğundan mezuni
yetinin hitam bulduğu 28 Şubat 1336 tarihinden 
Meclise iltihak eylediği 27 Mayıs 1337 tarihine 
kadar güzeran eden müddet için hidematı vata
niyede bulunmuş addiyle tahsisatının itası ten-
sibedilmiş olmakl^keyfiyet Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Doktor Adnan 

(Hayır sadaları) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Divanı 
Riyaset kararı mezun addediyor. Hidematı va-
taniyeden... (Gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim, Nizamnamei Dahilî mucibince bu ka
rarlar, mezuniyet kararları âdadında olacaktır. 
Onun için bunlar müzakere olunamaz. Reyi işari 

.1337 C : 1 
ile olacaktır. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi efendim. Bu böyledir. îzahat veremez
siniz efendim. Mezuniyet meselesidir bu. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Me
busluğu ne olacak Reis Bey? 

3. — Bat um Mebusu Akif Beyin, elviyei se 
iaşedeki vazifei vat aniy esinin ikmcdine kadar 
mezun addedilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Batum Mebusu Akif Bey hakkında 
Divanı Riyaset kararı: 

Heyeti Umumiyeye 
Heyeti Umumiyenin 8 Eylül 1336 tarihli ka-

rari ile bilâmüddet mezun addedilen Batum Me
busu Akif Efendinin elviyei selâsedeki vazifei 
vataniyesine devam maksadiyle mezun ad d i 
hakkındaki telgraf namesi Divanı Riyasetin 
26 . V . 1337 tarihli altıncı içtimamda tetkik 
edilmiş Ankara'ya avdeti tarihi mezkûrda ken
disine tebliğ olunmuştur. Mumaileyhin havalei 
mezkürede hidematı vataniye ifa etmekte olduğu 
ve bu hizmete devamı lâzım geldiği cihetle mu-
hassasatınm Ardahan veya Kars malsandıklarm-
ea tesviyesini mutazammm Şark Cephesi kuman
danlığının 21 . VI . 1337 tarihli telgrafnamesi 
Divanı Riyasetin 20 . VI . 1337 tarihli yedinci 
içtimamda tezekkür edilmiş ve mumaileyhin el
viyei selâse dahilindeki hidematı vataniyesini 
ifa maksadiyle vazifesinin ikmaline kadar me
zun addi tensip kılınmış olduğundan keyfiyet 
Heyeti Umumiyenin nazarı takdirine arz olunur 
efendim. 

Büyük Millet Meclisi R-eisvekili 
Faik 

Dr. SU AD B. (Kastamonu) — Usulü müza
kere hakkında söyliyeceğim. Bu Nizamnamei 
Dahilî mucibince mevkii müzakereye konulamı-
yan meseleler; şu kadar ay, bu kadar gün diye 
tahsisata taallûk etti mi mevkii müzakereye koy
mak lâzım. 

REÎS — Buna dair Nizamnamede bir şey bu
lamadık efendim. Meclisi Âli karar verirse Ni
zamname hilâfına olarak müzakereye koruz. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Usulü müza
kere hakkında bir şey söyliyeceğim. 

Malûmuâliniz güzeran eden müddet iki ayı 
tecavüz ettiği zaman bilâmezuniyet vakit ge
çirenlerin müstafi, addedileceği Nizamnamede 
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musarrahtır. Halbuki bâzı arkadaşlarımızın 
bu geçmiş olan günleri iki aydan fazladır. Şim
di mühim bir mesele tehaddüs etmektedir. 
Onun için bunun ela ayrıca düşünülmesi lâzım
dır ve bunun böyle muvafık olacağını zannediyo
rum. 

REÎS — Pekâlâ efendim onu da ayrıca mü
zakere ederiz. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efen
dim, birçok teamüller vardır. Hidematı umumiye-
de bulunan birçok arkadaşlara fazla fazla me
zuniyet verdik, o iki ayı da tecavüz etmiştir. 
Malûmuâliniz bir teamül birkaç defa takarrür 
ederse kanun mahiyetini alır. Binaenaleyh 
bunu müzakereye hacet yoktur. O adam da hide
matı vataniyede bulunacakmış, emsali misillû 
izin verilir, mesele biter gider. 

REİS — Efendim, şimdi mesele orada değil. 
Mesele usulü müzakereye dairdir. Müsaade 
buyurun bendeniz usulü müzakereye dair söy- j 
lüyorum. | 

Bugün elimizdeki Nizamname böyle diyor. 
Fakat Meclis arzu ederse böyle şeyleri mü
zakere edebilir. O başka mesele efendim. Şim
di bendenize terettübeden bir şey kalır ki, 
o da bunun müzakereye vazedilip edilmiyece- : 
ğini reyi âlinize koymaktır. Eğer bu mesele- j 
de müzakere açmak istiyorsanız o zaman mü- ' 
zakere açarız. Müzakeresini kabul edenler lüt
fen «1 kaldırsın. (Hayır sadaları) Hiç kimse 
kabul etmedi müzakeresini efendim. O halde 
demek ki reyi işari ile reyinize müracaat ede
ceğim. ! 

NAFİZ B. (Canik) — Bu mezuniyet gayri-
mahduttur. Üç mah verelim bilâhara temdi-
dedelim. Mademki, mezuniyeti tabiiye üç ay- i 
dır, şimdi üç ay verelim. 

REÎS — Efendim üç aylık mahdut bir me
zuniyet verilmesi teklif olunuyor, Üç aylık 
mezuniyeti kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

4. — Menteşe Mebusu Edhem Fehmi Beyin, 
Meclise iltihak edemediği günler için mezun ad
dedilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Menteşe Mebusu Edhem Fehmi Çey 
hakkında Divanı Riyaset kararı var : 
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Heyeti Umumiyeye 

22 Teşrinsâni 1337 tarihinde dört ay mezuni
yet almış ve mezuniyeti 22 Mart 1337 de hitam 
bulduğu halele Meclise henüz iltihak edemiyen 
Menteşe Mebusu Eteni Fehmi Beyin 20 Kânun-
sâni 1337 tarihinden 13 Mayıs 1337 tarihine ka
dar Rodos hastanesinde tahtı tedavide bulun
duğunu mutazanımın Menteşe sıhhiye müdüri
yeti ile Rodos hastanesinden muta raporları Di
vanı Riyasetin 19 . V . 1337 tarihli yedinci içti-
maında tetldk edilmiş ve elyevm Meclise berayı 
iltihak, yolda bulunduğu müracaatından anlaşı
lan mumaileyhin hitamı mezuniyeti olan 22 Mart 
1337 tarihinden Meclise iltihak edeceği tarihe 
kadar güzeran edecek müddet için mezun addi-
ne karar verilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisvekili 

Faik 

REİS — Efendim kararı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

5. — Aydın Mebusu Doktor Mazhar Beyin 
Meclise iltihak edemediği günler için mezun ad
dedilmesine dair Divanı Riyaset kararı. 

Heyeti Umumiyeye 
26 Teşrinievvel 1336 tarihinde dört ay mezu

niyet istihsal eden ve mezuniyeti Şubat 1337 ta
rihinde hitam bulduğu halde esbabı sıhhiye ve 
harekâtı harbiye dolayısiyle hareketinin tehi
rini 18 . IV . 1337 tarihli telgrafnamesiyle Riya
sete bildiren Aydın Mebusu Doktor Mazhar Be
yin esbabı mezkûreden dolayı mezuniyetinin hi
tam bulduğu 26 Şubat 1337 tarihinden Meclise 
iltihak eylediği 3 Mayıs 1337. tarihine kadar gü
zeran eden müddetçe mezun addine dair takri
ri Divanı Riyasetin 29 . VI .4337 tarihli yedin
ci içtimamda tezekkür edilmiş ve mumaileyhin 
bilâ mazeret geçen 26 Şubat 1337 tarihinden 21 
Mart 1337 tarihine kadarki, müddetin gaibi 
gayrimezun addine ve ancak Teke Sıhhiye Mü
düriyetinin raporuna istinaden hastalığının meb
dei olan 1337 senesi Nisanının bidayetinden Mec
lise iltihak ettiği 3 Mayıs 1337 tarihine kadar 
geçen müddet için senesi zarfında istimal ede
ceği üç aylık mezuniyetine mahsubedilmek üze
re mezun addi karargir olmuş olmakla keyfi-
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yet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olu
nur, efendim. 

T. B. M. Meclisi 
Reisisanisi 

Doktor Adnan 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

6. — Ergani Mebusu Rüşdii Beyin vazifei va-
taniyesinin hitamına kadar mezun addedilmesi
ne dair Divanı Riyaset kararı. \ 

Heyeti TJmumiyeye 

Heyeti Umumiye karariyle 16 . II . 1337 ta
rihinde hidematı vataniyeye menıuren gitmiş ve 
vazifei vataniyesinin hitamına, Meclisin 25 . IV .-
1337 tarihli içtimamda karar verilmiş olan Er
gani Mebusu Rüştü Beyin avdet müddeti hariç-
olmak üzere üe ay mezun addine dair telgraf na
mesi Divanı Riyasetin 29 . VI . 1337 tarih ve 393 
numaralı telgrafnamesinin mumaileyhe vusul ta
rihinden itibaren 1337 senesindeki istihkakı ola
rak üç mah müddetle mezun addi tensip kılın
mış olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin naza
rı tasvibine arz olunur, efendim. 

T. B. M. Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Mezuniyetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. (Nasıl gitmiş, şa
da] arı) Meclisi Âlinizin karan ile gönderilmiş. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim bu mezuniyet 
kabul edilmezse kanun mucibince müstafi adde
dilmesi lâzımgelir, binaenaleyh burada arkadaşı
mızın hukukunu muhafaza etmek lâzımdır. 

REİS — Hayır efendim, mezuniyeti o kadar 
geçmemiş. Daha yeni. Şimdi yazarız avdet eder
ler. 

7. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin mezun ad-
dedilmemesİne dair Divanı Riyaset kararı. z 

Heyeti Umumiyeye 
Eskişehir İstiklâl Mahkemesinde memur iken 

20 Şubat 1337 de bir hafta müddetle mezuneıı 
dairei intihabiyesine giden ve mezuniyeti 28 Şu
bat 1337 tarihinde hitam bulan ve münasip müd
detle mezun addi hakkındaki müracaati Divanı 
Riyasette bilmüzarere tervieedilmiyerek Ankara'
ya hareketi 14 . I I I . 1337 tarihinde tebliğ edil
dikten sonra 7 Mayıs 1337 tarihinde Ankara'ya 
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vâsıl olan Denizli Mebusu Yusuf Beyin Eski
şehir İstiklâl Mahkemesi Heyetinin Ankara'ya 
muvasalat eylediği 17 Mart 1337 tarihinden 
Meclise iltihak ettiği 7 Mayıs 1337 tarihine ka
dar güzeran eden müddet için mezun addine 
dair takriri Divanı Riyasetin 29 . V I . 1337 ta
rihli yedinci içtimamda tetkik edilmiş ve muma
ileyhin müddeti mezuniyeti hitam bulduğu hal
de hareket etmiyerek memleketinde kalması yü
zünden bilâhara şimendiferin inkıtaı ile bilâme-
zuniyet vakit geçirmesi hasebiyle mezun adde
dilmemesi hakkında Divanı Riyasetin 25 . V . 
1337 tarihli altıncı içtimamda müttehaz kara
rında ısrar edilmiş olduğundan keyfiyetin Hey
eti Umumiyece bir karara raptı zımnında Mec
lisi Âliye arzı muvafık görülmüştür, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Efendim, Divanı Riyasetin teklifi
ni kabul buyuruyor musunuz? (Anlaşılmadı sa-
daları) Müsaade buyurun izahat vereyim. 

Efendim, Denizli Mebusu Yusuf Bey arka
daşımız bir hafta müddetle mezuniyet almış, 
İstiklâl Mahkemesi buraya avdet ettikten sonra 
Denizli'ye gitmiş, fakat oradan avdet edeceği 
sırada, iddiasına göre, yol kapanmış, gelememiş. 
Halbuki tetkikat neticesinde mezuniyeti bittiği 
gün eğer hareket etmiş olsaymış yol açık imiş. 
Esasen teahhür etmiş. Ondan dolayı Divanı Ri
yaset verdiği kararda geçen müddetin mezuni
yetten addini kabul etmemiş, karar vermiş. Çün
kü Divanı Riyaset böyle tahkik etmiş, bu kara
rı da vermiş. Sonra, arkadaşımız buna itiraz edi
yor. Heyeti Umumiyeye müracaat ediyor. Di
vanı Riyaset eski kararında ısrar ediyor. Şim
di bu hususta Heyeti Aliyeniz hakem olacaktır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mezuniye
tin kabulünü reye koyunuz, efendim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — İti-
raznamesi de okunsun. 

REİS — Okunsun pekâlâ, kendisi de bura
da. yoktur, isterseniz tehir edelim. (Hay, hay 
sadaları) Kendi geldiği zamanda, müzakere ede
riz. 

2. — Mükellef sivil sıhhiye memurları hak
kındaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası ve Sıh
hiye ve Müdafaai Milliye encümenleri mazbata
ları 
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REtS — Efendim ruznamei müzakeratta Mü

kellef Etibba Kanununa, zeyil olacak bir madde1 

var. Memuru mahsus gelmiştir; buyurun İbra
him Tali Bey. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi, usulü müzakere hakkında söyliyeee-
ğim. 

Nizamnamenin 46 ncı maddesi: (Badehu 
ruznamede muharrer sıraya riayet etmek partiy
le müzakârata başlanır. Ancak Heyeti Umumi
ye bir kararı mhasusla bu sırayı değiştirebilir.) 
diyor. Heyetin kararını istihsal etmeden zatıâli-
niz tebdil ediyorsunuz. 

REİS — Hiç yapılmamış bir usul, mamafih 
arzu ederseniz şimdi bu numaraya gelinceye ka
dar olan numarada bir, iki, üç, numara var. Bu 
numaralarda Müdafaai Milliye Vekili Paşa Haz
retlerinin bizzat hazır bulunmalarını rica ettik. 
Kendileri gelmediler, vakit geçirmemek için be
şinci numaraya geçiyoruz, memuru mahsus gel
miştir. 

MAZHAR MÜFİT) B. (Hakkâri) — Maddei 
kanuniye okunsa da anlasak. Maddei kanuniyeyi 
bilmiyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Sırrı 
Bey mühim bir noktaya temas ettiler. Divanı 
Riyaset de şimdiye kadar Nizamnamenin bu mad
desine riayet edilmediğini buyurdular. Demek ki, 
tedrici surette teamül halini almış. 

REİS — Hayır efendim, teamüller kanunu, 
nizamı tağyir edemez. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O halde 
teamül değil. Hatadır. Bir daha yapılmaması 
için tahtı karara alınmasını rica ederim. 

REİS — Efendim, fimâbaid yaparız. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Teamü

lün hududu vardır. 

Esbabı mucibe mazbatası 
Teşkilâtı Sıhhiye nizamnamesine tevfikan 1333 

senesinden itibaren mektepten neşet eden etib-
bai askeriye staj müddetini mülâzimi sani ola
rak ikmal ve orduya mülazimievvel rütbesiyle 
dâhil ve iki sene bilfiil muavin etibba sıfatiyle 
hizmet ettikten sonra kadro nazarı itibara alın
maksızın rütbeleri yüzbaşılığa terfi edilmektedir 

1332 senesine kadar mektepten neşet eden 
etibbayı askeriye, yüzbaşı olarak neşet ve staj
larını aynı rütbe ile ikmal ederek orduya dâhil 
olmadıkları cihetle 19 Ramazan 1332 ve 27 Tem-

4 

muz 1333 tarihli Kanun ile sivil mükellef memu
rini sıhhiye de aynı rütbe ve şerait tahtında or
duya alınmakta idi. Halbuki; 1333 senesinden 
itibaren marrülarz mektebi tıbbiyei askeriyeden 
neşet eden etibba teşkilâtı sıhhiye nizamnamesi 
mucibince staj müddetlerini mülâzimisani ola
rak bilikmal orduya mülazimievvel olarak dâhil 
ve iki sene aynı rütbede hizmet edenler yüzbaşı 
rütbesine terfi edilmekte bulunduklarından ge
rek askerî ve gerek fakülte şakirdanmm mekr 
tepte tâbi bulundukları tedrisat ve gerek husu
sa! ı. saire noktai nazarından her biri aynı derece 
ve şeraite tâbi oldukları cihetle bunlardan as
kerî kısmından neşet edenler teşkilâtı sıhhiye. 
Nizamnamesine ve fakülteden neşet edenlerin 
29 Temmuz 1333 tarihli Kanuna tevfikan istih
damları muvafıkı mâdelet olamıyaeağından ge
rek askerî ve gerek fakülteden neşetle orduya 
dâhil olunacak sivil etibbanm hem sınıfı bulu
nan askerî etibba ile kanunen aynı şerait tah
tında istihdamları lâzımgelmekte bulunduğu 
vârestei izah bulunduğundan 1333 senesinden 
itibaren mektepten neşet ederek diplomayı haiz 
sivil etibbanm merbutan arz ve takdim kılman 
teklifi kanuninin ol baptaki kanunun dördüncü 
maddesine zeylen kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

19 Ramazan 1332, 29 Temmuz 1330 tarihli 
Mükellef sivil memurini sıhhiye hakkındaki Ka
nunun dördüncü maddesine zeyil : 

A) 1333 senesinden itibaren Tıp Fakülte
sinden neşet ile diplomayı haiz mükellef etibba 
mektebi tıbbiyei askeriyeden neşet eden hem-
smıfları etibba misillû mülazimievvel rütbe ve 
muhassasatiyle orduda istihdam olunacaklardır. 

B) Staj müddetlerini ikmal (itmemiş sivil 
etibba hem sınıf arkadaşları misillû mülâzimi
sani olarak istihdam ve stajlarını ikmal edince 
mülâzimievveliye terfi edilecektir. 

C) Orduya duhulden itibaren iki sene mü
lazimievvel rütbesiyle bilfiil hizmet eden sivil 
etibbanm liyakatleri âmirleri tarafından vuku-
bulaeak tasdik ve inha üzerine ihtiyat tabib kı
demli yüzbaşılığa rütbeleri terfi olunacaktır. 

1 Teşrinisani 1336 
Büyük Millet Meclisi Reisi feriye Vekili 

Mustafa Kemal Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili N. 

Fevzi Ahmed Muhtar 
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Dahiliye Vekili N. 
Dr. Adnan 

Maliye Vekili 
Ferid 

NVi'ıa Vekili N. 
Mahmud Celâl 

Sıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 

İ : 44 30.6 
Hariciye Vekâleti V. 

Ahıned Muhtar 
Maarif Vekili 
Eskişehir'de 

İktisat Vekâleti V. 
Mahmud Celâl 

Krkânı Harbiyei l'mumiye 
Reisi 
İsmet 

Kiyaseti Oelileye 
19 liamazan 1332 ve 29 Temmuz 1330 tarihli 

mükellef sivil memurini sıhhiye hakkındaki Ka
nunun drdüncü maddesine zeyil olmak üzere He
yeti Vekile tarafından tanzim ve Heyeti umumi -
yeden encümenimize rn.uha.vvel 1 Teşrinisani 
1336 tarihli lâyihai kanuniye mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Lâyihanın esbabı mueibesin.de zikrolunduğu 
veçhile gerek askerî ve gerek mülki etibbanm 
aynı mekteplerde aynı şerait altında tahsili ulûm 
eylemekte olmalarına binaen etibbayı mülkiyenin 
hizmeti askeriyeye davetleri takdirinde terfi ve 
terakki hususunda birçok kuyuda tâbi olmaları 
muvafıkı. nefsülemir olamıyacağından ve etıbba
yı mülkiyenin muhiti millîde ifa eyledikleri hi-
dematı etibbayı askeriyenin staj müddetlerine te
kabül eylemek lâzımgeleeeğinden her iki sınıfın 
aynı vazife için aynı hakka malik olmaları zam-. 
riyatı umurdandır. Bu sebebe mebni hizmeti as
keriye ifasına davet olunan etibbayı mülkiye ay
nı Sene, sınıf tahsillerini ikmal etmiş iseler-o se
ne ve sınıfa ait etibbayı askeriyenin nail olduk
ları rütbe ile hizmeti askeriyede istihdam edil
meleri muvafıkı mâdelettir. 

Ancak kaymakamlıktan yukarı meratibi aske
riye, sevk ve idareye taallûk eden hususatta bâzı 
mertebe ihtisası istilzam edeceğinden bu makama-
tın sırf etibbayı askeriyeye tahsisi daha münasip
tir. Bu mütalâaya istinaden teklif olunan müzey-
yel maddeler bir madde olarak kabul ve 10 Ra
mazan 1332 ve 27 Temmuz 1330 tarihli Kanunun 
dördüncü maddesine zeylolmak üzere zirdeki 
veçhile ilâvesi takarrür eylemiştir: 

Dördüncü maddeye zeyil: Mükellef sivil etıb
ba hizmeti askeriyeye davet olunduklarında alel
ıtlak hemsınıflan etibbayı askeriyeye verilen 
rütbe ve tahsisatla istihdam edilirler. Şu kadar 
ki, işbu rütbe kaymakamlığı tecavüz edemez. 

13S7 C : I 
Sıhhive Encümeni Tîeisi 

Dr. Suad 
Mazbata Muharriri 

Dr. Emin 
Aza 

Kâtip 
Dr. Fuad 

Âza 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Mükellef Etibba Kanununa zeyil hakkında : 
29 Temmuz 1330 tarihli Mükellef Sivil Memu

rini Sıhhiye hakkındaki Kanunun dördüncü mad
desine Zeylen Heyeti Vekileden mevrut, ve Heyeti 
ümumiyeden 6 Teşrinisani 1336 tarihinde Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümenine havale 
buyurulan ve encümeni mezkûrun mazbatası üze
rine 8 Kânunuevvel 1336 tarihinde encümeni
mize verilen lâyihai kanuniye 19 . I . 1337 tari
hinde inikadeden encümenimizde tetkik ve mü
talâa olundu. 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni: 
1. — Gerek askerî ve gerek mülki etibbanm 

aynı mektepten ve aynı şerait tahtında tahsili 
ulûm eylemekte olmalarına; 

2. — Etibbayi mülkiyenin serbest icrayi teba-
bet veya memuriyeti mülkiyede bulunmaları etib
bayı askeriyenin staj müddetlerine tekabül eyle
mek lâzım geleceğine; 

Staj, mülki etibbanm hizmeti askeriyeye da
vetlerinde terfi ve terakki hususunda birçok ku
yuda tâbi olmalarını muvafıkı nefsülemir görme
mekte ve mülki etibba hangi sene ve sınıftan ise 
o sene ve sınıftan olan askerî etibbanm rütbesi
nin bunlara da tevcihini ve yalnız kaymakamlık
tan yukarı olmaması esasını bilkabul, lâyihai 
kanuniye yerine kaim olmak üzere bir madde 
teklif eylemekte ise. de; 

1.' (ierek askerî ve gerek mülki etibba aynı 
mektepte ve aynı şerait altında (tahsili ulûm) ey
lemekte ise aynı şerait altında, imrarı hayat et
mekte olup askerî tıbbiye talebesi Mektebi Tıbbi-
yei Şahaneye duhullerinden itibaren zapturaptı 
askeriyeye tâbi ve hal ve istikballeri kavanin ve 
nizamatı askeriye ile mukayyet, terfi ve terakki
leri umum orduda tatbik olunan kuyud ve şuru-
ta mütaallik bulunmaktadır. 

2. Etibbayı mülkiyenin serbest icrayı taba
bet ve memuriyeti mülkiyede bulunmaları ise Tıp 
Fakültesinden hini neşette (Etibbayı askeriye
nin fıülhanesine mukabil) mülkiye hastanelerin
de yaptıkları bir senelik stajdan sonra vukuhul-
makta ve bu stajı ikmal etmiyenlerin diplomaları 
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Sıhhiye Müdiriyeti Umumiyesince verilmemekte 
olmasına binaen, serbest ve arzuya tâbi hidemat-
tan olup, bu esnada etibbayı askeriyenin ordu
larda memuriyet vermeleri ve kıtaatta hizmete 
mecburiyetleri tabiî ve terfileri de etibbayı mül
kiyenin hidematı mülkiyedeki terfilerinden daha 
pek müşkül ahval ve şeraite tâbidir. Bundan ma
da bütün hayatını askerliğe vakfeden ve ordunun 
bir sınıfı mahsusu olan zâbitanı sıhhiyenin, bu
gün hayatta ancak müdafaayı memleket mevzııu-
bahsolduğu zaman davet olunan ve ne kadar uzun 
olursa olsun mahdut bir zaman için sınıfı zâbi-
tan arasında bulunup, askere hizmet eden mülki
ye arkadaşlarına tefevvuku tabiî olup zaman, 
tecrübe ve hizmet mükâfatı olan rütbenin müte-
aaviyen tevcihi aradaki tevazünü ve ordudaki 
zapturaptı ihlâl edeceğinden gayrikabili tatbik 
görülmektedir. Bu esbaba binaen ve kabiliyeti 
tatbikiyesi ve icraiyesi bulunmamaktan sarfı na
zar, ordu kadrolarmdaki vazifesi halen fırka ve 
kolordu sertabiplerine tekabül eden binbaşı ve 
kaymakam rütbesinin şimdiye kadar bu lıidemat-
la ülfet etmemiş olan mükellefine siyyanen ve 
defaten tevcihi hidematı dâhiliyei askeriyenin 
sureti cereyanına da tesirden hâli kalmıyacağın-
dan bu teklifin müttefikan reddi ve Heyeti Ve
kile lâyihai kanuniyesinin kabulü karargir ol
makla Heyeti Uınumiyeye arz edilmek üzere 
Makamı Celili Riyasete takdim kılındı. 

29 . 1 . 1337 
Müdafaai Milliye 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Bolu Trabzon 

Yusuf İzzet Hüsrev 
Kâtip Âza Âza 
Bayezid Eskişehir Diyarbakır 

Dr. Refik Eyüb Sabri Hacı Şükrü 
Âza Âza 

Gene Erzurum 
Ali Mehmed Salih 

REİS — Efendim, bu lâyihai kanuniyede 
Sıhhiye Encümeni tashihat icra etmiş. Müdafaai 
Milliye Encümeni Hükümetin teklifatını aynen 
kabul ediyor, onun için Sıhhiye Encümeninden 
bir zat izahat vermek istiyor mu efendim? 

OPERATÖR BMlN B. (Bursa) — Encümen 
namına bendeniz en sonra arzı malûmat edece
ğim. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Heyeti Vekile ver-

ım o : ı 
diği lâyihada 1333 senesinden itibaren çıkan 
etibba kaydını koyuyor. Çünkü ondan evvel ma
lûmu âliniz çıkan etibbayı askerîye .yüzbaşı çı
kıyordu. 1333 senesinde mülâzımısani çıkmaya 
başladılar. Gülhane Hastanesinde bir sene staj 
yaptıktan sonra mülâzımı evvel olarak orduya 
almıyorlardı. İki sene hizmetten sonra yüzbaşı 
oluyorlardı. Buna mukabil ihtiyat zabıtanın m 
aynı şekilde terfihlerini düşünmüştür. Bu kanu
nu bize gönderiyorlar. Tıp Fakültesinden çıkan 
etibbayı mülkiye hem sınıfları gibi mülâzımıev-
vel rütbesiyle orduda istihdam olunacaklardır. 
Stajı bitirmemiş ise - ki, etibbayı mülkiyenin 
bir sene hastanelerde bulunmasiyle meşruttur -
Mülâzimisani olur. Staj bittikten sonra mülâzı
mı evvel olur. Eğer sonra iş uzun sürer de asker 
arkadaşları gibi orduda kalırsa kendi mafevkle
rinin inhasiyle yüzbaşılığa terfi eder. Sıhhiye 
Encümeni diyorki, efendim bu etibbayı mülkiye 
için yüzbaşılıktan sonra, rütbe verilmemesi mağ
duriyeti muciptir. Binaenaleyh seferberlik olup-
ta etibbayı mülkiye askere alındığı zaman ken
di sınıf arkadaşları hangi rütbede ise o da o rüt
bede olmalıdır. Yalnız kaymakamlık rütbesin
den daha yüksek rütbeler bâzı husıısatta bazı 
mertebe ihtisası mucibolduğu için istisna edil
sin. Fakat mülâzimlikten kaymakamlığa kadar 
beraber yürüsünler. Bu okunan şeyde de encü
meni askerî bunu reddediyor. Hükümetin teklifi 
daha doğrudur. Bendeniz hem encümen namına 
söyliyeeeğim ve hem şahsım namına söyliyeee-
ğim; çünkü ilk tababeti askerîye memleketimize 
girdiği vakit, saikai tesadüfle bendeniz Encü
meni Tıbbii Askerîde âza olarak Erkânı Harbi-
yeden gönderilmiştim. 

Balkan Harbinden zannederim bir buçuk, iki 
sene evveldi. Profesör Viting bu tetkikat ile 
meşgul oluyordu. Ve o zaman ordumuza hide
matı sıhhiye ve askeriye Nizamnamesi Alman -
eadan tercüme edildi ve mektepte okutuldu. 
Malûmu âliniz okumak ile bilmek arasında ve 
yapabilmek arasında dağlar kadar fark vardır 
ve sonra hidematı askeriye zaman geçtikçe, kı-
demleştikçe meleke ve rüsuh icabettiren hidc-
mattandır. Bizde, malûmu âlileri hidematı umu-
rniycde mülkiye doktorları evvelâ Hükümet ta
bibi olurlar, merkez tabibi olurlar. Yani Avru
pa'ya luyaa edecek olursak bizde daha büyük, 
daha çabuk terakki vardır. Hidematı mülkiye
de etibba noktai nazarından Almanya'da nahi-
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ye tabipliğinden başlar. Onu da bulabilirce 
öper de başına kor. Almanya'da her ne kadar 
miralay rütbesinde veyahut daha büyük rütbe
de mülkiye tabibi her zaman bulursunuz. Fa
kat bunlar profesörlere aittir. Yani sıhhiye pro
fesörü emrazı intaniye profesörü, tyi yetişmiş 
son derece hizmet etmiş teşkilât noktai nazarın
dan memleketin sıhhati unıumiyesinc ait işler 
görmüşse bunlara daha fazla rütbe veriyorlar. 
Fakat bunun için tabiî ayrıca kanun yapmak 
lâzım. Bizde henüz bu kadar büyük mütehas
sıslar yetişmediği için büyük seferberlikte yani 
Harbi Umumide binbaşıya kadar terfi etmiş ta
bip arkadaşlar vardır. îşte Reisimiz Adnan 
Beyefendi, Neşet Ömer Bey, Server Kâmil Bey 
gibi sivil etibba hakikaten yüksek arkadaşları
mız olduğu için o zaman binbaşı olmuşlardı. 
Esasen Balkan Harbinden evvel askerî tabiplik 
orduya girmişti. Balkan Harbinde bunu öğre-
nemediğimiz için maatteessüf hidematı sıhhiyei 
askeriye de pek yüzüstü bırakılmıştı. Ve bizim 
için büyük felâketi mueiboldu. Bilâkis sefer
berlikte Harbi Umumide bu tahsili görmüş bir
kaç manevra yapmış ve Erkânıharbiye hide-
matıııda çalışmış genç etibba fazlâ""blduğundan 
hidematı sıhhiyei askeriye oldukça yolunda 
gitti. Ve hakikaten çok istifadeler edildi. Zaten 
Erkânıharbiyei Umumiyenin bir vazifesi de 
etibbayı askeriye yetiştirmektir. 

Tabibi askerî denildiği zaman bir sıhhiye 
bölüğünün ateş altında yaralılara muaveneti, 
bir seyyar hastanenin vaziyeti harbiyeye göre 
kurulması, kaldırılması sonra daha büyük vazi
felerde harekâtı harbiye, taarruz, müdafaa, 
lic'at gibi şeyler esnasında umuru sıhhiyeyi 
idare etmek, yani düşmana yaralıları bırakma
mak ve yaralılarımızı vaktiyle boşaltmak ve 
ona göre hastaneler açmak, kapamak gibi şey
dir ki, âdeta büyük malûmatı askeriyeyi mu
cip esastır ve bunun içindir ki Erkânı Harbiyei 
Umumiye yüzbaşıdan itibaren tekmil etibbayı 
askeriyeyi derecat ile yetiştirmekle mükelleftir. 
Hattâ etibbayi harb oyunlarına iştirak ettirir
ler. Etibba arazi üzerinde tatbikata iştirak etti
riliyor ve buna mümasil birçok vezaif vardır. 
Görülüyor ki arkadaşlar tabibi askerî demek pek 
kolay yetişen bir şey demek değildir, ve inşa-
allah bundan böyle de senelerce harbde bulun-
mıyacağız. Bunun için arkadaşlar vatan muh
taç olduğu vakit bunların gençlerini alacağız. 

6.13SP7 C : 1 
Sıhhiye Encümeninin söylediği meseİe varit de
ğildir. Gayrivârittir, ve muvazenesizliktir, tabiî. 
Binaenaleyh Hükümetin teklifi en mâkul bir 
teklif olarak kabul olunmalıdır. 

Dr. ABÎDİN B. (Lâzistan) - -Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz gayet kısa söyliyeccğim. Çün
kü Hüsrev Bey bu hususta tafsilâtı lâzimeyi 

- verdiler. Bendeniz tabibi askeriyim, yani taba
beti askeriyeden buraya geldim. Arkadaşlar emin 
olun ki tababeti mülkiye ile tababeti askeriye 
tahsil noktai nazarından bir ise de idare ve diğer 
askerlik noktai nazarından tahsilleri ayrıdır. 
Beyefendiler bizde bir defa resmen Erkâni Har
biyei Umumiyede programa dercedilmiş fenni 
foresiyet yani binicilik vardır. Ata binicilik, to
pografya, yani harita yapmak, harita almak, hattı 
taksimi miyah, hattı içtimai miyah ne demek 
olduğunu bilmek lâzımdır. Binaenaleyh bir er
kâni harb gibi... Malûmuâliniz doktor âlim de
mektir. Aynı zamanda âlimi askerî olmak lâ
zım gel ir. Rica ederim. Bunlara böyle yüksek rüt
beler verilince o zaman re'sen âmir olurlar. 
Re'sen âmir olursa hiçbir vakit idare edemez. 
Hastanenin nereye gideceğini bilemez. Meselâ 
harb başladı. Harb başlayınca ordu kumandanı 
ck'r ki' falan yerde falan istikamette muharebe 
vardır, seyyar hastane ona göre istikametini al
sın. Arkadaşlar böyle mülkiyeden yetişen bir 
tabib hiçbir zaman hastaneyi hattı harbe götü
remez, hattı harbden geriye de alamaz. Puslayı 
şaşırır. Tekmil orduya hizmet edeceği yerde yüz-
binlerce paraya baliğ elan bir müesseseyi düşma
na teslim eder. Bu böyledir. 

SIRRI B. (İzmit) — Yanlıştır bir defada 
mülkiye tabibini dinlemeli. 

Dr. ABÎDÎN B. (Devamla) — Katiyen, mül
kiye tabibinden her hangisi olursa olsun, çıksın 
burada, yalnız seyyar hastanede ne lâzımdır 
.söylesin. Ben ona kaymakamlık vereceğim. (Al
kışlar) Rica ederim, böyledir. 

Sonra, arkadaşım Emin Bey ile beraber hattâ 
bir tabibi askerîyi kendimiz takyidettik ve ka
rar verdik ki, bu adam hiç hastaneden kıpırda
masın, yani geri İıidemattan ayrılmasın. (Niçin 
sadaları) Çünkü, bir defa, hayvana binemiyor ve 
askeri takibedemiyor. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Bu söylediğiniz ta
bip asker inidir, sivil midir l 

Dr. ABÎDÎN B. (Devamla) — Askerdir. Fa
kat iltimas ettirmiş, uzun müddet Fransa'da 
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bilmem nerede oturmuş, bilmem ne mütehassısı 
imig. Hattı lıarbde bulunmamış, binaenaleyh 
askerlerin o kısmının da çıkarılması taraftarı
yım. Şimdi arkadaşlar, rica ederim, bunu hüs
nüniyetle dinleyin. Mülkiye tabiplerine rütbe 
verince makam da verilmesi ieabeder. Binaenaleyh 
bunlar bu makamın ehli olamazlar. Bunu tekmil 
vicdanımla söylüyorum. Hiçbir kimseye garaz 
ve iltimas taraftarı değilim. Çünkü bu bir man
sıbı devlettir, mansıbı millettir. Emin orunuz 
askerî bir vazifedir, pek aksi bir yola sapmış 
oluruz. 

Arkadaşlar, bir kolordu yahut bir fırka ha
reket ederken bâzan seyyar hastaneler sertabibi 
bir fırkaya yardım etmek üzere kolordu sıhhi
ye riyasetinden emir alır. Meselâ, der ki : Ni
tekim bana denmişti; Üçünen Kafkas Fırkası fa
lan yerde harb edecektir. Sen de ona yardım 
edeceksin. Ben o zaman ordu kumandanı ile, 
fırka kumandanı ile temas ettim. Fırka kuman
danı bana harb vaziyetini verdikten sonra, bü
tün emirlerimi yine ordudan alıyordum. Fakat 
o hastaneyi takibediyordum. Hastaneyi takibet-
mek, ondan sonra menabii sıhhi ve tedavi i sıhhi 
mahalleri tedarik etmek, harita bilmeye nmh-
taçtır. Bugün, gelsin, arkadaşlarım haritayı ci
hetine koysun. Askerlikte bir tâbir var, harita
yı cihetine koymak. Bunu yapsın, onu yüzba
şılığa, binbaşılığa terfi edeceğim. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim, esa
sen mesele çok muğlak bir şey değil. Askerî 
etıbba mektepten çıktıktan sonra bir sene staj 
görüyor, ondan sonra orduya -almıyor ve sıra
yı takibediyor. 

Etibbayı mülkiyeye gelince; o da fakülte
den çıkıyor. Muhiti millîde kendi mesleki da
iresinde terakki ediyor. Şimdi acaba vazaife-
de bir hususiyet var mıdır, yok mudur? Asıl 
mevzuubahis budur. Nazariyat ne olursa olsun 
efendiler, hepimiz Harbi Umumide ameliyat 
gördük. Ve evvelki harblerde de birtakım mu
amelâtı gördük. Harbi Umumide biliriz ki 
etibbayı mülkiyeden hizmeti askeriyeye davet 
edilmişler var. Bunlar alay tababetlerinde is
tihdam edilmiştir ve birçoklarına mühim hiz
metler, vazifeler verilmiştir. Fakat bu veri
len şeyler tabii meslek dâhilinde tedaviye aid-
olan hususattır. Zamana göre muhiti millîde 
en ziyade hizmeti ve en büyük vazaifi sıhhiyeyi 
ifa etmiş olanlar ledelicap askerî hizmete alın

dığı zîamaıı be'nenıelıal neden dolayı en aşağı 
bir rütbeden başlasın! Meselâ Adnan Beyefen
diyi ledelicap hizmete davet etseler, Harbi 
Umumide yaptıkları gibi mülâzim olarak mı or
duya dâhil olsunlar? Beyefendi bu gün etibba
yı mülkiye dağdan dağa koşmak suretiyle bel
ki birer süvari olmuştur. Hangi tabibimiz yok-

" tur ki senenin altı ayını at üzerinde geçirme
sin? Sıhhiye Encümenine bu iş geldiğinde tet
kik ettiğimiz zaman dedik İd o kumanda me
selesinde makamat arasındaki münasab!a<t dole-
yısiyle ihtimal ki makamatı âliyede hususiyet
ler vardır. Buna ihtirazi bir kayıt koymak için 
encümende bir kayıt koyduk. Dedik ki : Etib
bayı mülkiye her ne zaman askere alınırsa lıcm-
•sınıfları bulunan etibbayı askeriyenin ihraz et
tikleri rütbe dâhilinde tahsisat alsınlar yalnız 
bu, kaymakamlıktan yukarı şâmil olmasın. Ya
ni etıbbayı mülkiye miralaylık, mirlivalık ve 
feriklik gibi makamlarda kullanılmasın. Esa
sen encümen bu kayda riayet etmiştir. Bina 
enaleyh yüzbaşılık ile kaymakamlık arasında 
kalan rütbeden ibarettir ve bunun bir hususi
yeti askeriyesi yoktur. Adalete riayet etmek 
için bunun kabulünü teklif ederim. Çünkü mu
hiti millîde on sene, yirmi sene, hidematı mül
kiyenin büyük mevkilerini işgal etmiş olan ze
vatın girdikleri zaman yüzbaşılıkta kalmaları 
adaletle kabili, tevfik muamele değildir. Bu 
kaydı 'kabul ederek kaymakamlığı tecavüz et
memek şartiyle rütbe ve maaş verilmesi doğ
rudur. 

REFİK B. (Konya) — Encümenin bu tek
lifi kabul edildiği takdirde araya bir maaş ve 
para meselesi girer, bunun için evvelemirde bu 
lâyihanın Muvazeuei Maliyede tetkiki lâzımdır. 
Çünkü onlara da para verilecek, onların da 
maaşı yükselecek. Binaenaleyh yine para mese
lesidir. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Ben bu
nun aksini iddia ediyorum. Doktorların rütbe
si olmaz. Doktorlar rütbeye tâbi değildir. 
Mesleki itibariyle ne farkı vardır? İkisinin de 
teşrihi birdir. Teşrihi askerî, teşrihi mülki ay
rı mıdır? İkisinin de yara sarması birdir. Bu
nun ne farkı var? Askerî tabip at ile gezdiği 
için bunda bir fark gözetmekte büyük bir ada
letsizlik vardır. Mamleketimizde on seneden 
beri harb devam ediyor. Müdkiye doktoru on 
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seneden beri yüzbaşı kalsın; arkadaşları kay
makam olsun, terfi etsin de onlar neden yüzba
şılıkta hizmet etsinler? Her şeyde bir hak, ada
let gözetmek lâzımdır. Bu fennin askerliği yok
tur. O halde ben de askerlere diyorum ki: Siz 
kanun yapamazsınız, ilmi hukukla ne alâkanız 
var, divanı harblerde işiniz nedir ? Bunu di
yor muyuz? Hayır. Onu ben mümtaz biliyo
rum.... "'* 

BİR MEBUS BEY — Mektebi Harbiyeden 
mezun... 

HÜSEYİN AYNÎ B. (Devamla) — Evet 
efendim, rica ederim doktorların; askerî dok
toru. mülki doktoru yoktur. Onların mevkii 
vardır, sınıfı vardır. Doktorlar aynı derecede 
terfi ederler. Aynı derecede yükselirler. Bun
lardan biri yüzbaşı, binbaşı, kaymakam; mira
lay olacak, diğeri on sene yüzbaşılıkta kalacak. 
Emir ve kumanda ne demektir? Sekiz ayın 
içersinde zabit çıkaran orduyu biliyorsunuz. 
Bir doktorun bir binbaşıya gidip temenna et
mesini mi düşünüyorsunuz? îyi bilirim ki, Emin 
Bey namında bir fıkra kumandanı olan bir top
çu miralayı resmi tazimi yapamadığı için bir 
mülkiye tabibini dövmüştür. Ben buna gözüm
le şahidim, böyle esas mesele tıbba girmez. 
(Askerdir. Askerliktir «adaları) Kendisine faz
la bir şeref verir. Fakat ben diyorum ki, bir 
doktorun ne kadar fenni varsa onun şerefi odur. 
Askerî şeyler vazifesi haricindedir. Ben onu 
askerî bir meziyet bilmeni. Doktorun Ihiçbir 
vakit askerlikle alâkası yoktur. (Çok yanlış 
sadaları) İhtimalki öyle telâkki ediyorsunuz. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Teessüf ede
rim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efendim, 
ordunun içinde ben de çalıştım, ben de bulun
dum. Mülâzimlik yaptım, doktorların vazifesi, 
hangi doktor iş görüyor... Ben biliyorum, ata bin-
memekle insan terfi ve tefeyyüzden mahrum edile
mez. Her halde onlar da emsali veçhile terfi ve 
tefeyyüz ederler. Hizmetleri birdir. Eğer liya
katleri yoksa orduya almayın, liyakatleri varsa 
yüzbaşılığı yapan binbaşılığı neden yapmasın? 
Yüzbaşılığı muvafık görüyorsunuz da binbaşılığı 
sekiz sene, on sene hizmet ettikten sonra neden 
çok görüyorsunuz? Ordu yüşbaşı rütbesiyle ka
bul ediyor. Bu saltanatı askeriyeye biraz şin ge-
livorsa bundan rica* ederim vazgeçsinler. 
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YUSUF İZZET PŞ . (Bolu) — Arkadaş

lar, bugün müzakere etmekte olduğumuz lâyiha
nın esas mevzuu iyice anlaşılacak olursa bu mü
zakere makulât dairesinde cereyan eder ve bu 
kadar asabiyete de mahal kalmaz zannederim. 
Esas teklif 1330 tarihli Mükellefiyeti Etibba Ka
nunu mucibince silâh altına alınmakta olan etib
ba alesseviye yüşbaşı olsun. Bu şimdiki huzuru
nuzda bulunan teklifi kanuni bunun tâdiline da
ir değildir. Bu 1330 tarihli Mükellefiyet Kanu
nu mütareke zamanına kadar tatbik edilmiştir ve 
silâh altına davet olunan sivil etibba yüzbaşı rüt
besinde istihdam edilmiştir. Huzurunuza gelen 
teklif bunun tadili hakkında değildir. Bu müta
rekeden sonra silâh altına alınmakta olan sivil 
etibbaya tatbik olunacak muamelenin tesbiti hak
kındadır. Eğer mütarekeden evvelki etibba, yüz
başı rütbesinde olmayıp kaymakam rütbesinde 
olsun diye bir teklif vâki ise bu ayrıca teklif 
edilmek mevzuubahsedilmek lâzımdır. Heyeti Ve-
kilenin teklifi ve Müdafaai Milliye Encümeninin 
teklifi ve huzurunuza gelen bu lâyihanın metni 
müfarekeden sonra silâh altına alman sivil etib
ba hakkındadır. Mütareke 1334 te oldu, 1334 te 
bir askerî tabip mülâzimi saııi çıkıyor 1335 te 
mülâzimievvel oluyor. 1337 de yani bu sene zar
fında yüşbaşı oluyor. Şimdi huzurunuza gelen 
lâyihada teklif ediliyor ki, 1336 senesinde çıkan 
bir sivil tabibini ne rütbede istihdam edeceksi
niz? Yüzbaşı rütbesinde mi? Yoksa kendi arkada
şı gibi, askerî mektebinden çıkmış olan bir mü-
lâzim gibi mi istihdam edeceksiniz? Mesele budur. 
Heyeti Vekilenin teklifi budur ki, aynı senede 
mektepten çıkmış olan askerî tabip hangi rütbe
de ise sivil etibba da o rütbede istihdam edilir. 
Mesele budur. Gayet basittir. Öteki teklif lâzım 
mıdır? Ve ihtisas sahibi olan bir sivil tabibin 
bilmem kaymakam rütbesinde istihdamı caiz mi
dir? Değil midir? O, büsbütün bu teklifin hari
cinde bir tekliftir. Binaenaleyh asabiyete ma
hal yoktur. Bu teklifi kanuni gayet muvafıktır. 
Bilfarz bugün tabip mektebinden çıkmış ve el-
yevnı mülâzim rütbesiyle istihdam edilmekte bu
lunmuş olan bir efendiyle beraber mektepten 
çıkmış olan bir mülkiye tabibi de silâh altına da
vet edilecek olursa o da mülâzimievvel rütbe
sinde istihdam edilsin. Teklif budur ve gayet 
mantıkidir ve müzakereye değer bir şey değildir, 
arkadaşlar, 
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HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bunlar şüphe

siz mülâzirai sâni olarak veyahut mülâzimi evvel 
olarak çıkarlar ve ne şekilde orduya giriyorlar
sa, dâhil olduktan sonra onlarda da bir usulü ter
fi vardır. Mülkiyeden aynı sene neşet etmiş olup 
da orduya dâhil olanlar da o usule tâbi midir; 
o usule göre mi terfi edeceklerdir? Yoksa onlar 
da aynı rütbede tevakkuf edecekler mi? 

YUSUF İZZET PAŞA (Bolu) — E*~et, evet 
edecekler, aynı usule tâbi olacaklar; kıdem ala
caklar, rütbe alacaklar, her şeyi alacaklar. Bina
enaleyh uzun uzadıya müzakereye mahal yoktur. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
Müdafaai Milliye Encümeni ile Sıhhiye Encü
meni arasmdab üyük bir fark görüyorsunuz. 
Sıhhiye Encümeni staj hususunda yani askerî 
etibbanm Gülhane Hastanesinde tatbikat görme
lerine mukabil diğer mülkiye etibbasmm da di
ğer hastanelerde ameliyat görmesi; - ki, staj de
niyor - Müdafaai Milliye Encümeninin bu nok-
tai nazarına encümenimiz de iştirak ediyor; ona 
bir diyecek yok... Stajı görmemiş bir tabip yine 
mülâzımı sani rütbesiyle orduya dâhil olabiliyor. 
Fakat diğer noktalar da Müdafaai Milliye En
cümeninden serapa ayrılıyoruz. Bir kere Müda
faai Milliye Encümeni diyor ki : Sıhhi j'e Encü
meni rütebi askeriyenin mütesaviyen tevziini 
istiyor. 

Bilâkis efendiler; Sıhhiye Encümeni bunların 
mütesaviyen tevziini istemiyor! Kendisi tahlid-
ediyor, bir hudut kabul ediyor ve diyor ki : 
Etibbayı mülkiye hem sınıfları gibi bir rütbeye 
mazhar - olsun. Fakat bu rütbe de kaymakam 
rütbesini tecavüz edemesin. Askerî rütbesinde, 
bilfarz ferik rütbesini ihraz etmiş bir sınıf refiki 
olan ve mülkiye tabibi, âzami olarak kaymakam 
rütbesini ihraz edecek. Bundan maksadı asli ne
dir"? Yeni çıkan bir tabip, meselâ beş sene evvel 
mektepten çıkan bir tabip, yüzbaşı rütbesiyle 
ve yüzbaşı mulıassasatiyle orduya giriyor. Fa
kat üç yüz tarihinde çıkan 35 senelik bir tabip, 
o da yüzbaşı mulıassasatiyle ve yüzbaşı rütbesiy
le orduya geçiyor. O üç beş sene evvel çıkmış 
olan tabip ya bekârdır veya ailesi vardır. Ve
yahut yoktur. Çoluğu çocuğu yoksa yüzbaşı tah-
sisatiyle filân geçinebilir. Fakat diğeri, 35 - 40 
sene evvel mektepten çıkmış olan tabibi düşü
nelim. Çünkü tabipler de 65 yaşına kadar ordu
ya davet edilir. Bunlar orduya girdikleri zaman 

. 133TT C : l 
hiç olmazsa, maişetleri bir dereceye kadar temin 
edilmiş olsun. Filhakika askerî etibba ile mülki 
etibba arasında büyük bir fark vardır. Avni 
Beyle Abidin Bey arasında da birçok tezat var, 
bendeniz eski bir askerî tabip ve bilhassa eski 
mektepten yetişmiş olmak itibariyle askerî ta
babetin hakikaten bir ihtisasa tevakkuf ettiğini 
itiraf ve arz ederim. 

Yalnız etibbayı mülkiye, hizmeti askeriyeye 
davet edildiği zaman onları geıi hizmetlerde 
kullanmaları lâzımgelirken böyle yapılmıyor. 
Bilâkis sivil etibbanm cephelere, siperlere sevk 
olunduğunu zannederim içimizde bilmiyen yok
tur. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — İhtiyat zâbitam 
gibi... 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Gerek 
Harbi Umumiyede ve gerek Balkan Harbinde en 
ileri siperlerde etibbayı mülkiyenin verdiği za
yiat tetkik olunursa bu iddiam tezahür eder. 
Bugün misal olarak göstereyim arkadaşlar' : 
Kırk beş tane askerî tabip burada Cebeci Has
tanesinde ve en genç tabipler burada durduğu 
halde, sivil etibba; Hükümet tabipleri, belediye 
tabipleri, yakasından tutulmuş, askere sevk 
olunmuş ve bu tabipler on seneden beri müteva-
liyen harblerde bulunuyor ve en ileri saflarda 
çalışıyorlar... Bunların hem sınıfı olan askeri 
etibba miralay rütbesine kadar irtika ediyor. 

Bizim halletmek istediğimiz mesele rütbe me
selesidir, maaş meselesi değildir. 

Ama denecek ki, rütbei askeriyeler, j'üksek 
bir makamı icabettirmiş. Hâşâ böyle değildir 
efendim. Yine Abidin Bey arkadaşımızı işhad-
ederim. Kendisi yüzbaşı rütbesinde ve hastane 
sertabibi iken maiyetinde kaymakam rütbesinde 
etibba bulunmuştur. 

Bir misal daha arz edeyim : Beşinci ordu 
menzil sertabibi yüzbaşı Kemal Beyin maiyetin
de miralay rütbesinde tabipler istihdam edilmiş
tir. Makam; şahsı mânevidir, rütbeye tâbi de
ğildir. 

Binaenaleyh bir mülkiye tabibini kaymakam 
veya binbaşı yaptığımız zaman mutlaka ona fır
ka sertabipliği ve saire verecek değiliz. 

Sonra, etibbayı mülkiye arasında birçok de
ğerli arkadaşlar yetişmiştir efendim. Demin Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbata muharriri 
Beyefendinin de itiraf ettiği gibi Adnan Beye-

78 



î : 44 30. 
fendi, Neşet Ömer Bey, Server Kâmil Bey... Bun
lar ordu sıhhiye riyasetliklerini ifa etmişler ve 
istisnai olarak ancak bir binbaşı olmuşlardır. 

Fakat biz bunu bir kanun şeklinde tedvin ede
lim ve bunların maişetlerini temin edelim diyo
ruz. Daha birçok etibbayı mülkiye ye meselâ Ayaş 
ve Beypazarı Hükümet tabipleri bulunan zevat, 
Ordu Sıhhiye Reisliği ve muavinliklerini ifa et
mişler ve hem de bihakkin ifa etmişlerdir. Etib
bayı mülkiyeden Balkan Harbinde davet edilmiş 
ve elyevm terhis edilmemişleri vardır. 

Bir kere böyle bir tabip,müşterisini kaybet-

2. — ÎORA VEKÎLLERÎ MUAMELÂTI 

REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 

1. — İstifa eden Dahiliye Veküi Ata Beyin 
yerine intihap yapılmasına dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REÎS — Paşa hazretlerinin bir takriri, var
dır. 

Heyeti Umumiyeye 
Dahiliye Vekili Ata Beyefendinin esbabı sıhhi

yeden dolayı istifasına mebni vekâleti mezkûreye, 
isimleri zirde muharrer namzetlerden birinin in
tihabı için muamelei lâzimenin ifasını rica ede
rim, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Refet Pş. (İzmir), İsmail Safa B. (Mersin), 
REÎS — Kâğıtlar dağılıyor, şimdi intihabı 

yapacağız efendim. 
(Esami okunarak reyler toplandı.) 
REÎS — Efendim tasnifi âra için kura çe

kiyoruz. 
Durak B. (Erzurum), Hüseyin Avni B. (Er-
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miş, eski memuriyetini kaybetmiş... Tabiî me
muriyeti on sene münhal tutulamazya. Terhis ol
duğu gün elbette memuriyeti yok. Askere gidin
ce de o nimetten istifade yok, yani külfete muka
bil istifade edemiyor. 

Bunun için hakkı takdir Meclisi Âlinize bıra
kılmış bir meseledir. 

REÎS — Efendim daha birçok söz istiyen ar
kadaşlarımız var, fakat beş, dakika teneffüs ede
lim. 

3,30 sonra da celseye nihayet verildi 

zurum), Vehbi B. (Karesi), bakura tasnifi araya 
memur oldular... 

Efendim, kanunun müzakeresine devam 
ediyoruz, buyurun İbrahim Tâli Bey. 

Dr. İBRAHİM TALİ B. (MÜDAFAAİ 
MİLLİYE VEKÂLETİNDEN GÖNDERİLMİŞ 
MEMURU MAHSUS) — Müdafaai Milliye 
Vekâleti bugün orduda câri olan ikiliği tev
hit için bir kanun teklif etti. Bugün etibbayı 
askeriye arasında bil* ikilik mevcuttur. Me
selâ elli kadar hekim aynı senede neşedet-
ıniş nıülâzim rütbesindedir. On hekim, aynı se
neden yüzbaşı tahsisatı alıyor. (İşitemiyoruz 
sadaları) 

Orduda bir ikilik var efendim, Eti'bba ara
sındaki "bu ikiliği kaldırmak için Müdafaai 
Milliye Vekâleti bu teklifi arz ediyor. 

Yoksa etibbayı askeriye arasında hizmet 
farkı mevzuubahis değildir. Pek çok seneler
den beri orduda sıhhiye reisi idim. Bugün 
reisi umumi bulunuyorum. Etibbayı mülkiye
nin ordulardaki hizmetine karşı şükranla bu
radan kendilerine teşekküre mecburum. 

Efendim, mesele bir siyak üzere hekim ye
tiştirmektir. Ordudaki etibba arasında bir 
ikilik olursa tabiî fena nispetsizlikler ve gay-

* • 

Î K Î N C İ C E L S E 
Açılma saati : 4 sonra 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Mahmud Said Bey (Muş) 
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rimenmuniyet ve iğbirar hâsıl eder. Bu se
bepten efendim 25 - 30 hekim vardır ki, kanu
nen bunları alamıyoruz. Müdafaai Milliyenin de 
hekime ihtiyacı çoktur efendim. 

Fakat onları eski kanun mucibince yüz
başı alacağız, halbuki beride emsalleri mü-
lâzim olarak istihdam ediliyor, buna binaen 
bu ikiliğin ref'i için Müdafaai» Milliye Ve
kâleti Meclisi Âliye bir kanun teklif etti. Ve 
bunun kabulünü rica ediyor. Etıbbayı mül
kiyenin, yani ihtiyat etibbasmm terfi ve terak
kileri başka meseledir, efendim, ihtiyat etıbba
sından büyük rütbeler almış zevat pek çoktur, 
efendim. Hattâ Meclisi Âlide de bulunuyorlar. 
Muallimlerden de büyük rütbeler almışlardır, 
efendim. Liyakat ibraz edenlere rütbe verilmiş
tir, efendim. 

Bunlar Harbi Umumide pek çok hizmet et
tiler. Binaenaleyh, bugün bu kanun kabul edil
mekle, etibbayı askeriye ve etibbayı mülkiye 
arasındaki ikilik kalkacak ve haklarında bir si
yak üzere, neşet itibariyle ve seyyanen mua
mele yapılacaktır. Bu da efendim, 1334 sene
sinden itibaren fakülteden neşet eden etibba- -
nın, mülâzim çıkması teklifinin kabuliyle hal- j 
ledilecektir. Terfi ve terakki meselesi ayrıdır, 
efendim. Bu kanunla hiç alâkası yoktur. 

Etibbayı askeriye mektebi tıbbiyeden esasen 
mülâzimisani çıkar. Etibbayı askeriye, Tıp Fa
kültesinin son iki sınıfından itibaren bir parça 
askerî ders görürler ve sonra Gülhanede bir 
sene ikmali ameliyat ederler, efendim. Yine o 
meyanda da askerî ders görürler. Tatbikat ya
parlar ve bazan istanbul'da manevra yapan kı
taatı askeriyeye bunlar da verilir. Ve orada da 
ehliyet gösterenler ve bilâhara ibrazı liyakat 
edenler, mülâzimievvellikle orduya alınırlar ve 
iki sene orduda mülâzimievvel kalırlar. Ondan 
sonra seyyanen yüzbaşı olurlar. Etibbayı mül
kiyeden de bundan sonra yani 1334 ten sonra 
çıkmış olanlar mülâzimisani rütbesiyle, alınır, 
bir sene sonra mülâzimievvel olurlar ve olacak
lar. îki sene sonra onlar da etibbayı askeriye 
gibi yüzabşı rütbesini alacaklar (Orduda bu
lunmak şartiyle mi? Sesleri) Tabiî orduda bu
lunmak şartiyle. Ve kıdemli yüzbaşı da olurlar, 
kıdemli yüzbaşılıkta orduda mutlak teselsülen 
bir tasdika muhtaçtır, efendim; uluorta kıdemli 
yüzbaşılık verilemez. Hizmetleriyle ibrazı liya-
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kat ederler ve tasdik edildikten sonra kıdemli 
yüzbaşı da olurlar. 

SIDKI B. (Malatya) — Onlar da manevra
ya iştirak edecekler mi? 

İBRAHİM TALİ B. (Devamla) — Tabiî 
efendim. Avrupa'da manevralara iştirak eden
ler, binbaşılığa kadar terfi eder, efendim. İh
tiyat etibbası da binbaşı rütbesine kadar olurlar. 
Muallimler, müderrisler., istisnai olarak bunla
ra da makama mahsus olmak üzere rütbe verilir. 
Bunların da terfii birçok knyut ve şuruta tâbi
dir, efendim. 

Binaenalejiı, bunlar da ayrı bir meseledir, 
efendim. 

Meselenin esası ve Müdafaai Milliyenin bu
günkü teklifi : 1334 senesinden itibaren mektep
ten neşet etmiş olan ihtiyat etıbbanın da, etıb
bayı askeriyenin tâbi olduğu şurutu kuyuda tâ
bi olmasıdır. 

Orduda bugün elli mülâzım askerî tabibine 
karşı mülkiye tabibi muallakta duruyor. Bun
lar kanunen yüzbaşı tahsisatı almıyorlar. Fakat 
ordu levazım reisleri ve memurları tereddüt edi
yorlar. Aynı senede çıkmış iki tabipten birisi 
yüzbaşı tahsisatı istiyor ki; hakkıdır, öteki aynı 
senede çıkmış, mülâzımı evvel tahsisatı alıĵ or, 
mecburidir.. Hulâsa biz de başkalarını alamıyo
ruz. Mevcut 20 - 30 tabip vardır, ordu hekim 
diye bağırıyor. Bunları istihdam edemiyoruz. 
Bu gayritabiîlik cari oldukça alınmamasına ka;-
rar verdik ve almıyoruz efendim, bu kanunla 
ordu 25 - 30 hekim kazanacak ve büyük bir ihti
yacı kapatacağız, terfi ve tefeyyüz meselesi ise; 
buna ayrıca Meclisi Âli ne karar verirse o da 
öylece yapılır. Müdafaai Milliye Vekâletinin 
teklifi ile onun alâkası yoktur, efendim. 

ABDÜRRAHMAN LÂMÎ Ef. (Gazianteb) 
Gayrimüslimler de buna girecek mi, efendim"? 

lBRx\HlM TALİ B. (Devamla) — Tabiîdir 
efendim, bilâkaydüşart herkes girecektir. 

NEClB B. (Ertuğrul) — Bir vilâyet sıhhi
ye müdürünü bugün orduya alacaksınız, halbu
ki o sıhhiye müdürünün bugün yüz elli lira ma
aşı var. 

İBRAHİM TALİ B. (Devamla) — Sıhhiye 
müdürünün buna taallûku yoktur. Çünkü onlar 
müstesnadır.. 

•Bunun gibi bâzı müstesna memuriyetler mev
cuttur efendim. Bâzı belediye tabiplerini alıyo
ruz efendim. Onların maaş farkı tamamen tedi-
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ye ediliyor. Meselâ ciheti mülkiyeden aldığı ma- ı 
aş ciheti askeriyeden aldığı maaştan çoksa far
kını alır efendim. Bugün hükümet hizmetinde 
müstahdem olup da aldığımız etibba farkı maaşı
nı eski memuriyetlerinden tamamen alır ve bu ka
nunda musarrahtır, efendim. Bilcümle hukukları 
mahfuzdur. Seferberlik hitamında yine memuri
yetine gider ve memuriyetini iktisabeder veyahut 
da ona göre bir yere kayrılır efendim ve o su- I 
retle istihdam olunur, efendim. j 

(Müzakere kâfi sesleri). 
ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Mülkiyeden 

alman etibbanm derecei tahsili nazarı itibara 
alınır mı? 

İBRAHİM TÂLİ B. (Devamla) — Efendim, 
tahsil birdir, yalnız, ihtisas meselesi ayrıdır. Etib
bayı mülkiye ve askeriyede mütehassıslara ay
rıca bilâkaüdüşart Meclisi Âlice kabul edilen 
bir şekilde bir derece verilmiştir. Mülkiye ve 
askeriye yoktur, efendim, mütehassıslara Hükü
met de hususi bir mevki vermişitir, efendim, 
Onlar sertifikasını, şehadetnamesini gösterir ki
misi operatördür, hıfzıssıhha mütehassısı ve sai
redir. Fakülte birdir, efendim. Meselâ, istanbul'da 
bir Tıbbiye mektebi vardır. Bir de Şam'da tıb
biyemiz vardı, inşallah onu da Anadolu'da aça
rız. Meclisi Âlinin himmeti ile.;. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey, efendim, bu kanun bütçe ile alâkadardır, 
buna dair takririm vardır. Rica ederim okunsun. 
Eğer kabul edilirse beyhude vakit geçmemiş olur. 

RElS — Efendim, Süleyman Sırrı Bey tak
ririnde, mevzuu müzakere bulunan kanun büt
çe ile az - çok alâkadardır. Muvazenei Maliye^En-
cümenine gitsin diyor. Okunacak, efendim. 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere bulunan kanun az - çok büt

çe ile alâkadardır. Binaenaleyh kanunun bir kere 
de Muvazenei Maliye Encümenine havalesiyle I 
oraca tetkik ve badehu Meclise arzı lüzumunu tek
lif eylerim. 

30 Haziran 1337 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

RElS — Efendim, Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin aynı mealde bir takriri var. (Bütçe ile 
alâkası yok sadaları). I 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey yeni bir I 
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teşkilât yeni bir kadro değil ki. bu; doğrudan 
doğruya Müdafaai Milliyeye ait bir kanundur. 
Bütçeye taallûku yoktur. 

REİS — Usule dair bir takrirdir. Reye vaz'-
etmeye mecburum, efendim. 

Efendim, mevzuu müzakere bulunan kanunun 
Muvazenei Maliye Encümenine havalesini kabul 
edenler, lütfen, ellerini kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

Diğer bir takrir vardır efendim, Trabzon 
Mebusu Hüsrev Beyin : 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir, 

Heyeti Vekilenin teklifinin reye vaz'ını teklif 
ederim. 

Trabzon 
Hüsrev 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye koya
cağım efendim. Kâfi görenler, lütfen ellerini kal
dırsın. Müzakere kâfi görülmüştür, efendim. 

YASIN B. (Gaziaymtab) — Sıhhiye Vekili 
izahat versin, efendim. 

RElS — Efendim, bunun Sıhhiye Vekâletine 
aidiyeti yok. Müdafaai Milliyeye taallûk eden 
bir kanundur. 

YASIN B. (Gaziaymtab) — Nasıl yok? Mül
kiye etibbası askere almıyor. 

RElS — Peki efendim, izahat versin, madde
lere geçildiğinde söyler, efendim. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Söz istiyorum 
Reis Bey, müzakere kâfi görüldükten sonra bir 
kişi söyliyebilir. 

REİS — Buyurun, efendim. 
Dr. FİKRET B. (Kozan) — Bâzı arkadaş

lar etibbayı mükiye hakkında haksız olarak, ya
pamaz, edemez gibi sözler söylediler. Bunu bura
dan reddetmek istiyorum. Etibbayı mülkiye on 
senedir bu memlekette vazifesini bihakkin ifa 
etmiştir. Hattâ ordu sıhhiye riyasetlerini dahi 
hüsnüsuretle ifa etmişlerdir. (Hay hay sadaları) 

Bundan sonra Sıhhiye Reisi Muhtereminden 
bir ricam vardır, efendim .-

İstihdam ettiği etibbayı mülkiyeyi şimdiye 
kadar olduğu gibi cephelerde, siperlerde bulun
durmasın, nizamname bunu emrettiği halde on 
senedir bunu böyle gördük. Kendileri yeni teş
rif ettiler. İnşallah onu da hallederler. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — İhtiyaca göre, 
âmil ihtiyaçtır. 
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Dr. FÎKRET B. (Devamla) — Hayır efen

dim. Askerlik ettim, hepsini bilirim. Burada 
bir askerî hastanesi vardır. Orada on beş tane 
askerî hekim vardır. On be§ askerî hekime bu
rada ihtiyaç yoktur, efendim. 'Seyyar sıhhiye 
bölüklerinde etibbayı mülkiye vardır, efendim. 
Bunu birtakım arkadaşlar görmüştür. Taba
beti askeriye başka bir şeydir. Bunu yanlış an
layabilir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Meclisin iti-
madettiği Müdafaai Milliye Vekili böyle yan
lış bir iş yapmaz. Âmil, ihtiyaçtır. 

Dr. FÎKRET B. (Devamla) — Hayır beyim, 
bu böyledir. Tababeti askeriye başlıbaşma bir 
meslektir. Demin bir arkadaşımız, ayrı değil
dir, dediler, ayrıdır. Tabiplerin ayrıca vezaifi 
vardır. 

Cephede sıhhiye bölükleri vazaifi, harbde 
seyyar hastaneler vazaifi, mecruh yuvaları va
zaifi ve mecruh nakliyatı ve saire, bunlar sırf 
tababeti askeriyedir. Bunun için bu gibi yerler
de askerî tabiplere lüzum vardır. Tabiîdir ki, 
mülkiye etibbası her memlekette olduğu gibi 
bizde de askere alınır. Bunlar tercihan merkez
de istihdam olunurlar. Hattı harb gerilerinde 
ifayı vazife ederler ve etibbayı askeriyeyi istih-
lâf ederler ve etibbayı askeriye de giderler, cep
hede hizmet ederler. Bu şimdiye kadar bizde 
böyle olmadı. Şimdiden sonra böyle olmasını ri
ca ederiz. 

Sonra, bu kanunda noksan gördüğüm bir yer 
var ki; etibbayı mülkiyenin yalnız mülâzimlikle 
alınacağından bahsolunuyor da nasıl terakki ve 
tefeyyüz edeceğinden bahsedilemiyor? Diğer 
medeni memleketlerde bunlar manevralara işti
rak ederler. Kabiliyetleri görülenler hem sınıf 
ve hem neşetleriyle birlikte muamele görür ve 
terfi eder. Bu cihet maddede noksandır. Bu nok
sanın ikmali için lâyihanın Müdafaai Milliye ve 
Sıhhiye encümenlerine havalesini teklif ediyo
rum. (Doğru sesleri). 

REÎS — Şimdi heyeti umumiyesi hakkında 
müzakereyi kâfi gördünüz. Zaten mevzuu müza
kere bir maddeye zeyildir. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE ENCÜMENİ R E M 
YUSUF ÎZZET Pş. (Bolu) — Encümen namı
na izahat vereyim mi efendim. 

REÎS •— Maddeyi okuyalım ondan sonra efen
dim. Zaten üç fıkradan ibarettir. Okunsun efen
dim. 
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19 Ramazan 1332, 29 Temmuz 1336 tarihli 

mükellef sivil memurini sıhhiye hakkındaki ka
nunun dördüncü maddesine zeyl : 

A) 1333 senesinden itibaren Tıp Fakülte
sinden neşetle diplomayı haiz mükellef etibba 
Mektebi Tıbbiyyei Askeriyeden neşet eden hem 
sınıfları etibba misillû mülâzimievvel rütbe ve 
muhassasatiyle orduda istihdam olunacaklardır. 

B) Staj müddetlerini ikmal etmemiş sivil 
etibba hemsınıf arkadaşları misillû mülâzimisa-
ni olarak istihdam ve stajlarını ikmal edince 
mülâzimievvelliğe terfi edilecektir. 

•C) Orduya duhulünden itibaren iki sene 
,mülâzimievvel rütbesiyle bilfiil hizmet eden sivil 
etibbanm liyakatleri âmirleri tarafından vuku-
bulacak tasdik ve inha üzerine ihtiyat tabip 
yüzbaşılığa rütbeleri terfi olunacaktır. 

YUSUF ÎZZET Pş. (Bolu) — Arkadaşlar 
evvelki mâruzâtımda da izah ettiğim veçhile, bu 
teklif mütarekeden sonra harekâtı milliyenin, 
mücadelei milliyenin devamı üzerine hâsıl olan 
ihtiyaca mebni, memleketin etibbayı mülkiyesine 
hâsıl olan lüzum üzerine yapılmış bir zeyildir. 
Tabiîdir ki mütarekeden sonra - ki 1334 te oldu. 
1334 - 1335 - 1336 senelerinde fakülteden çıkan 
etibba hakkında olunacak muameleye dair eski 
kanunda bir sarahat yoktur. Eğer eski kanun 
mucibince, bilfarz 1334 senesinde fakülteden çı
kan bir efendiyi silâh altına alacak olursak 
yüzbaşı olacak, halbuki askerî mektepten aynı 
sene çıkan arkadaşı nıülâzimievveldir. Binaen
aleyh bu zeyil mülkiye tabibine, aynı sene askerî 
mektepten çıkmış arkadaşı gibi rütbe verilmesi
ne dairdir. Fakat bu mülâzimi evvelden sonra, 
bu yüzbaşı olmak için yalnız mafevkinin bir in
hasına - ki, bu da resmî bir muameledir - tâbi tu
tulmuştur. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Etibbayı askeriye 
hakkında da bu tasdik keyfiyeti cari midir 
efendim "1 

YUSUF ÎZZET Pş. (Devamla) — Caridir 
tabiî efendim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
Hükümetin teklifi kanunisi gerçi 1334 senesin
den itibaren neşededen etibba hakkında ise de 
bugün orduda 1300 veyahut 1310 senesinden be
ri çıkmış sivil etibba da vardır efendim, bunla
rın hukukunun nazarı itibara alınmaması esba
bı nedir? Encümenimize gelmiş iken gayet âm 
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ve şâmil olmak üzere bir teklifi kanuni yaptık. 
Yani Sıhhiye Encümeninin yaptığı teklif gayet 
mâkuldür. Hepsine şâmildir. Müdafaai Milliye 
Encümenini tasdik sadedinde bir şey arz edece
ğim : Eskişehir Mebusu muhteremleri bu zevatı 
da tanırlar. Eskişehir'de Muhittin ve Sadi is
minde iki efendi vardır, ikisi de aynı sınıftan 
mezundur ve her ikisi de aynı zamanda neşed-
etmiştir. Her ikisi de operatör olduğu halde biri
si yüzbaşı rütbe ve muhassasatiyle askere alın
mış, öteki de aynı sınıftan ve operatör olduğu 
halde mülâzimievvellikle alınmış. Böyle birtakım 
karışıklıklar olduğu için hem sınıfları misillû 
mülâzim olsun filân diye Hükümet bunu teklif 
ediyor. Hükümetin 1334 senesinden sonrakiler 
hakkında bu teklifi pek doğrudur. Ya ondsn 
evvel olanlar ne olacaktır? Müdafaai Milliye En
cümeni izahat versin efendim. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE ENCÜMENİ BEİSÎ 
YUSUF ÎZZET Pş. (Bolu) — Arkadaşlar, de
min de arz ettiğim gibi, Heyeti Vekilenin bu tek
lifi 1334 senesinden sonra çıkan etibba hakkın
dadır. Ve bu teklif gayet basittir.-

Bunun uzun uzadıya münakaşasına lüzum 
yoktur. Bu kabul buyurulur, ondan sonra Dr. 
Emin Beyefendinin beyan buyurdukları şey için 
ayrıca bir teklifte bulunulur. Uzun olan o kanu
nun yeniden tetkik ve tadili meselesi de aylarca 
sürer. Binaenaleyh evvelâ bu basit teklifi müza
kere edelim. 

(Hayır sesleri) 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Hükümetin 
teklifi bir ihtiyaçtan doğmuştur. 1333 senesin
den evvel askerî etibba yüzbaşılıkla neşedetmiş 
oldukları için orduya alınan sivil etibbaya da 
yüzbaşılık rütbesi veriliyordu. Harbi Umuminin 
ortalarında mektepten neşededen zâbitan misillû 
etibbanın mülâzimisanilikle çıkmaları tahtı ka
rara alınmış ve senelerce Şûrayı Devlette dedi
kodularla uzamış kalmış ve belki de tatbik edi
lememiştir. îhtimalki son zamanda Türkiye or
dusunda tatbik edilmiye başlanmış olacaktır. 
Binaenaleyh başlanmış olduğu günden itibaren 
tabiî hem sınıfları olanlarla aynı muameleyi tat
bik etmek, pek tabiî ve pek âdilâne bir hareket 
olur. Bu itibarla teklif çok doğrudur. Yalnız ha
kikaten bâzı mehaziri, dâidir, Paşa Hazretleri
nin buyurdukları gibi, kendi.başına bir tekliftir 
ve bu çıkmalıdır. Buna temas eden, bunun tefer- | 
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ruatmdan olan veyahut bununla aynı derecede 
ehemmiyeti haiz bulunan kısımlarını sonra mü
zakere ederiz tarzındaki mantığın pek de yeri 
olmadığına - aflarma mağruren - kaaniim. Her 
sey bir ihtiyaçtan doğar ve her hakikatte duyul
duğu zaman izhar edilmelidir ve yerine getiril-
n. elidir. Mademki bu ihtiyaç tam zamanında du
yulmuş ve görülmüştür. Bunu bir an evvel hal
letmeliyiz. Hiç bir zaman ordu sıhhiyenin ihti
yacını ihmal etmemiştir. îhmal etmiş ise elbet
te hata etmiştir. 

Beş, on, yirmi tane doktora mülâzimisanilik
le alamıyacağız diye veyahut diğer büyük bir 
rütbenin farkını vermemek için hiçte hakları ol
madan onları bekletemezler. Çünkü eski niza-
ınat mer'i olduklarına nazaran idare reisleri ve 
kumandanların, elbette eski nizamat mucibince 
onları yüzbaşı muhassasatiyle istihdam etmeleri 
lâzımdır. Çünkü gayet hayati bir meseledir. 

Buyurdukları gibi, ordunun ihtiyacı olan 
mülkiye etibbasını bir kayıttan dolayı alamamış
lar ve ordunun ihtiyaeatı sıhhiyesini temin ede
memişlerdir. öyle hareket etmişlerse bendeniz
de suale lâyıktır. Binaenaleyh 20 - 30 tabibi 
ordunun ihtiyacı ne kadar müsellem ise, leddel-
haee istihdam edeceği (300) tabibin hukukuna 
mütedahil olan ihtiyaçta bundan daha az değil
dir. Sununla arz etmek istiyorum ki, şu kanun 
müstacelen çıkarılmak istendiği zaman da di
ğer Emin Bey biraderimizin vesair ^arkadaşla-
rı mızın vâki olan teklifatınm aynı istical ve 
aynı ehemmiyetle müzaakere 'olacağını ispat 
sadedinde bunları arz ediyorum. Hakikaten 
efendiler etibba da malûmuâlileri ne sin, ne 
maluliyet, m ihtiyarlık vesair hiçbir kayıt ken
disini ordu hidematı vataniyesinden menetmez. 
Bir kaydı ihtirazi yoktur. Diğer memurin ve 
diğer mesalik erbabı gibi, fıtığı var, gayri-
müsellâhı filân veya sinni tecavüz etmiştir... 
Olmaz. Etıbbada böyle şeyler yoktur. Hükü
met ihtiyaç hissettiği anda (65) yaşındaki ta
bibi de alır, ve orduya verir. Bu itibarla bu 
kadar ağır şeraite mâruz kalan arkadaşlarımı
zın istikballerini de düşünmek mecburiyeti vic-
daniyesindeyiz ve şunu bir istitradolmak üzere 
arz etmek istiyorum ki elbette tabibi askerliği 
bir ihtisas meselesi olarak kabul ediniz. Ope
ratörlük, göz mütehassıslığı nasıl ihtisas ola
rak kabul edilirse askerî tabîbîiği de mademki 

I ihtisastır öyle kabul etmek lâzımdır. Bendeniz 
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Muamelede tezat görüyorum. Tabebeti aske
riye mütehassıslarını; askerî tedrisatın, aske
rî terbiyenin askerî muhitin verdiği kabiliyetin 
icabettiği yerlerde istihdam etmek lâzımgelir-
ken, aldıkları tahsil ve terbiye dolayısiyîe ken
dilerinin lâyık olduğu yerlerde istihdamı icab-
ederken, ıgerilercle istihdam ediliyor. İhtisas 
onlara askerî bir ruh ve kabiliyet vermiş ise en 
ziyade onların ihtisasının mazharı tecellisi olan 
yerler, cephelere yakın olan hidemattır. Ben
deniz maatteessüf arz ederim ki, Harbi Umu
mide büyük makamlardan bu hususat için mah
rem olarak kıtalara yapılan tebligatta, etıb
bayı askeriyeye korunulmalıdrr, etibbayı mül
kiyeyi en tehlikeli yerlerde istihdam edin, tar
zında bir şeyler yazılmıştır. Müsaadenizle arz 
edeyim efendim. 

Bunu ordu kendi ihtiyacını gördüğü için 
yapmıştır. Şu derece kuvvetli bir ordu kadrosu
nu muhafaza etmesi lâzımdır. Her zaman orduyu 
teşkil edebilmek için bana bir iskelet lâzımdır. 
O iskelet de, o malzeme de benim elimde olan ve 
daima asker olanlardır. Bunlar, bana lâzımdır, 
demiştir ve bu tebligatı onun için yapmıştır. 
Bendeniz bu hakkı pek tabiî görüyorum. Fakat 
bunu yaparken bu hakkı korumak için etibbayı 
mülkiyeyi harcolunacak yerlere sevk etmek için 
biraz bir şey düşünmek ihtiyacı katisi vardır. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Buna ordu 
karar verdiyse ispat edin. 

REÎS —• Kesmeyiniz, efendim. 
Dr. MAZHAR B. (Devamla) — İspata değ

mez. (Herkes biliyor, sesleri) Binaenaleyh, iki 
nokta üzerinde biraz durmak lâzımdır. Birisi, 
arz ettiğim gibi, her türlü kayıt ve kuyuttan 
azade olarak, bilaistisna etibbayı mülkiyeyi hiz
mete davet edelim. İçimizde öyle arkadaşımız 
vardır ki, doktordur, mebustur, 60 yaşını geç
tiği halde Harbi Umumide vazifeye davet edil
miştir. Başka meslek erbabı için külfet nimete 
göre, nimet külfete olduğuna nazaran, bunların 
hakkı olan rütbeler verilmelidir. İkincisi, arz 
ettiğim gibi, askerlerin yapabileceği vazifede 
mülkiyelilerin istihdam edildikleri meselesidir. 
Hakikaten bu mantık ise, yani, askerî böyle ola
cak, etibbayı mülkiye şöyle olacak ise, tekrar 
etmek istemiyorum, bunun mukabilinde de bir şey 
vermek lâzımdır. Onlar da kaymakam olabil
melidir, binbaşı olabilmelidir. Sıhhiye Reisi Bey 
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orduda , bu kadar kaymakamlık yeri yoktur, 
nereden bulalım, diyorlar. Kendileri bunun ce
nabını verdiler. Avrupa hükümetlerinde ma
kam maaşları vardır, şahıslara göre rütbe ve 
mevkiler var, dediler. Binaenaleyh ordunun 
kadrosunda bu kadar binbaşı olduğuna ve bu ma
kam muayyen olduğuna ve bunu tebdili kabil 
olmadığına göre, varidolan bu itirazın cevabı 
yine kendi ifadeleri olacaktır, şahsi ve mânevi 
makamlar kabul ederek onları terfi ettirmek 
caizdir, zannederim. Artık diğer bahiste sözü 
uzatmaya değmez. Etibbayı mülkiye iş görmez, 
etibbayı askeriye iş görür meselesi, bu madde
nin müzakere şümulüne girmez, orduda doktor
luk, efendiler kabiliyet meselesidir. Orduda 
doktorluk zannediyorum, efendiler, Alman eazı-
mı etıbbasının kabul ettiğine nazaran, orduda 
âlim ve mütehassıs bir doktor olmaktan ziyade 
fevkalâde sıhhi bir inzibat zabiti olmak lâzım
dır. Çünkü etibba hastanelerden gayri yerlerde 
âlimlik ve mütehassıslık göstermezler. Onlar ta
burlarda yirmi dört saatten fazla hasta tutmaz
lar. Kanun onları mecbur etmiştir, harareti 
yüksek olan hastaları hastaneye sevk etmeye. Bi
naenaleyh orası âlimin yeri değildir, zapturapt 
yeridir. Askerî doktorun vazifesi hariçten has
talığı kıtasına sokmıyacak, kıtasında zuhur ede
cek «bir hastalığı, harice vermiyecektir. Bu, 
asayiş, inzibat veyahut vücudun kudreti mesele
sidir. Yalnız tababetin verdiği' ilim ve ihtisas 
meselesi değildir. Bu hususta daha ziyade salâ-
hiyettar olarak söz söylemesi lâzımgelen askerî 
doktor olan arkadaşlanmdır. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Meclis bu zeyli 
müzakere edemez zannediyorum. Çünkü bunun 
aslı kanun değildir, bir nizamnamedir ve İstan
bul Meclisi Mebusanmda reddedilmiş bir kanun 
lâyihasının zeylidir. Binaenaleyh müzakere ede
meyiz. Baştan başa bir lâyihai kanuniye getir
sinler. 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Efendiler, 
tek bir maruzatta bulunacağım. Farz ediniz ki, 
1335 1e_ 1336 da Tıp Fakültesinden çıkmış genç 
bir doktor bugün mükellefiyeti askeriyeye dâhil 
olmuş, zaten bu teklif, mükellefin hakkındadır. 
Bunu silâh altına alacağız, kendisine ne rütbesi 
vereceğiz? Bu teklifi kanuni Müdafaai Milliye-
nin hissettiği bir ihtiyaç üzerine verilmiştir. Bu 
memleketin, bu hükümetin teklifi kanunisidir, 
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müzakeresini ve teklifin aynen kabulünü rica 
ederim. Sonra: şunu da arz edeceğim, beyefendi 
buyurdular ki : Etıbbayı mülkiyenin tehlikeli 
yerlerde istihdamı iyin mahrem emirler veril
miştir. Âcizleri Kolordu kumandanlığında, fır
ka kumandanlığında, Ordu kumandanlığında 
bulundum ve son zamanlarda Çanakkale Garp 
kumandanlığında bulundum. Verilen emirlerde 
etıbbayı askeriyenin korunması hakkında ne bir 
emir aldım, ne de bir emir verdim. Bu emir 
meveudolsa mutlaka teşmil edilmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh böyle bir isnadı reddederim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Mesele in
kişaf etti. Diğer münevveranııı da nazarı dik
kate alınması lâzımdır. Meselâ müthiş bir mü
hendis. Bunu nefer mi yapacağız. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bende
niz bu meselede bir mutavassıtlık vazifesini 
yapacağım müsaadenizle. 

Mâlûmuâliniz bir ihtiyat zâbitan Nizamna
mesi vardır. Bilûmum sivil tabipler ordunun 
ihtiyat kadrosunu teşkil ederler. İhtiyat zâ-
bitam binbaşılığa kadar terfi etmek hakkını 
haizdir; Bu hakkı kanuniyi lütfen etıbbaya da 
teşmil ediniz, mesele hallolunur. 

REİS —• Efendim zamfediyorımı buradaki 
zeyil büsbütün ayrı meseledir. Sıhhiye Encü
meninin ilâve ettiği zeyil de ayrıdır. Eğer 
arzu buyurursanız evvelâ Müdafaa i Milliye 
Encümeninin zeylini müzakere edip bitirelim, 
çıkaralım, sonra da Sıhhiye Encümeninin zey
lini çıkarahm. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Sıhhi
ye Encümeninki hepsini camidir, efendim yani 
1333 senesinden itibaren çıkacak zabıtana da 
şâmildir, pek şümullüdür. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Lâyihanın encü
mene" iadesine dair bir teklif vardır. Reye ko
yunuz. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim noksanlarının ikmali 

zımmmda lâyihai kanuuiyenin Müdafaai Mil
liye ve Sıhhiye encümenlerine iadesini teklif 
ederim. 30 Haziran 1337 

Kozan Mebusu 
Fikret 

REİS — Bu takriri kabul buyuranlar, lüt
fen ellerini kaldırsınlar. (Kabul sesleri) Ka
bul edildi efendim. 

— 85 

1337 C : 2 
2. — îzmir Mebusu Refet Paşanın Dahiliye 

Vekilliğine intihabı. 

REİS -•• Efendim, Dahiliye Vekâleti için 
vukübulan intihabatm neticesini arz ediyo
rum: Tasnifi âra neticesinde 226 zatın araya 
iştirak ettiği anlaşılıyor. Bu 226 reyden 139 
reyi Refet Paşa hazretleri, 19 reyi İsmail Safa 
Bey (Mersin), 5 reyi Vehbi Bey (Karesi), 1 
rey de İhsan Bey (Cebelibereket) almışlar. 
63 rey de müstenkif* bulunuyor. 139 rey ile 
Refet Paşa hazretleri Dahiliye Vekâletine 
intihabedilmiştir. «Allah muvaffak etsin, ses
leri» 

REİS— Efendim, ruznamede altıncı madde 
mükellefiyeti Baytariye Kanununa zeyildir. 
Bunu müdafaa etmek için Müdafaai Milliyeden 
memur gelmiş midir efendim? (Yok, sesleri) O 
halde Cumartesi günü müzakere1 ederiz. 

S. — Kıtaatı askeriyeden teçhizatı askeriye-
siyle firar eden efrat hakkında kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye re Muvazene i Maliye Encü
menleri mazbatalan. 

REİS — Ruznanıenin birinci maddesi teçhi-
zatiyle firar odoıı efrat hakkındaki lâyihai ka
nuniyedir. Onun müzakeresine geçiyoruz. 

Lâyihai Kanuniye 
MADDE 1. — Kıtaatı askeriyeden elbise ve 

esliha ve teçhizatı askeriyeleriyle firar eden ef
radın beraberlerinde götürdükleri elbise ve esli
ha ve teçhizatı askeriye eshamının iki misli 
memleketlerinde bıraktıkları emlâk, emval ve 
eşyadan Tahsili Emval Kanununa tevfikan tah
sil olunur; 

.MADDE 2. — İşbu eşyanın rayiç üzerinden 
kıymetleri ordu kumandanlarınca tâyin ve doğ
rudan doğruya efradın aidoldukları liva muha
sebeciliğine işar olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye ve Dahiliye Ve
killeri memurdur. 

5 Kânunusani 1337 

Büyük Millet Meclisi Reisi feriye Vekili 
Mustafa Kemal Mustafa Fehmi 
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Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Fevzi Oelâleddin Arif 
Dahiliye Vekili N. Hariciye Vekâleti V. 

Adnan Ahmed Muhtar 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Ferid Hamdullah Subhi 
Nafıa Vekili İktisat Vekâleti V. 
Ömer Lûtfi Mahnıud Celâl 

Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Adnan Fevzi 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kıtaatı askeriyeden elbise ve teçhizatı aske-

riyleriyle firar eden efradın zıman ile mükel
lefiyeti hakkında Heyeti Vekile tarafından ve
rilip Heyeti Umumiyeco encümenimize havale 
edilen lâyihai kanuniye ve esbabı mucibesi en 
cümenimizin 6 Kânunusani 1.337 tarihli içtim a-
mda bilmüzakere: 

Birinci maddede işbu elbise ve teçhizatı as
keriye esmanı iki misli idi, esasen firar cürmün-
den dolayı bir cezaya duçar olacak olan efrat 
için ikinci bir ceza demek olduğundan muvafıkı 
mâdelet görülmiyerek (Elbise ve teçhizatı aske
riye esmanı) suretiyle tadilen kabulü karargir 
olmuş ve mezkûr madde (Kıtaatı askeriyeden 
elbise ve teçhizatı askeriyeleriyle firar eden ef
radım beraberlerinde götürdükleri elbise ve teç
hizatı askeriye esmanı memleketlerinde bırak
tıkları emlâk, emval ve eşyadan Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan tahsil olunur.) şeklinde tes-
bit edilmiştir. 2 ilâ 4 ncü maddeler aynen ka
bul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz edil
mek üzere işbu mazbata bittanzim takdim kı
lındı. 

8 Kânunusani 1336 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Bolu Münhal 

Yusuf izzet 
Kâtip 

Bayezid 
Refik 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kıtaatı askeriyeden elbise ve teçhizatı askeri

yeleriyle firar eden efradın zıman ile mükelle
fiyeti hakkında Heyeti Vekilece tanzim olunan 
lâyihai kanuniye müsveddesi encümenimizce tet
kik ve mütalâa olundu. Bu hususta Müdafaai 
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Milliye Encümeni tarafından dahi dermeyaıı 
olunduğu üzere firarlarından dolayı kanunnamei 
mahsusuna tevfikan tecziyeleri icabeden efradın 
iki misli tazminata mâruz bırakılması muvafıkı 
muadelet görülmemiş ve binaenaleyh Lâyihai 
Kanuniye Encümeni mezkûrun tadili veçhile ay
nen kabul edilmiş olmakla keyfiyetin Heyeti 
Umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

10 Şubat 1337 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Çorum Çorum 
Ferid Fuad 

Kâtip 
Memduh 

REİS —- Birinci maddeye dair söz istiyen 
var mı efendim? Müdafaai Milliye Encümeninin 
teklifinin birinci maddesini tekrar okuyoruz: 

MADDE 1. — Kıtaatı askeriyede elbise ve 
teçhizatı askeriyeleriyle firar eden efradın bera
berlerinde götürdükleri elbise ve teçhizatın esma
nı memleketlerinde bıraktıkları emlâk, emval ve 
eşyadan Tahsili Emval Kanununa tevfikan tah
sil olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen Elle
rini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun rayiç üzerinden 
kıymetleri ordu kumandanlıklarınca tâyin ve 
doğrudan doğruya efradın aidoldukları muha
sebeciliğe işar olunur. 

MEMURU MAHSUS MİRALAY KÂZIM 
BEY — Birinci maddeye bir kelime ilâvesini 
rica edeceğim (vakti seferde) tâbirini. (Gürül
tüler) 

REİS — İkinci müzakeresinde yaparız. İki 
defa müzakere olunur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarih neşrinden 
muteberdir. 

MİRALAY KÂZIM B. — Efendim bu teç
hizat parası askerî bütçesinden verilmiştir. Biz 
bunların yerine diğerlerini askere vereceğiz ve 
giydireceğiz, kuşatacağız, esliha vereceğiz. Şu 
halde ciheti askeriye mütemadiyen bütçesinden 
sarfiyatta bulunacak demektir. Binaenaleyh 
üçüncü madde olmak üzere şunu teklif ediyo
rum. Çünkü encümenlerin müzakeresinde bulu
namadım efendim. «Bu suretle tahsil edilen me-
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laliğ miktarı her üç ayda bir memurini maliye 
tarafından Maliye ve Müdafaai Milliye vekâlet
lerine bildirilir ve yekûnu ciheti Maliyece Müda
faai Milliye bütçesinin fusulü aidesine zam ve 
ilâve olunur». (Olamaz sesleri) Bu madde olmı-
yacak olursa sene nihayetine doğru ciheti aske
riyenin tahsisatı azalacaktır. Sizden tahsisat is-
tiyeceğiz. (Gürültüler) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. — Efendim 
Tahsili Emval Kanunu mucibince gerek gasbe-
dilmiş bir hukukun ve gerekse Hazinenin tahak
kuk etmiş matlûbunun istifası, gerek diğer şe
kilde olsun behemehal Hazineye irat kaydolu
nur. Ciheti askeriyenin efradın zimmetine geçe
rek zayi olan eşyayı askeriye, teçhizat ve elbi
sesi dolayısiyle açığı kalırsa bunun yegâne ça
resi tahsisat istemektir ve bunun tahsisat ile bu 
açığın idare edilmesi lâzım olup ciheti askeriye 
için teklif edilen tahsisat kanunlarının da red
dine imkân yoktur. Bir taraftan tahsilat yap
mak, tahsilat vâki oldukça Meclisten tahsisat 
kanunu gecikmeksizin, müdafaai Milliye bütçe
sine re'sen tahsisat ilâvesine imkânı kanuni yok
tur. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim zaten Maliye Vekili Bey 
de bu teklifi kabul etmiyor. Bunu reye koyma
ya lüzum yoktur. Kabul edilmiyor demektir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Bey mü
saade buyuruîur mu? Bu maddeye dair bir tek
lifim var. Firar eden askerin emval ve emlâki 
bulunmazsa ne yapılacaktır? Arada bir haksız
lık olacak. 

*> 
REÎS — O madde kabul edildi, Beyefendi, 

niçin dikkat'etmiyorsunuz? Zannedersem salâhi-
yettar değilsiniz, Bey salâhiyettardır. Madde 
kabul edildi; 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Madde eksik
tir, Reis Bey. 

REÎS — Madde kabul edildikten sonra söy-
liyemezsiniz. Birinci defa ihtar ediyorum, ikinci 
defa ihtar ediyorum, Hilmi Bey. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — İstersen üç 
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defa ihtar et. Ben maddenin eksik oluğunu söy
lüyorum. 

REÎS — Madde kabul edilmiştir. Nizamna-
mei Dahilîyi' tatbik etmekten başka çare kalmı
yor. Artık tahammülün fevkine çıkmıştır bu iş 
efendim. (Nizamnameyi tatbik et sesleri) Hilmi 
Beyin Celsenin nihayetine kadar idarei kelâm
dan men'ini teklif ediyorum (Handeler) kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

HASİB B. (Maraş) — Üçüncü madde de ta
lihi neşrinden muteber yazılmıştır. Bendeniz bu
nun iradei milliyenin tesadüf ettiği 23 Nisan ta
rihinden muteber olmasını teklif ediyorum. 

REÎS — Üçüncü madde için bir tadil teklifi 
var. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddede (Tarihi neşrinden itibaren 

meridir) fıkrasında muharrer tarih kelimesinin 
tayyiyle onun yerine iradei milliyenin teşekkül 
ettiği 23 Nisan tarihinin kabulünü teklif ede
rim. 

30 Haziran 1337 
Maraş 
Hasib 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini" kal
dırsın. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye ve Dahiliye vekâlet
leri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir, 

Kanunun ikinci müzakeresi beş gün sonra ifa 
edilecektir. 

Cumartesi günü saat 2 de içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

(Kapanma saati: 5,30 sonra) 
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7. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Yunan 
mezalimi hakkında sual takriri ve Hariciye Ve
kâletinin tahrirî cevabı 

Riyaseti' Celileye 
Dairei intihabiyemin Yunan işgali altında 

bulunan mahallerinde ahalii îslâmiyenin elan 
şehidedilmekte olduğunu aldığım telgraflar, neş
rolunan ajanslar bildirmekte olduğundan Hari
ciye Vekâletince tedabiri âcile ve lâzime icrası 
zımnında mukaddema Heyeti Umumiyeye tak
dim ve Hariciye Vekâletine tefhim edilen tak
ririm hakkında vekâleti müşarünileyhamn ne 
gibi tedabir ittihaz ettiğini sual eylerim. 

5 Mayıs 1337 
Aydın Mebusu 
Mehmed Esad 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
14. V . 1337 tarihli ve 277-566 numaralı tez-

kerei Riyasetpenahileri cevabıdır : 
Yunan mezalimi hakkında vekâleti âcizice 

icra edilen teşebbüsatı ve bu bapta elde edilen 
netayici müşir malûmatın melfufen takdim kı
lındığı arz olunur.' 

14 Mayıs 1337 
Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

Taarruzun bidayetinden itibaren Yunan me
zalimi hakkında Hariciye Vekâletince icra edi
len teşebbüsat ve bu bapta elde edilen netayiç 
berveçhiâtidir. : 

1. Düveli Ihtilâfiye Başvekillerine İstan
bul'da Fransız, İngiliz, İtalyan Fevkalâde komi-
serliklerine ita edilen notada Yunanlıların yap
tıkları mezalim şiddetle protesto edilmiştir. Bu 
notanın sureti tercümesi merbuttur. 

2. Yunan ordularının yaptıkları tahribatı 
müşahede etmek üzere bitaraflardan mürekkep 
bir heyetin havain müteharribeyi ziyaretlerini 
talebedeceğimizden ve tesviyei hesap ânında bü
tün zarar ve ziyanların tamirini istiyeceğimiz-
den bahis bulunan Hariciye Nezaretine bir no
ta gönderilmiştir. Sureti mütercemesi merbuttur. 

3. Yunan mezalimi hakkındaki protestolar 
Vaşington ve Moskova Hariciye nezaretlerine 
keşide edilmiştir. 

4. Fransa matbuatı meyanmda mühim bir 
mevkii bulunan, Ünyon, Enformasyon, Enter 
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Netrijarı ve nim resmî mahiyette bulunan Tan 
gazetesi muhabirlerinden Madam Golis sureti 
mahsusada Anadolu'ya davet edilmiş ve muma
ileyhe tarafından manatıkı harbiyede gördüğü 
mezalim ve itisafata dair Paris'e mütaaddit tel
graflar çekilmiştir. Madam Golis'in keşide ettiği 
telgraflarla Garb Cephesi tarafından Yunan me
zalimini muhtevi sureti mahsusada ihzar olunan 
resimli kitab derdesti tabidir. 

5. Hariciye Vekâletince icra edilen teşebbüsat 
ve bilhassa Düveli İtilâfiye Başvekillerine keşide 
edilen telgrafnameler neticesi olarak İngiliz, Fran
sız, Japon ve Itlyanlar'dan mürekkep bir heyeti 
tahkikıyenin manatıkı harbiyeyi gezmek üzere 
istanbul'a geldikleri ve bu heyetin riyasetine 
ingiliz Generali Firih'in tâyin olunduğu istihbar 
olunmuş ise de, ingiliz, Fransız ve italyanlarla 
henüz hali sülhda bulunmadığımızdan hatları
mızda bunların heyeti tahkikıyesini kabul ede-
miyeceğimiz ve tahribolunan menatıkı hatlarımız 
dâhilinde görmek üzere ancak bitaraf devletler 
tarafından gönderilecek heyetleri kabul edebile
ceğimiz ve müttefiklerden mürekkep bu heyet 
yalnız Yunan tahtı işgalinde bulunan yerlerde 
tahkikat yapabileceği bildirilmiştir. 

6. Tebaamızdan olan Rumları Yunan ordusu 
kadroları dâhiline ithal ederek bizimle harbe sevk 
etmekte olduğu istihbar olunması üzerine Huku
ku Düvel Kavaidi Umumiyesine mugayir olan 
bu hareketi protesto ederek ordumuz eline geçe
cek olan Rumlara esir muamelesi yapılamıyaca-
ğmı ve derhal idam edileceklerini bildirdik. 
Düveli itilâfiye de bu hakkımızın isabetini tas
dik ettiler. 

Yunan Hariciye Vekâletine keşide edilen 
23 . I V . 1337 tarihli notanın sureti müterceme
si : 

inönü'de mağlûbolan müstevli Yunan ordusu 
ricati esnasında vicdanı beşerin titremeksizin dü-
şünemiyeceği zulüm ve itisafat ve tahribat ika 
etmiştir. Bu memleketi tahliyeye mecbur olan or
dular asla böyle tahribat icra etmemişlerdir. 
Bilecik ve Söğüt gibi binlerce evi muhtevi olan 
mahalleler şimdi enkaz yığınından başka bir şey 
değildir. Buraların ormanlara ve dağlara iltica 
edemiyen ahalisi müthiş işkencelerden sonra 
bilâtefrik sin ve cins katledilmiştir. Tatbik etti
ğiniz usulü harbe şahidolmak üzere ecnebilerin 
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ve bilhassa bitarafların bu havaliyi ziyaret et
melerini rica edeceğiz. Hükümetim; ordunuz ta
rafından ika edilen tahribatı tahrir ve tahribet-
tirilen yerlerdeki ahalinin mâruz kaldıkları za
rar ve ziyanı tesbit etmesini bir tahkik komisyo
nuna havale etmiştir. Hesap gününün vürudun-
da vahşi ve mütecaviz ordunuzun sebebiyet ver
diği veya vereceği bütün zayiatın komple tami
rini talebetmesini bileceğiz. 

Zonguldak mutasarrıflığı vasıtasiyle İstan
bul'da İtalyan, Fransız, İngiliz ve Japonya ko-
miserleriyle İspanya Sefirine ve Cami ve Nihat, 
Reşad beyler vasıtasiyle Müslüman - İngiliz Ce
miyetine, Hint cemiyetlerine gönderilen; 

Protestoname 
Anadolu'da Yunanlılar tarafından yapılan 

harb günden güne bir mahiv ve tahrip harbi 
şeklini almaktadır. Eskişehir, Karahisar muha-
rebatmdaki hezimetlerini takibeden günler zar
fında irtikâbettikleri mezalim yetmiyormuş gibi 
henüz ordumuz tarafından tahlis edilemiyen ma-

/hallerdeki müslüman halkını bilâtefrik sin ve 
cins katletmeye devam ve manatıki mezkûreden 
ric'at etmeye mecbur oldukları vakit oralarda 
zihayat hiçbir şey bırakmamak azmi sarihiyle 
cephe gerisini tahrip ve ihrak ediyorlar. 

Cihan efkârı umumiyesinin bu feveranı zu
lüm ve vahşete lâkaydane nazar endaz olacağını 
katiyen zannetmiyoruz. Yunan Hükümet ve or
dusunun müslümanlara tevcih ettiği bu mahiv 
ve tahrip siyasetindeki gayei yegâne memleketi
miz müslümanlarını mukabelei bilmisile sevk su
retiyle lııristiyan dünyasının efkârını aleyhimize 
çevirmektir. Devletlerin müdahalesi bu fecayia 
nihayet vermediği takdirde bundan tevellüt ede
cek netayiçten katiyen mesuliyet kabul etmiye-
ceğimizi arz eder ve zati asilânelerine vâki ola
cak müdahale ve teşebbüsün seri ve hayırlı ne-
tayiee iktiran edeceği ümidiyle takdimi ihtira-
mat eylerim efendim. 
Derseadet'te İspanya Sefirine, Amerika. Fransa, 

İtalya Fevkalâde Komiserliklerine 
Bütün dünyaca tanınmış Hukuku Düvel esas

larına mugayir olarak Yunanlılar Anadolu'da 
işgal ettikleri memalikte Osmanlı tabaasmdan 
Rumları kendi ordularına ithal etmektedirler. 
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Bu hareketi kemali şiddetle protesto eder ve 
anavatanlarına karşı silâh çekmeye davet ettiği 
Rumların salifüzzikir prensiplere tabaan tecziye 
edileceklerinin Yunan Hükümetine lütfen ta
hatturunu zati asilânelerinden rica ederim. 

Ihtiramatı faikamı kabul ediniz. 
Paris'te : Fransa Hariciye Nazaretine 
Londra 'da: İngiltere Hariciye Nezaretine 
Roma'da: İtalya Hariciye Nezaretine 
Vaşington'da: Amerika Hükümeti Müttehi-

desi Hariciye Nezaretine 
Moskova'da: Hariciye Komiseri Müsyö Çiçe-

rine 
Yunan ordusu ilk ricatinin akabinde yaptığı 

gibi bu defa da tahliyesine mecbur olduğu me-
natıkı yağma ve garet ediyor. Yakıp yıkıyor ve 
bilâtefriki sin ve cins bütün ahaliyi kılıçtan ge
çiriyor. Söğüt ile Bilecik arasında düşman tara
fından kamilen tahribedilmemiş bir tek köy 
yoktur. Bilecik kasabası Yunanlılar tarafından 
kablettahliye külliyen ihrak ve tahribedilmiş ve 
ahaliden vaktü zamaniyle dağlara kaçamıyan-
ları katledilmiştir. Söğüt'te Osmanlı sülâlei hü-
kümdarisinin müessisi Osman Gazinin pederi 
Ertuğrul 'un türbesi dinamitle berhava edilmiş
tir. Ricat mecburiyetinin âdeta mecnun haline 
getirdiği katil ve tahrip ile ülfet etmiş bir düş
manın vahşeti tarihî bir türbeye tecavüze kadar 
vardırmasına karşı son şiddetle protesto ederiz. 
Askerlerinin vahşetini teskin hususunda Yunan 
Hükümeti üzerinde tazyikat icra etmenizi rica 
eder, aksi takdirde Yunanlıların zulüm ve vah
şeti karşısında milletimizde geleyan eden hissi
yatın önüne geçmek kabil olamıyacağmı arz ve 
sulhun hini akdinde toprağımızda ika edilen 
tahribat ve haşaratın tazminini talep hakkını 
muhafaza ettiğimiz ilâve eylerim. 

Hariciye Vekili 
Ahmed Muhtar 

İstanbul'da Fransa, İtalya, İngiltere, Ame
rika Fevkalâde Komiserlikleriyle İspanya Se
faretine yazılan protestonamenin sureti tercü
mesidir : 

Muhtelif askerî hastanelerden her gün ma
kamı aidine vürud eden raporlar birçok efradı
mızın Yunan efradı tarafından istimal olunan 
dumdum kurşunlariyle mecruh düşmüş olduk-
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larmı göstermektedir. Yunan kıtaatını bu tarzı 
hareketlerinden dolayı şiddetle protesto eder ve 
bu kurşunların istimaline nihayet vermek için 
teşebbüsatı lâzimede bulunacağınızı ümidederim. 

Beynelmilel Salibiahmer Cemiyetini keyfi
yetten haberdar eylemesi için bu kurşunlardan 
birkaç numune İstanbul'da Hilâliahmer Ce

miyeti Merkezi Umumisine irsal kılınmıştır. 
Müdahalei aliyelerinin fimabait bu kurşunların 
ademiistimalinin teminine yardım edeceğini 
ümit ile ihtiramatı faikamı takdim eylerim efen
dim. 15 Mayis 1337̂  

Hariciye Vekili Birinci Ferik 
Fevzi 

»» •« 

T. B. M. M. Matbaası 


