
î > E V f c E : î C İ L T : 16 İÇTİMA SENESİ: 2 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Yüz kırk altıncı içtima 

17.1.1338 Salı 

Münderecat 
Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulâsası 72:73 
2. — Azayı Kiram muamelâtı 75 

1. — Müdafaai Milliye bütçesini tet-
kika memur edilen mebuslara dair Müda
faai Milliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 75:76 

3. — Teklifler 74 
1. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, 

İstiklâl mahkemelerince mahkûm edilmiş 
olan eşhasın hakkı itiraza malik olmaları
na dair kanuni teklifi (2/431) 74 

Sayfa 
4. — Takrirler 74 
1. — Karesi Mebusu Hasan Besri Be

yin, Kütahya Meclisi Umumisi âzasından 
iki zatın maaş ve harcırahlarına dair te
menni takriri 74 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Karadeniz Ereğlisi Ahzı Asker Şube
since suiistimal yapıldığına dair takriri 75 

5. — Beyanat 74 
1. — Müdafaai Milliye Vekâletine inti-

habedilmiş olan Karesi Mebusu Kâzım 
Paşanın beyanatı < 74:75 



BÎRÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 1,5 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Celseyi küşadediyorum. Zaptı sa
bık hulâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul olundu. Bolu Me
busu Fuad Beyle rüfekasınm, Himayeietfal Ce
miyetinin muhaberatından ücret alınmamasına 
ve saireye dair teklifi Lâyiha Encümenine, Lâ
yiha Encümenince şayanı müzakere görülen 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Yozgad sancağı
nın (Bozok) tesmiyesine dair teklifi Dahiliye 
Encümenine, Aydın Mebusu Esad Efendinin, Sö
ke'deki Darüleytam için Muaveneti İçtimaiye 
bütçesine para ilâvesi hakkındaki teklifi Kava
lım ve Muvazenei Maliye encümenlerine, Geli
bolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, Kanunu Esası 
ve Nizamnamei Dahilî encümenlerinin bil içtima 
bir kanun ihzar etmelerine dair teklifi mezkûr 
encümenlere havale edildi. Muş; Mebusu İlacı 
Ahmed Beyin, memleketin imarına mütaallik rü-
esayı memurini mülkiye tarafından vüeıtde ge
tirilecek asarın bir program ile tesbiti, Yozgad 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, müruruzaman, 
Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin ? arşın ve 
endaze yerine metrenin istimali, Erzurum Me
busu Salih Efendinin, seyahat vesikaları hak
kındaki tekliflerinin şayanı müzakere olmadık-' 
larma dair Dahiliye Encümeni mazbataları kı
raat ve kabul olundu. Kütahya Mebusu Besim 
Atalay Beyin, Muhasebei Hususiye varidatının 
hususi tahsildarlar marifetiyle tahsili hakkındaki 
teklifi kanunisinin reddiyle varidatı mezkûreyi 
cibayet hususunda taksiri görülen maliye memur
larının tecziye edilmesinin Maliye Vekâletine 
tebliği hakkındaki Dahiliye Encnümeni mazba

tası kabul edildi. Kırşehir Mebusu Sadık Beyle 
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Memurin mu-
hakematma mütaallik tekliflerinin reddi hakkın
daki Dahiliye Encümeni mazbatası müzakere 
edilerek bu bapta bir kanun ihzar edilmek üzere 
tekliflerin Adliye ve Dahiliye encümenlerine 
havalesi kabul. edildi. Muş Mebusu Hacı Ahmed 
Beyin, Memurinin hilâmuhakeme azledilmemesine 
dair teklifi Dahiliye, Adliye ve Kavanini Maliye 
encümenleri mazbataları mucibince reddolundu. 
Bilâhara İktisat Vekili intihabına dair Riyaseti 
Celile tezkeresi kıraat olunarak teneffüs için 
celse tatil edildi. 

(İkinci celse hafidir) 

Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Musa Kâzim Kayseri Kütahya 

Atıf Haydar 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında mü
talâa var mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Da
hiliye Encümeninin mazbataları reddi mutazam-
mm idi. Halbuki (Şayanı müzakere değildir.) 
denmiştir. Zabıt o suretle tashih edilsin. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, dün bir kanun müzakeresi münasebetiyle 
arkadaşlarınızdan birisi sözü Tetkik Encümenine 
intikal ettirmiş ve Tetkik Encümeni âzalarının 
devam etmediğinden ve his üzerine hükmettiğin
den bahsetmiş. Devam meselesine gelince; mev-
cudolan arkadaşlarımız geçen günkü takriri ver
diğim güne kadar vazifelerine kemali ciddiyet 
ve gayretle devam etmişler ve vazifelerini bihak
kin görmüşlerdir. Burada âza intihabı meselesi 
istifadan neşet etmemiştir. Arkadaşlardan bir
çoğu mezun bulunuyorlar. Bendeniz eksik âza 
bulundurmak istemedim. Nisap da mevcudoi-
duğu halde dokuz adedinin mevcudolması için 
takrir verdim. Yoksa istifa etmiş değillerdir. 
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Yalnız Hoca Vehbi Efendi intihabedibniş, ken
disi encümene gelmezden evvel istifa etmiştir. 
Bundan başka isitifa eden yoktur. 

•Sonra his üzerine hareket ediliyor, denmiş. 
Evrak tetkik edilmeden ve evrak görülmeden 
his üzerine hareket edilmiş, sözünden bendeniz 
bir şey anlamadım. Meclise sevk ettiğimiz bir 
evrak için, bir çevirme1 hareketi yapılmak iste
niliyorsa - ki, Meclise sevk ettiğimiz yalnız o ev
raktır - başka, şeye muttali olunduğu yoktur. 
Bu, zaten milletin gözü önünde cereyan ettiği 
için, millet kararım vermiştir. Bunun, için fu
zuli dâva vekâletlerine lüzum yoktur. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) - - Reis 
Beyefendi dün Reis Paşanın bir tezkeresi vardı. 
O tezkerede İktisat Vekaleti namzeti olarak 
bütün Büyük Millet Meclisi namzet gösteril
miştir. Bu «namzet gösterilmiştir» kaydının mâ
nasını anlıyamadım. Eğer namzet iraesinden fe
ragati mutazammın ise kanunun hükmü cari
dir; mealinde cevap yazılmasını Arakamı Riya
set kendileri tebliğ ederse isabet edov. Bu asıl
dır. Büyük Millet Meclisi namzettir, kaydiyle 
takyidedilemez. Kendilerinin Meclisi namzet 
göstermek itibariyle şimdiden sonra namzet 
gösterilemiyeceğini ifhanı. makamında kabul 
ediyorum. 

REİS — O mesele başkadır. 
HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) _ Zabıtta 

vardır, efendim. 
REİS — Efendim, zaptı sabık tashihan ka

bul edilmiştir. 
SALİH Ef. (Erzurum) - - Bendeniz Mecli

sin salâhiyeti hakkında iki söz söylemek iste
rim. Meclisi Âli bundan yirmi gün evvel hıya
neti vataniyi1 maznuninin affına dair bir kanun 
çıkarmış ve üç dört gün sonra, gazetelerle her 
tarafa ilân edilmiştir. Tabiî bir kanunun tarihi 
neşrinden itibaren azametini, haysiyetini mu
hafaza etmek için tatbik edilmesi icabederdi. 
Mamuretilâziz'den, Kastamonu'dan ve sair yer
lerden alman telgraflardan anlaşıldığına göre 
henüz bir kimse bırakılmamıştıı\ Malûmuâliniz, 
mevkufin şahsan mutazarrır olmakla beraber. 
bunların bir kısmına bugün ekmek yedirilmek
tedir ki, bu suretle Hazinei millet de zarara 
giriyor. Bunların bir an evvel tahliyelerini 
Meclisi Âli mi, Heyeti Vekile mi? Kiyaset mi te
min edecektir.' Kim edecekse iste bunun bir an 
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evvel tebliğini teklif ediyorum. Rica ederim ka
imi buyurunuz. 

REİS — Bu hususta bâzı tereddüt hâsıl ol
muştur. Ve müracaatler de vâki olmuştur. O 
müracaatleri Adliye Encümeni tetkik ile meşgul
dür. Münasip görürseniz bunun neticesine inti
zar edelim. Efendim, Adliye Vekilinden bunu 
temenni ederiz. 

ABDULLAH AZMt Ef. (Eskişehir) —Reis 
Efendi, geçen gün intihabat hakkında bir takrir 
vermiştim. Ruznameye de konmuştu. Müsaade 
ederseniz izah edeyim. 

Efendim, gerek Tetkik Encümeninin, gerek 
diğer encümenin n;ebdeyi intihaba, nazaran müd
detlerinin on sekiz Kânunusanide hitam buldu
ğuna dair beş,, altı gün evvel bir takrir vermiş
tim. Bugün vazife hitam buluyor. Binaenaleyh 
o vazife bir vazifei hâkimedir. Zaman ile, me
kân ile mukayyettir. Müddeti bugün hitam bu
luyor. Bundan ziyade bırakılırsa vazifeye teca
vüz edilmiş olur. Ve iyi bir dâvavekili bunu 
serrişte ittihaz ederek, mahkemede o mazbatayı 
nezettirebilir. Binaenaleyh vazife bugünden 
itibaren duruyor demektir. Ya vazifeye devam 
için mezuniyet vermek lâzmıgelir ki, bu mezuni
yet yeni aza intihaboluncaya kadar devam, eder 
veyahut bugün intihabatın icrasını teklif edi
yorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
bir şey arz edeyim, Mesele mebdei intihap değil, 
asıl olan, işe mübaşeret tarihidir. Binaenaleyh 
ona itibar etmek lâzımdır. 

REİS - Bu. mesele ruznameye ithal edil
miştir. İşe mübaşeret tarihinden itibaren mi altı 
aydır, yoksa tarihi intihaptan itibaren mi altı 
aydır? Tensibederseniz bunu müzakere edelim 
erendim. (Hay hay sesleri) 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karamsarı S a h i h ) ~ 
Efendim, şimdilik vazifelerinin devamına karar 
verilmesini teklif ediyorum. Sonra ruznamede 
sırası geldiğinde uzunboylu müzakere edilebilir. 

REİS — Efendim, şimdi iki şekil vardır. Bi
ri mebdei intihap, diğeri işe mübaşeret. Müddeti 
intihabı kabul edenler lütfen el kaldırsın. (An
laşılmadı sesleri) 

MLSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim, bu uzunboylu münakaşa edilecek bir mese
le değildir. Zaten bir kanun var. O kanunun 
ahkâmı da mevdaudaclır. Bâzılarının günleri 

73 
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dolmuş, onlann yerine yeniden intihap iâzım-
gelir. Bu intihabı biran evvel yapalım ki," bu iş 
de geri kalmasın. Her ne yapılsa eski kanunu 
bozmuş oluruz. Her teklif vâki oldukça yehi 
bir kanun mu yapalım? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kanun
da yeni heyet intihabedilinceye kadar eski he
yet vazifesine devam eder diye bir kayıt yok 
ki, eski heyetin devamına karar verilsin. Alel
acele intihap yapmak lâzımgelir. 

REÎS — Efendim, iki teklif var. Birisi, ye
niden intihaba dairdir. Hüseyin Avni Bey de 
âzanm vazifeye tarihi mübaşereti muteberdir, 
diyor. Şimdi yeniden intihap teklifini reyinize 
vaz'edeceğim. intihabın tecdidini arzu edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. İntihabı bu
gün mü yapalım? İçtimai âtiye mi terk ede
lim? (Perşembeye kalsın sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Abdul
lah Azmi Efendi izah ettiler, vakit kalmadı de
diler. 

REİS — Efendim, intihabı Perşembeye te
hir ediyoruz. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, İstiklâl 
mahkemelerince mahkûm edilmiş olan eşhasın 
hakkı itiraza malik olmalarına dair kanun tekli-
fi (2/431) 

REİS — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, İs
tiklâl mahkemeleri hükümlerinin itiraza tâbi 
tutulmasına dair teklifi kanunisi var. Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyfn, 
Kütahya meclisi umumisi âzas/ından iki zatın 
maaş ve harcırahlarına dair takriri 

REİS — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, 
Kütahya Meclisi Umumi âzasından iki zatın 
maaş ve harcırahlarına dair takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Memaliki meşguleden hicret eden memurlara 

harcırah ve nısıf maaş ita edilmekte olduğu 
malûmdur. Bu kabîl memurlar meyamnda Kü
tahya'dan da hicret etmiş iki zat vardır. Bun
lar livanın meclisi umumi encümeni daimîsi 

— 74 
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âzasındandırlar. Ancak muhassasatı şehriye
leri mahallî idarei hususiyesine aidolduğu için 
hükümetçe kendilerine ne harcırah verilmiş, ne 
de maaş ita olunmuştur. Rızaenlülâh Maliye 
Vekâletine müracaatimde muavenet faslındaki 
tahsisatın ancak maaşata verilebileceği cevabı
nı aldım. Halbuki vilâyata muavenet faslı vilâ-
yatm ihtiyacatı mütenevviasma karşılık olup 
yalnız maaşlara hasrı doğru ve vâki değildir. 
Bu vilâyetlerin maaşat ve masariften olan açık
lanın muaveneten kapatmak maksadiyle kabul 
edilmiştir. Vilâyat şûraları dediğimiz mecalisi 
umumiye Büyük Millet Meclisinin en hakiki bi
rer şubesidir. Ve buralarda âza olan zevat mem
leketin pek muhterem evlâtlarmdandır. Nâge-
hani işgal dolayısiyle yalnız sırtlarmdaki elbise 
ile çıkabilen ve miktarı ikiyi tecavüz etmiyen 
bu meslek arkadaşlarınızı sükutuhayale uğrat
mak, daha ziyade sefalete sürüklemek zannede
rim ki, caiz değildir ve günahtır. Binaenaleyh 
Hükümetin kanuni muavenetlerine mazhar olan 
memurin meyamnda ve fakat evleviyetle bu iki 
zatın da muavenet faslından istifade edebilme
sini teminen keyfiyetin Muvazenei Maliye Encü
menince tezekkür ve tefsirini teklif ederim. 

15 Kânunsani 1338 
Karesi 

H. Basri 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Muvazenei 
Maliye Encümenine gitsin, orada uzunboylu 
müzakere edelim. 

REİS — Temeııi veçhile Muvazenei Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

5. — BEYANAT 

1. — Müdafaai Milliye Vekâletine intihab-
edilmiş olan Karesi Mebusu Kâzip Paşanın beya
natı 

REİS — Efendim Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri Mecliste hazırdırlar. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZİM 
Pş. (Karesi) — Muhterem arkadaşlar, hakkım
da göstermiş olduğunuz itimada teşekkür ederim. 
Vazifeye başlamadan evvel Meclisi Âlinize kar
şı perverde ettiğim hissi hürmeti bildirmeyi bir 
vecibe addeylerim. Ordunuzun, asker evlâtları
nızın, zâbitan kardeşlerinizin arasından geliyo
rum. Onlann hürmet ve selâmlanm Meclisi Âli-
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nize arz ediyorum. (Teşekkür ederiz sesleri, al
kışlar) Ordunuz, Meclisi Âlinizin arzusuna ta-
mamiyle muvafık ve mutabık bir surette vazife
sini infa etmeketedir. Buna emin olunuz ve daha 
mühim olan asıl vazifesini de her zaman ifaya 
kaadirdir. İnşallah zamanı gelince ki - o da ya
kındır - bunu ispat edecektir. Bana düşen vazi
fe, Meclisi Âlinizin itimadına mazhar odukça 
ve bu itimat devam ettikçe çalışmaktır. Sây ve 
gayret bizden ve muvaffakiyet Allah 'dandır. 
(Alkışlar) 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Hizmet 
edenler için bu Meclis her zaman bütün mevcu
diyetiyle kedisine zahirdir. Ordumuzun bu gibi 
zevat vasıtasiyle tealisini temenni eyleriz. Ken
dilerinin şevklerinin bir kat daha tezyidini te
menni ederim efendim. 

2 — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Kara
deniz Ereğlisi Ahzt Asker Şubesince suiistimal 
yapıldığına dair tariri 

RElS — Tunalı Hilmi Beyin, bir temenni 
takriri vardır. Müdafaai Milliye Vekâletine ha
vale ediyoruz. 

TUNALI HlLMt B. (Bolu) — Okunsun rica 
ederim. Cenabı Haktan dilerim şu dakikada 
Müdafaai Milliye Vekâletini deruhde buyuran 
zat bir daha bu gibi suiistimalâta meydan ver
mez. (inşallah sesleri) 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Rüfe-
kayı kiram tarafından verilen her takririn okun
ması lâzımdır. Okunduktan sonra kabul veya 
reddi ancak Heyete aittir. Riyaset hiçbir zaman 
bir takriri tehir edemez. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
(Ereğli kömür havzası) esnan erbabından 

(Madenkeş) olanlar tecile tabidirler. (Madenkeş 
olmıyan). lan da bu sınıfa ithal tarikiyle (Ka
radeniz Ereğlisi) (Ahzi Asker Şubesi) (hem 
sahte, hem de açık vesika ticareti şubesi) halini 
almıştır. Nitekim (şube simsarları) vasıtasiyle 
satılabilmek üzere (boş) fakat alt tarafı (şube 
mührü) ile mühürlü merbut (tecil varakası) ki 
satmalacak (asker firarisi) namına doldurula
caktır, iddiama acı acı şahadet ve delâlet et
mektedir. 

Bu şubenin Devlet kuvvetlerini taklil eder 
(icraatı) hakkında misaller, deliller iradına ha
zırım.... Hattâ yine bu şube evvelce (bedeli nak
dî) vermiş olan kimseleri mahfuzen celp ve sevk 
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etmekle de şahsi ticarete umumi iktisadiyata 
bile darbeler vurmuştur. Yine bu şube, tevkif 
ettiği tüccar mey anında memleketin menafiine 
hadim evlâdından Hamidoğlu Ahmed Efendinin 
mevkûfiyetinden müteessiren vefatına sebebiyet 
vermiştir. * 

Bu haber beni, merhumun pek hamiyetli bir 
Türk olması itibariyle hattâ ağlatmıştır. Tevkif 
edilenlerden tüccar Ali Rıza ve Yakup efendi
lerin bana müracaatleri üzerine Müdafaai Milli
ye Vekâletine bir sual takriri yermiş idim. Aidi
yeti cihetiyle bu takririme Dahiliye Vekâleti ce-

•vap verdi.., Lâkin asıl mesul olan Müdafaai Mil
liye Vekâleti hâlâ cevap vermedi. Böyle bir dev
rede müşarünileyha Vekâleti muahezeye vicdanım 
ne derecelere kadar müsaade etmezse (Ereğli ŞM-

, besi) hakkında da sükûtuma o derecelerde mâ
nidir. Binaenaleyh mezkûr şubeye dair bir kere 
daha (dikkati) celbetmiş olmak ' üzere bu takri
rimin (Müdafaai Milliye) Vekâletine havale edil
mesini ve bu vesile ile (Kastamonu Noktası) (îs-
tiklâl Mahkemesi,) nin de (Ereğli Kömür hav
zası) ahzı asker şubeleri hakkında pek müteyak
kız ve süratli bulunmasını teklif ederim. 

14 . I . 1338 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
takriri izah edecek değilim. Yalnız raptetmiş ol
duğum vesikanın nasıl bir vesika olduğunu iyice 
göstermek isterim. Resmî bir kâğıt, üstü damgalı, 
aşağısında şube dairesinin resmî mührü var.... 
(imza var mı sesleri?) 

Efendim, imza yok. Yalnız bunu imza eden 
zatın imzasını gördüm. O kadar basit ki, çizgiden 
ibaret bir şey, herkes taklideâebilir. Burada zik
rinden hicabederim. Birçok misallere vâkıfım. 
Yalnız şunu nakledeyim ki, bu adam, düğünden, 
düğüne, meclisten, meclise giderek şunu, bunu 
eğlendiren bir çalgıcıyı bile madenci diyerek tecil 
etmiştir. (Çok şey sesleri) 

RElS — Efendim, takriri Müdafaai Milliye 
Vekâletine tevdi ediyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Müdafaai Milliye bütçesini tetkika me
mur edilen mebuslara dair Müdafaai Milliye En> 
cümeni Riyaseti tezkeresi 

RElS — Müdafaai Milliye Encümeninden 



İ : 146 17.1 
mevrut Müdafaai Milliye bütçesinin tetkikine 
memur heyete dair bir mazbata vardır. Okunacak: 

Riyaseti Oelileye 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin encümeni

mize -nyıhavvel 11 . T . 1338 tarih ve 1299 karar 
ve 6/48 kayıt (Kalemi Mahsus Müdiriyeti) nu-
marasiyle mukayyet tezkeresi üzerine Müdafaai 
Milliye Vekâleti bütçesinin tetkik ve bir şekil 
vermek üzere alâkadar vekâletlerle birlikte çalış
maya encümenimizee Mazbata Muharriri Vâsıf 
Beyle Amasya Mebusu Ömer Lûtfi ve İstanbul 

.1338 C : 1 
Mebusu Rıza ve Karahisar Mebusu Ali Beyler 
intihap kılınmış olduğundan ierayi muktazası 
babında Riyaseti Oelileye takdim kılındı 

17 . I . 1338 
Müdafaai Milliye Encümeni Reisi 

Cemal 
Mazbata Muharriri Kâtip 

Kara, Vâsıf Memduh 
REİS — Efendim, bundan sonra celse hafiyen 

devam edecektir. Samiin salonu tahliye etsinler. 

(Celsenin mabadi hafidir) 

T B. M. M. Matbaan 


