No
İstiklâl madalyası kanununun 2 nci maddesinin tefsiri hâkİonda Başvekâlet tezkeresi ve İMillî Müdafaa encümeni
mazbatası (3/509)
r. c.
Başvekâlet
Kararlar Müdürlüğü
Sayı: 6/2254

15-VU-1934

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
İstiklâl madalyasile taltif edilmiş olupta bilâhara ölmüş olanlara ait madalyaların 525 sayılı
kanunun 2 nci maddesi mucibince varislerine devrine müteallik işler hakkında Millî Müdafaa
Vekilliğinin 4-VII-1934 tarih ve 92415 sayılı tezkeresi sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur.
Yapılacak muamelenin bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim efendim.
Başvekil
ismet
Millî Müdafaa vekilliğinin 92415 sayılı ve 4 - VII -1934 tarihli tezkeresi suretidir
Başvekâlet Yüksek nıaikamına
İstiklâl harbine iştirak edenlerin taltifleri bakında Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş İs
tiklâl madalya kanunlarının birer suretleri 'bağlı olarak taikdkn edilmiştir.
Vekâlet 30 mayıs 1926 tarih ve 869 numaralı kanuna tevfikan millî orduda vazife almış olan
bilûmum zabitlerle askerî memurların ve efradın madalya ile taltifleri hakkında muktazi mua
melenin ıbüyüık bir ikısmını ikmal etmiş ve halen perakende bazı müracaatların da muamelelerini
intaç etmekte bulunmuştur. ıBu suretle madalya ile taltif edilip bilâhare vefat edenlerin varis
leri İstiklâl madalyalarının kendilerine intikalini talep etmektedirler.
İntikal muamelesini emreden 4 birinci kânun 1340 tarih ve 525 numaralı (kanunun ikinci mad
desidir. Bu kanunun 5 nci maddesi mucibince kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur.
Teşkilâtı esasiye kanununun 7 nci maddesine müsteniden Meclisin bu icra salâhiyetini tat
bik suretile intikal muamelelerinin vekâletçe mi yapılması veyahut Büyük Millet Meclisine mi
gönderilmesi hususunun emir ve işarına müsaade buyurulması maruzdur efendim.

Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T.B.M.M.
M. M. Encümeni
Karar No 9
Esas No. 3/509

24-XI-1934

Yüksek Reisliğe
Başvekâletin Encümenimize verilen 10-VII-934

tarihli ve 6/2254 sayılı tezkeresinde istiklâl ma-

dalyasile taltif edilmiş olupta bilâhare ölmüş olan
lara ait madalyaların 525 sayılı kanunun ikinci
maddesi mucibince varislerine devrine müteallik
işler hakkında Millî Müdafaa vekilliğinin bağlı
olan tezkeresi suretine göre yapılacak muamele
nin bildirilmesi istenmektedir. İstiklâl madalya
sı hakkındaki 525 ve 958 numaralı kanunların
hükümlerinin B. M. Meclisince icra edileceği ya
zılı ise de 869 numaralı kanunun ikinci madde
sinde vefat eden sahipleri ordu mensupları ise on
ların madalyası yine M. M. Vekilliğince yapılma
sını da işbu kanunun ikinci maddesi açıkça anlat- .
maktadır.
M. M. Vekilliği ordu mensuplarının "madalya
larım intikal ettirmesi yerinde görülerek Encüme-

nimizce 869 numaralı kanunun 2 nci maddesine
fıkra ilâve edilmiştir. Umumî heyetin kabulüne
arzolunur.
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
869 sayılı kanunun 2 nci maddesine fık
ra İlâvesine dair kanun lâyihası

' 1 — 860 sayılı kanunun 2 nci maddesine aşagıda yazık fıkraj ilâve edilmiştir:
Evvelce madalyası olupta ölmüş olanların
madalyalarının varisine intikali işi Milliî Müda-

faa vekilliğince yapılır.
2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3 — Bu kanunun icrasmâ Millî Müdafaa ve
Maliye vekilleri memurdur.
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