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B Î R Î N C t CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 2,10 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Ruşen Eşref B. (Karahisan Sahib), Haydar Rüşdü Bey (Denizli) 

REİS — Efendim celseyi 
salbık hulâsası okunacaktır. 

açıyorum. Zaptı 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetinde bilinikat zaptı saftık hulâsası kı
raat ve aynen kabul edildi. Evrakı varide aid-
oldukları mahallere havale ve Bozok Mebusu' 
Süleyman Sırrı Beyin Maarif Vekâletinden is
tizah takriri kalbul edilerek Celsei hafiyeye 
geçildi. 

(îkinci Celse hafidir.) 
Rei'sişani Kâtip 
Ankara Karahisan Sahib 

Ali Fuad Ruşen Eşref 
Kâtip 

Denizli 
Haydar Rüşdü 

REİS — Efendim zaptı saJbık hulâsası hak
kında bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zap
tı salbık aynen kalbul edilmiştir efendim. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
1. — Kastamonu Mehusıı Halid Beyin, Mec 

Usin msabı müzakeresine dair takriri (4/40 mü 
kerrer) 
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REİS — NisaJbı müzakere hakkında arka
daşımızın 'biri şimdi fbir takrir verdi. Onu oku
yacağız. 

Riyaseti Celileye 
Mecliste 287 mdbus bulunduğu ve izinlile

rin miktarı nisabı müzakereye halel gelmiyecek 
surette tâyin edilmekte olduğu halde tâyini esa
mi ile reye müracaat edilen âtide üç lâyihada 
nisabı müzakere olmadığından tekrar müraca
ata lüzum görülmüştür. Üç lâyihadan birincisi, 
Posta kanun lâyihasının 12 nci maddesi; ikin
cisi Mulhtacîni zürraa verilen tohumluk ve çift 
»hayvanatı ile alâtı ziraiye bedeli; üçüncüsü de; 
Mektebi Tibbiye talebesine verilen yüz ellişer 
lira hakkındadır. 

Kudreti ilmiyesine ve mevcudiyetine naza
ran kendisinden milletin her şey beklediği Mec
lisin ekseriyetine rağmen nisabı müzakereyi 
bile muhafaza edememesi hariçte suitesirden 
(hâli kalmıyor. Bu mühimmeye rüfekayı muh-
teremenin nazarı dikkatlerinin celbini ve Ri
yasetçe nizamname ahkâmının tamamii muha
fazasını rica ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Halid 

REİS — Efendim bu, bir temenni takririn
den ibarettir. Zannederim ki, nazan dikkate 
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alındı ve alınacaktır, değil mi efendim. (Tabiî 
sesleri) Zaten Nizamnamemiz de musarralhtır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Nizam
namedeki ceza kâfi değildir. Yoklamada kıstel
yevm yapılmalı ki, mütenabbi'h olalım. 

REÎS — «Zaten Nizamname mucibince ha
reket edelim» diyor. Başka türlü teklif ederse 
o da olur. Efendim evrakı varideye geçiyoruz. 

Tezkereler 
1. —*- Katü maddesinden oniki seneye mah

kûm YanyaU Şerif e'nin maluliyetine binaen ba-
ktyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında İcra 
Vekilleri Riyasetinin tezkeresi (Adliye Encüme
nine) 

Mazbatalar 
1. •— Asayişi muhtel olan Aydın livasiyle, 

ödemiş kazası, Afyon, İsparta ve havalisinde 
İdarei örfiye ilân edildiğine dair İcra Vekilleri 
Riyasetinin tezkeresi pe Dahiliye Encümeni maz
batası (3/98) (Ruznameye) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Pa§a Hazretle
ri, Ruıznamenin üçüncü ve dördüncü mad
deleri hakkında bendenizin bir takririm vardır. 
Encümen bunları müstaceliyetle teklif etmiştir. 
Bir taraftan îdarei örfiye devam ediyor, diğer 
taraftan da, buna dair olan tezkere henüz ge
liyor. 

NEGATÎ B. (-Bursa) — Altı ay oldu. haberi
miz yok, da'ha yeni işitiyoruz. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun arz 
edeyim. Zaten ruznamenin üçüncü maddesinde-
yiz. (Kambiyo kanunu lâyihası var. Bundan son
ra üçüncü madde geliyor. Sizinki hangisidir? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Şimdi okuduğunuz 
Paşa Hazretleri. Bunun müstaceliyetle müzake
resini teklif ediyoruz. 

REÎS — Pekâlâ, izalei şekavet kanuniyle 
îdarei örfiye hakkındaki tezkerenin müzakere
sini şimdi reyi âlinize vaz'edeceğim. Evvelâ ev
rakı varidenin havalesini bitirelim. 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya Gureba Hastanesi için ianei hhali ile Al
manya'dan celbolunan eşyanın Gümrük pe Ar
diye resimlerinden affı hakkında teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/171) (Kavanin we Muvaze-
nei Maliye encümenlerine) 

.1339 C : l 
3. — Zafer ve sulh şerefine erbabı şekavetle 

fiîlişeni mahkûmları müstesna olmak üzere sülü-
sanı müddeti cezaiyelerini ikmal eden <mahkûmî-
nin bakıyei müddeti cezaiyelerinin affına ve knü-
ebbet kürek ve kalebentlik ve nefye mahkûm bu
lunanların cezalarının .onbeş sene kürek ve kale
bentlikle {nefye tahviline dair kanun Hâyihasiyle 
Adliye Encümeni mazbatası (1/229) (Ruzna
meye) 

REtS — Takrirler vardır okuyorum efen
dim. 

2. — Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Efendi 
ve rüfekasının «Türkiye'li» tâbirinin ıtavzihi lü
zumuna dair itakriri (4/41 mükerrer) (Kanunu 
Esasi Encümenine) 

3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
tadil takrirlerinin Makamı Riyasete usulü tevdii 
hakkında bir karar itasını mutazammın takriri 
(4/42 mükerrer) (Nizamnamei Dahilî Encüme
nine) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Buna 
dair bir şey arz edeceğim, Müsaade buyurun Pa
şa Hazretleri. 

REÎS — Nizamnamede buna dair bir şey 
yoktur. Zatıâliniz bir madde ilâve etmek mi is
tiyorsunuz? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bende
niz bir karar verilmesini istiyorum. îziah etmek 
için müsaade buyurun. 

REÎS — Efendim karar veremeyiz. Çünkü 
Nizamnamenin tâdili mahiyetindedir. Nizam
name Encümenine havale olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Aynı 
takriri geçen sene de verdik. Neticesi bâlâ çıka-
cak. 

REÎS — Efendim encümenlerden rica ede
rim, tesri etsinler. 

HAKKI B. (Van) — Efendim teklif etme
mişse etsin. 

REÎS — Teklif etmiştir. Geçen gün bu hu
susa dair verilen takrir Nizamnamei Dahilî En
cümenine havale edilmiştir. Çünkü bu takrir 
Nizamnamei Dahiliyi azçok tâdil mahiyetinde 
görülmüştür. 

Evrakı saireye devanı ediyoruz. 

Muhtelif evrak 
1. — Muhacirin Cemiyeti Kongresinin inika

dı münasebetiyle arzı tazimat telçfrafı. 

— 231 — 
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BEİS — Müsaade ederseniz Divanı Riyaset 

münasip bir cevap versin. 
FAİK B. (Tekirdağ) — Münderecatı aca

ba nedir? 
REİS — Okuyalım efendim. 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Rdyajselti! CelMesine 

Muhacirin Cemiyeti olbaptaki nizamnamesine 
tevfikan 19 Eylülde İzmir'de birinci kongresini 
akit ve ervahî şühedaya 'kaimen fatihalar ithaf 
eylemiştir. Kongre ilk celsesinde Meclisi Âliî 
Millîye ve mülk ve milletin büyük ve kahraman 

halaskarlarına bıpâyan minnet ve şükranlarını 
refi ve takdime ve bilhassa mübadelei ahali me
selesinde Hükümeti Millîyemize bütün teşkilâtı 
ve mevcudiyeti ile âzami tezahürat ve muave
nette bulunmaya âmâde olduğunu iblâğa bilit-
tifak karar verdiğini kemali ihtiramla arz ey
lerim. 

Muhacirin Cemiyeti Kongre Reisi 
Tahsin 

REİS — Müsaade ederseniz... 
TUNALI HÎLMI B. (Zonguldak) — Efen

dim, çok teşekkür ederiz ki, kemali hararet ve 
samimiyetle çalışıyorlar. Fakat Meclisi Âliye 
sorarım, encümenlere sorarım, Heyeti Vekileye 
sorarım, İmar Vekâleti kanun lâyihası ne oldu ? 
Ne vakit intacedilecek1? Sorarım Reis Paşa 
Hazretleri. Geçen gün Japonya bir zelzele ile 
a l t -ü s t oldu; zelzelenin gürültüsü devam et
mekte iken Japonya Hükümeti sekiz milyar 
tahsisat verdi. Biz bu bîçarelerin yardımına ne 
vakit yetişeceğiz? 

RElS — Pekâlâ efendim, bu da işte usulü 
veçhile muamele görüyor. Bundan ziyade isti
cal edilemez ki, efendim. Muvafık görüyorsa
nız münasip cevap yazılsın. 

2. — Bozcaada'nın tesellümü. münasebetiyle 
izharı sadakati mutazammın telgraf 

REİS — Müsaade ederseniz Divanı Riyaset
ten münasip cevap yazalım. Daha birçok telgraf
lar var. Bunlara; da Divan tarafından cevap ve
rilir. (Muvafık, sesleri) 

3. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — İktisat Vekili Mahmud Esad Beyin is
tifanamesi 
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1 RElS — Efendim, İktisat Vekili Mahmud 

Esad Beyin istifanamesi var, okunacak. 
22 . 9 . 1339 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
îstirahate muhtacım. Esbabı sıhhiyeme bina

en umuru iktisadiye Vekâletinden istifa eyledi
ğimi arz eylerim, efendim hazretleri. 

îzmir Mebusu 
Mahmud Esad 

MALİYE VEKÎLİ HASAN FEHMl B. (Gü-
müşane) — Efendim, son altı aylık tahsisat lâ-
yihai kanuniyesi Muvazenei Maliye Encümenin
den çıktı, tabı ve tevzi edildi, ruznamenin onal-
tıncı maddesinde bulunuyor. Malûmuâlileri bu
gün Eylülün yirmidördüdür. Hidematı umumi
ye! Devleti ifa edebilmek için elimizde tahsisat 
kalmamıştır. Bilhassa leylî mekteplerin iaşeleri 
için tahsisat kalmadı. Çok istirham ederim, Tah
sisat Kanununun diğer mevadda takdimen bu
gün müzakeresine başlıyalım. (Kabul, sesleri) 

ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Malûmuâliniz 
Cidali Millîye iştirak meselesine dair olan kanun 
diğer kavanine tercihan ve müstaceliyet kara-
riyle derdesti müzakeredir. Ve birkaç maddesi 
müzakere edilmiştir. Tahsisat Kanununun ondan 
sonra müzakere edilmesini teklif ederim. 

i. — Meni Şekavet kanun lâyihası ve, Dahili
ye ve Adliye encümenleri mazbataları 

RElS — Efendim, evrakı varidenin dördün
cü maddesinde bir şey unutulmuş Meni Şekavet 
kanunu lâyihası hakkında Dahiliye ve Adliye en
cümenleri mazbataları var, onu da ruznameye 
alıyoruz. 

Şimdi efendim ruznamenin vaziyetini bende
niz hulâsa edeyim... Malûmuâliniz Posta Ka
nunu encümene gitmişti. Bâzı maddeleri encü
menden daha gelmedi. Onun için müzakeresi 
kalmıştır, ikinci madde, biliyorsunuz, Mücadelei 
Millîyeye iştirak etmiyen zâbitan hakkındadır. 
Buna ait müzakere de kısmen bitmiştir, kısmen 
ele encümendedir. Şimdi kambiyo lâyihai kanu
niyesi vardır. Bundan başka Maliye Vekili Bey
efendi Tahsisat Kanununun müzakeresini teklif 
ediyor. Ehemmiyetini de arz etti. Sonra Karesi 
Mebusu Mehmed Vehbi Beyin bir takriri vardır. 
Bir de îdarei örfiye ilân edildiğine dair icra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresini müstaceliyetle ruz
nameye alalım. Bir de Meni Şekavet Kanunu 
vardır. (Evet, sesleri) izaha hacet yok, müsaade 

— 232 — 
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buyurursanız efendim, geçen seneki tecrübemize 
nazaran böyle mütemadiyen takdim ve tercih' 
edilmek suretiyle her gün ruzname ile uğraşa
cak olursak malûmuâliniz o vakit ruzname ka
rışıyor. Onun için bir prensip ittihaz edelim, 
yine ruznameyi bozmıyalım. Eğer arkadaşları
mızın bu teklifatı mâkul ise sıraya koyalım. Ev
velâ Tahsisat Kanununu, fakat üçüncü madde 
olarak, sonra Vehbi Beyin teklifini, sonra Idarei 
örfiye ilân edildiğine dair icra Vekilleri Riya
seti tezkeresini, ondan sonra Meni Şekavet ka
nun lâyihasını böylece üçüncü, dördüncü ve be
şinci olarak sıraya koyalım ve bu suretle Heyeti 
Celilece müzakere edilmiş olup da bâzı madde
leri intacedilmemiş olan kanunlar da geri kal
mamış olsun. Eğer bunu bu suretle kabul bu
yurursanız... (Hay, hay, sesleri) Şu halde reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Üçüncü madde olarak Tah
sisat Kanununu, dördüncü madde olarak Idarei 
örfiye ilân edildiğine dair icra Vekilleri Riya
setinin tezkeresini, beşinci madde olarak Meni 
Şekavet hakkındaki kanun lâyihasının müzake
resini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Meni 
Şekavet hakkındaki lâyiha ruznamede var. Fa
kat henüz tevzi edilmedi. 

RElS — Sıra ile efendim, sonra tevzi edilir. 

2. — IKTISAT VEKILI INTIHABI 

RElS — Şimdi efendim, müsaade buyurur-

(ikinci 
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sanız iktisat Vekâletine intihabolunacak arka
daşın intihabına başlıyalım. (Muvafık, sesleri) 

(Kırkkilise dairei intihabiyesinden tâyini 
esami ile intihaba başlandı.) 

RElS — Efendim, reylerini istimal etmiyen-
]erin isimleri bir defa daha okunacak. 

(Okundu.) 

REÎS — Efendim, reylerini istimal etmiyen-
ler varsa lütfen versinler, istihsali âra hitam 
bulmuştur. (Yusuf Ziya Bey (Zonguldak), 
Muhtar Bey (Trabzon), Süleyman Sırrı Bey 
(Bozok) arayı tasnife memur edildiler.) 

4. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Cidali Milliye iştirak etmiyen ve Tür
kiye'den ayrılan mahallerde muhtelif suretlerle 
kalan ve İstanbul'ca kayıtları terkin edilen er
kân, ümera, zabıtan ve mensubini askeriyenin 
terkini kayıtları hakkında kanun lâyihası ve 
Müdafaai Millîye Encümeni mazbatası (1/2) 

RE IS — Efendim, ruznamemizde ikinci 
maddedeki Mücadelei Millîyeye iştirak etmiyen-
ler ve Hududu Millî haricinde kalan erkân, üme
ra ve zâbitan ve mensubini askerîye hakkındaki 
lâyihanın maddeleri encümenden gelmiştir. Şim
di bunun müzakeresini yapacağız. Ondan sonra 
Tahsisat Kanununun müzakeresine başlıyacağız. 
Binaenaleyh, sâmiinin lütfen salonu tahliyelerini 
rica ederim. 

• • -

hafidir.) 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 6,00 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Ruşen Eşref Bey (Afyon Karahisar) 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız 
iktisat Vekâleti hakkında reye iştirak eden ze
vatın adedi 158, muamele tamamdır, Trabzon 
Mebusu Hasan Bey 154, Celal Bey (İzmir) 
Resul Bey (Bitlis) birer rey almışlardır. 2 müs
tenkif var, şu halde Trabzon Mebusu Hasan 
Bey 154 reyle İktisat Vekâletine intihap Duyu
rulmuştur. 

1. — Zaptı sabık hulâsasaı 
2. — Evrakı varide 

Mazbatalar 
1. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkında 

teklifi kanuni ve Nafıa Encümeni mazbatası 
2. — Amele taburu efrat ve zâbitanma veri

lecek ikramiyeler hakkında lâyihai kanuniye ve 
Nafıa Encümeni mazbatası 

Takrirler 
3. — Ankara'da Türk Ocağı ittihaz edilen 

binanın bedeli mukarreri ile terk ve tahsisine 
dair İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Bey ile 
yüzaltmış refikinin takriri 

4. — Reji tütünlerinin nev'i ve fiyatlarının 
murakabesine dair Cebelibereket Mebusu Avni 
Beyin takriri 

3. — Müzakere edilecek mevad 
1. — Posta kânunu Myihası 
'2. — Mücadele! millîyeye iştirak etmiyen ve 

hududu millî haricinde kalan erkân, ümera, za
bıtan ve memurin ve mensııbini askeriye hakkın
da yapılacak muameleye dair kanun lâyihası 

RECEB B. (Kütahya) — Demin kabul edi
len kanunun serlevhasında bir noksan var. Mü
saade buyurulursa arz edeyim, tashih edilsin. 
(Celsei âleniyeye geçilmiştir, sesleri) 

REÎS — Efendim, yarın saat bir buçukta 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,10 

3. — Avans Kanunu lâyihası ve Muvazene i 
Maliye Encümeni mazbatası 

4. — Aydın, ödemiş, Afyon, İsparta ve hava
lisinde İdarei örfiye ilân edildiğine dair İcra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası 

5. — Meni Şekavet kanun lâyihası ve Dalhiliye 
ve Adliye encümenleri mazbataları 

6. — Kambiyo kanun lâyihası 
7. — 2 Teşrinisani tarihinin îdi Millî addi 

hakkındaki teklifler 

8. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi 
Efendi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

9. — Mütareke bidayetinde vatanın emrü 
müdafaası maksadiyle ika edilen ceraim hakkın
da kanun lâyihası. 

10. — Birinci Devrede Mebus bulunan zâbi-
tanı.n vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası ve teklifi 
kanunisi 

11. — Evkafı mülhaka fazlalarından almmak-

îetimai âti ruznamesi 
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ta olan malı maktuım ilgasına dair lâyiha ve 
Şer'ye Encümeni maz'batası • 

.12. — Memurini saire ınisillû idarei hususiye 
memurlariyle mazulin ve mütekaidin evlâtlarının 
mektep ücretleri hakkında bir karar ittihazına 
dair Urfa Me'busu Şeyh Saffet Efendinin takriri 

13. — Takdirname ile usulü taltif hakkındaki 
Kanunun tefsirine ait Müdafaai Millîye Encü
meninin üç kıta mazbatası 

14. — istiklâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilavesine dair Müdafaai Milliye Encü
meni ^mazbatası 

15. — Etib'banın hizmeti medburiyesi hakkın
da lâyihai kanuniye ve Sıhihiye ve Muaveneti İç
timaiye Encümeni mazbatası 

16. — Konya ovası İskası hakkındaki lâyiha 
ve teklifi kanuniye Nafıa Encümeni mazbatası 

17. — Mahkûmînin Tarik bedelâtı nakdîyesi-
nin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye Na
fıa Encümeni mazbatası 

18. — Yirmi dörde münkasem saatin kabulü 
hakkında Ceibel'd'bereket Mebusu Avni Beyin 
takriri 

19. — Malm üd lirlerin in vekâletçe tâyini hak
kındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası 

20. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun tef
sirine dair tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası 

21. — Fransızlar zamanında müsadere edilen 
mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası 

22. — Memurini mülkiye tekaüt Kanununun 
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tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası 

23. — Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ve Urfa 
Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi kanunisi 

24. — Mâlûlini guzatın terfihi hakkındaki Ka
nunun tefsirine dair tezkereye Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası 

25. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hakkın
da Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri 

26. — Devletin alâmeti mahsusasmı havi mes
kukât darbı hakkkmda icrai bir karar itasına da
ir teskere ve encümen mazbatası 

27. — Meclisi idare âzalarının vergi kaydı 
hakkında, teklif i kanuni ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

28. —• Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

29. — îdarei umumiyei vilâyat Kanununun 
140 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere ve en
cümen mazbatası 

30. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 neii 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

31. — Belediye Kanununun 19 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında tezkere ve encümen mazba
tası 

32. — Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden mahkûmînin affına ve müebbeden küreğe 
ve kalebentliğe ve nefye mahkûm bulunanların 
cezalarının on beş sene kürek ve kalebentlik ve 
nefye tahviline dair kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 
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