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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat ; 10.40 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Ayni Bey (Bozok) 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak. 

ALTMIŞ BİRİNCİ İÇTİMA 

21 Şubat 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
Öğleden evvel on buçukta Ali Sururi Beyin tah

tı riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hülâsası kıra
at ve kabul edildi. Evrakı varide ait oldukları ma
hallere havale olundu. 

İstanbul Mebusu merhum Abdurrahman Şeref 
Beyin ihtifalâtı lâyika ile tetfini icra olunduğuna mü
tedair telgrafname kıraat edildi. Büyük Millet Mec
lisi 1340 bütçesinde münakale icrası hakkındaki tek
lifi kanuni müzakere edilerek birinci madde tashi-
hen, diğer iki madde aynen- ve kanunun heyeti umu-
miyesi ekseriyetle kabul olundu. 

Müteakiben Hariciye Vekâleti bütçesinin müza
keresine geçilerek fasıllardan birisi tadilen ve birisi 
tashihen diğerleri dahi aynen kabul edildi. Badehu 
matbuat müdüriyeti umumiyesi bütçesi müzakere 

ve bunun dahi fasıllarından birisi tadilen, birisi tas
hihen ve diğerleri aynen kabul olundu ve öğleden 
sonra bir buçukta içtima edilmek üzere celseye hi
tam verildi. 

İkinci Celse 
Ali Sururi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ede

rek Diyanet İşleri Reisliği bütçesi müzakere olundu 
ve neticei müzakerede fasılların birisi tadilen, bi
risi tashihen ve diğerleri aynen kabul edildiği gibi 
bir fasıl da yeniden ilâve olundu. Badehu teneffüs 
için celse tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
Ali Sururi Bey tarafından kuşat edilerek Adliye 

Vekâleti bütçesinin müzakeresine başlandı ve bir 
müddet müzakere cereyan ettikten sonra Pazar gü
nü öğleden evvel içtima edilmek üzere celse tatil 
olundu. 

REİS — Zaptı sabıkı aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — SUALLER 

1. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; yüz elli 
kişilik listeye dahil kesan tarafından memleketimiz 
gazetelerinde vukubulmakta olan neşriyat hakkında 

Dahiliye Vekâletinden şifahî suali. 
REİS — Dahiliye Vekâletine -havale edilmiştin 

— 238 — 
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3. — EVRA 

Mazbatalar 
1. — Darüleytamlar müdüriyeti umumiyesi 1340 

senesi Bütçesinin ikinci faslında memurini mazule 
maaş ve tahsisatı namıyle bir madde açılmasına da
ir (1/619) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruzuameye alınmıştır. 

2. — Muvazenei Maliye Encümeninin; 1340 se
nesi matbuat ve istihbarat bütçesine tahsisatı mun
zamına itasına dair (2/453) numaralı teklifi kanunî 
ve mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alınmıştır. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Reis Bey; bu 
iki madde 1340 senei maliyesinin iktizasından yani 
28 Şubattan evvel intaç edilmesi lâzımdır. 

REİS — Teklifiniz Encümen namına mı? 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Hem encümen, 
namına, hem şahsım namına bunların tercihan ve 
müstacelen müzakerelerini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; bunların tercihan ve müstace
len müzakerelerini reyinize arz ediyorum. 

ALİ BEY (Rize) — Bugün müzakeresi lâzımdır 
Reis Bey. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim 
tahsisata aittir, zaten bir müzakereye tabidir. Terci
han müzakereyi reye korsunuz. 

REİS — Şu halde yalnız tercihan müzakereyi re
ye koyacağım. 

Evrakı varidenin birinci numarasındaki madde
nin tercihan müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi iki numaradaki matbuat ve istihbarat büt
çesine tahsisatı munzamma itasına dair olan kanunun 
da tercihan müzakeresini reyinize vazediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin; 31 

Kânunuevvel 1337 tarihli memurin muhakematı 
hakkındaki maddei kanuniyenin tadiline mütedair 
olup ruznamede bulunan teklifi kanuninin müstace
len müzakeresi hakkında takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

I VARİDE 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin on ikinci maddesinde muharrer, 

Karesi Mebusu Vehbi Bey tarafından vaki teklifi ka
nuni Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci maddesi 
ile şurayi devlete verilen vazife ve salâhiyetin elha-
letihihezihi müessesei mezkûre makamına kaim ol
ması lâzımgelen muhakemat heyetinin ifasını müm
kün kılacak mahiyette olup bir Şurayı devlet tesis 
edilinceye kadar Teşkilâtı Esasiye Kanunuyle Şura
yı devlete verilen vazife ve salâhiyetin icrasına ve 
mahalli istimalsiz kalmamasını temin edeceğinden 
ve böyle bir kanunun biran evvel suduruna ihtiyacı 
âcil bulunduğundan ihtisas encümenlerinden geçmiş 
ve esasen bir sene evvel verilmiş olan teklifi mezkû
run müstacelen müzakeresini Heyeti Celileye arz ve 
teklif ederim efendim. 1 7 . 2 . 1341 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

HASAN BEY (Trabzon) — Şurayı devlet kanu
nu rahmetirahmana kavuştu. 

REİS — Efendim; bu takriri kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır efendim. 

Evrakı Saire 
/. — İstanbul Mebusu Merhum Abdurrahman 

Şeref Beyin vefatı taziye ti mutazammın Afgan sefa
retinin tezkeresi var. Okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bugünkü müteceddit ve genç unsurun üstadı olan 

ve nısfı asır süren talim hayatı ve hüsnü ahlâkiyle 
Türkiye'nin irfan hayatında unutulmaz hatıralar bı
rakan rüfekayı mesaininden üstadı muhterem Ab
durrahman Şeref Beyefendi Hazretlerinin ziyaı abe-
disinden dolayı Hükümeti matbuam ve kendimiz na
mına zatı samii riyaset penahileriyle azayi kiramın 
taziye ve merhumun ailei kederdidelerine sabrı cemil 
temenni ve bu vesile ile samimî hürmetlerimi takdim 
ederim efendim. 21 Şubat 1341 

Afgan Sefiri 
Sultan Ahmet Han 

(Teşekkür ederiz sesleri) 
REİS — Divanı Riyasetten münasip cevap yazı

lacaktır. 

2. — Aşarın ilgası dolay isiyle Devrekani, Sinop, 
Salihli, Arapkir, Kadınhanı, Gerze belediye riyaset
leriyle Arapkir Türk Ocağından ve İzmir Ticaret 
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Odası ve Devrekani ve Kastamonu Çiftçiler Birliği 
reisliklerinden ve Taşköprü zürramdan mevrut ve 
teşekkürü mut azaminin telgraf nameler. 

REİS — Divanca münasip cevaplar yazılacak
tır. 

ZÎRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Reis Beyefendi bu telgraflar zapta der-
cedilsin. 

REİS — Peki efendim. 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

16 . 2 . 1341 
Millî zaferimize inzimam eden iktisadî zaferin 

en mühimm inden olan âşârın ilgası ile mültezimlerin 
zulmünden kurtulan çiftçilerin derin şükranını arz 
ile muvaffakiyatınızı temenni eyleriz. 

Devrekani Belediye Devrekani Çiftçileri 
Reisi Namına 
Mehdi . Yunus 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
18 . 2 . 1341 

Âşâr usulünün ilgası dolayısıyle Sinop vilâyeti
nin minnet ve şükranını natık olan telgrafı takdim 
ediyorum. Tasvip buyurulduğu takdirde Heyet i 
Umumiyede okunmasını teklif eylerim efendim. 

Kastamonu Mebusu 
Hasan Fehmi 

Ankara'da Kastamonu Mebusu Muhteremi 
Hasan Fehmi Hazretlerine 

18 . 2 . 1341 
Köylülerimizin başında büyük bir engeliterakki 

olan âşârın ilgasına karar veren Meclisi Âlinin hal
kın refahına matuf bulunan şu kararı mebrükûndan 
dolayı bütün vilâyetimiz halkının minnet ve şükranı
nı arz ederim. 

Sinop Belediye Reisi 
Remzi 

Ankara'da Büyük Millet Meelisi Riyaseti Celilesine 
19 . 2 . 1341 

Meclisi Âlinin âşârın ilgasına mütedair kararı 
mübeşşeresine Salihli çiftçilerinin şükran ve minnet
lerini arz eylerim. 

Salihli Belediye Reisi 
Mevlüt Necmi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
18 . 2 . 1341 

Âşârın ilgası tebşiratına teşekküratımızm Heyeti 
Umumiyei Ceîileye iblâğını istirham eyleriz efendim. 

Arapkir Belediye Reisi Vamık Paşa Zade 
Ziver Reşat 

Halil 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

18 . 2 . 1341 

Âşâr Belediyesinin büyük bir havahiş ve alkışlar
la ilga ve tedmirini kabul buyuran muhterem Mec
lise Kadınhanı halkı ve çiftçileri namına büyük te
şekkürlerini takdime lütfen tavassutunuzu istirham 
eyleriz. 

Kadınhan Belediye Reisi 
Bekir Sıtkı 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Senelerden beri asıl milletimizi kasıp kavuran 

ve zulümkâr mültezimlerin yedi harisinde bulunan 
âşârın ilgası kanununu Anadolu Ajansında okuduk 
sevgili Cumhuriyetimizin bir çok hizmetleri meyanın-
da halk bunu da gözyaşları ile ve sevinçle karşıladı. 
Ulu Milletimizin Meclis Heyeti Muhteremesine arzı 
şükran eyleriz efendim. 

Gerze Belediye Reisi 
Sabri 

Eşraftan 
Lütfü 

Türkocağı Reisi 
Ali Ulvi 

Eşraftan 
Hasan 
Eşraftan 
Hacı Ali 
Eşraftan 

İsmail 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Âşârın ilgası hakkındaki tebşirata umum fukarai 
zürra namına teşekküratımızm Meclisi Âli Heyeti 
Umumiyesine iblâğını istirham eylerim efendim. 

17 . 2 . 1341 
Arapkir Türkocağı Reisi 

Reşat 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

17 . 2 . 1341 

İktisat kongresine takdim ettiğimiz lâyihaya der
si suretiyle esası en evvel odamızda istirham olu
nan âşâr vergisinin ilgası keyfiyeti mezkûr verginin 
haddizatında iktisadiyatı memleketin inkişaf ve tea
lisine başlıca bir mani teşkil etmekte olması itiba
riyle iktisadı alemimizde büyük şükranla karşılanan 
en mesut bir hadisedir. Binaenaleyh şu çok hayırlı 
karardan dolayı odamız heyeti namına hissiyatı min-
netdarane ile teşekkürler ve hürmetlerimizi arz eyle-
lerim. 

İzmir Ticaret Odası Reisi 
Mahmut 

— 240 — 
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Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
22 . 2 . 1341 

Aşarın ilgasıyle millete hayatı nevin bahşeden za
feri iktisadiyi alkışlar ve çiftçilerin teşekkürlerini arz 
eyleriz. 

Devrekani Çiftçi Birliği Reisi 
İzzet 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
18 . 2 . 1341 

Çiftçinin iktisadî esaretine nihayet veren ve çok 
yüksek ve âlicenaphane kararınız köylüyü secdei şük
rana kapatmıştır. Âlayi hakikat için vukubulan mü-
cahedatınızda muvaffakiyetler temenni ve atide ve
rilecek bütün kararlarınızda, da bilcümle zürraın za-

REİS — Sualler var. 
2. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz'de 

metruk duran ipek fabrikası hakkında Ticaret Vekâ
letinden suali 

REİS — Sahibi sual rti defa bulunmadığından 
suali sakıt olmuştur. 

3. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz'de 
hali atalette kalan arteziyen makinesinin ikmali ne-
vakısma dair Ziraat Vekâletinden suali. 

REİS — Fakat sahibi sual yoktur. Ve ikinci de
fa olarak bulunmadığından dolayı sual sakıt olmuş
tur, 

4. — Kırşehir Mebusu Lütfü Müfit Beyin; mü-
ecceliyeti askeriyeden istifade maksadıyle Darülfü
nuna kaydolunup derslere devam etmeyen talebe 
hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden suali. 

REİS — Sahibi sual yoktur. 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Reis Beye

fendi müsaade buyurur musunuz; Heyeti Kiramdan 
bir şey istirham edeceğim. 

REİS — Buyurunuz; 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendiler 

ruznamede iki mesele var. Birisi sıhhati umumiyenin 
muhafazası için Ankara Şehir Emaneti tarafından 
lüzum görülen bataklık arazinin istimlâkıyle techiri-
ne dair, diğer birisi de iki aza dairdir. Vakit geçerse 
bu sene bunun yapılmasının imkân ve ihtimali yok
tur. İstirham ediyorum. Eğer Heyeti Celile muvafık 
görürse şimdi müzakeresine karar verdiğiniz mesaili 
takiben bu iki meseleyi de çıkarıverelim. Hem sıh
hati umumiye ile, hem de memleketle alâkadardır. 
(Muvafık sesleri) 

I hiriniz olacağını çok samimî hürmetlerimize terdifeıi 
arz eyleriz. Ferman. 

Kâtibi Umumî 
Kastamonu Çiftçiler Birliği Çoruk Zade 

Ziyaettin Hilmi 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Asırlardan beri Türk çiftçisini tabı mesaisinden 
düşüren âşâr usulü sakiminin ilgası ve bize yeni bir 
ufku mesai, bir devri halas ve reha açmıştır. Bütün 
mevcudiyetimizle Büyük MilJet Meclisine ve onun 
muazzam hükümetine kaza zürraı namına bipayan 

j şükranlarımızı takdim eyleriz. 
I Taşköprü Kazası Zürraından 

Nuri, Mustafa, Ali, Şakir, Kadir, Abdurrahman, 
İsmail, Emin, Mehmet, Hasan, Ali. 

Takrirler (Devam) 
2. — Ankara Mebusu İhsan Beyin; Ankara Şehir 

Emanetine bir buçuk milyon lira istikraz hakkındaki 
kanun lâyihasının tercihan müzakeresine dair takri
ri. 

REİS — Efendim bu hususta Ankara Mebusu 
İhsan Beyin bir takriri vardır. Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Mevsimi inşaat takarrür etmiş olduğundan Anka

ra Şehir Emanetinin şimdiden tertibat alması lâzım
dır. Binaenaleyh müstacel ruznamenin üçüncü mad
desini teşkil eden lâyihai kanuniyenin diğer mevada 
tercihan ve derhal müzakeresini arz ve teklif eyle
rim. 22 . 2 . 1341. 

Ankara 
İhsan 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ruzname
nin yirmi beşinci maddesiyle beraber her ikisini reye 
koyunuz Reis Bey; çünkü o da bu mesele ile alâka
dardır. 

REİS — Efendim, ruznamenin müzakere edile
cek mevadmın üçüncü fıkrasında Ankara'da inşa 
edilecek mesakin ve mebani ile müessesat vesaire 
için Ankara Şehir Emanetine bir buçuk milyon lira 
ikrazına dair olan kanun lâyihasıyle yirmi beşinci 
maddede mevcut olan istimlâk hakkındaki kanun 
lâyihasının müstaceliyet ve tercih teklifi var. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Muvafık efen
dim kabul. Sırası gelince Ankara'dan şikâyet ederler. 
Bunu çıkarmak lâzımdır. 

2. — SUALLER (Devam) 

— 241 — 
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REÎS — Efendim; tercihan müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY' (Kângırı) — Şimdi müzakeresine karar verilen 
meseleler intaç edildikten sonra. 

REİS — Evet... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
(Anlaşılmadı sesleri) Bir daha.reye koyacağım. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Müsaade bu-
yurulur mu efendim? Efendim, şimdi müzakereleri 
kabul edilen mevâd çıktıktan sonra. 

REİS — Evet efendim, şimdi müzakereleri ka
bul edilen mevad çıktıktan sonra bu iki lâyihanın sair 
mevada tercihan müzakeresini kabul edenler lütfen 
ayağa kalksın; (Zaten sıra onun sesleri) Kabul etme
yenler ayağa kalksın... Kabu! edilmiştir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Reis 
Bey; rica ederim Mecliste ekseriyet yok. Mühim ka
nunlar müzakere edeceğiz. Bu kadar mühim kanun-

....>.. 

lar ekseriyetsiz nasıl çıkar efendim? (Ekseriyet var1 

sesleri, hayır yoktur sesleri) Efendim, arkadaşları
mız Encümenlerdedir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ekseriyet 
yoktur. Yoklama yapınız Reis Bey. 

REİS —• Peki efendim, yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 
Efendim yoklamadan sonra gelen rüfeka lütfen 

isimlerini işaret ettirsinler. Efendim, ekseriyetimiz 
yoktur. Saat bir buçukta içtima etmek üzere... 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Bir buçukta ola
maz, fırka içtimai var. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Reis Bey; ikide 
fırka var (üçte olsun sesleri) 

REİS —> Efendim; celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 11,05 

EKSERİYET OLMADIĞINDAN İKİNCİ CELSE 
AÇILAMAMIŞTIR 
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