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Münderroat 

1. NUTUKLAR 
Sayfa 

2 

1. — Reis Kâzım Paşa Hazretleri tarafın
dan Meclisin küşadı münasebetiyle irat buyru-
lan nutuk. 2:3 

2. EVRAKI VARİDE 
Lâyihalar 

1. — Jandarma efrat ve küçük zabitanınm 
tedrisatı iptidaiye vergisinden muaf tutulmala
rına dair kanun lâyihası. (1/713) 

2. — Jandarma vazaif ve teşkilâtı esasiye-
siyle ciheti merbutiyeti hakkında kanun lâyiha-
-sı. (1/714) 

3. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kânunu mu
vakkatinin üçüncü faslının Meclisi idare teşki
lâtına ait 62 nci ve 64 ncü maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihası. (1/715) 

4. — Gümrüklerce icra edilecek muayenei 
sıhhiyeye dair 21 Mayıs 1321 tarihli nizamna
menin 16 ncı ve 17 nci maddeleri ahkâmına 

Sayfa 
tevfikan ithali menedilmiş olan ecza ve) meva-
dı tıbbiyenin serbestii ithali hakkında kanun 
lâyihası. (1/717) 

5. — Ticaret Vekâletinin senei haliyle teşvi-
katı sınaiye faslına tahsisatı munzamına ilâvesi
ne dair kanun lâyihası (1/718) 

6. — Ereğli - Karadere Şimendifer hattının 
inşası ve işletilmesi hakkındaki 26 Kânunusani 
1341 tarihli kanunun ilgası ile mezkûf hattın 
Ereğli - Ankara olmak üzere geniş hatta tahvili
ne ve Nafıa Vekâletince inşa ve işletilmesine 
dair kanun lâyihası. (1/719) 

7. — Müdafaai Milliye Vekâletince sazı ta-
aıhtıiüdat icrası hakkında kanun lâyihası. (1/720) 

8. — Samsun'un elektrikle tenviri ve şehre 
su isalesi için Samsun Belediyesi namııja hazi
nenin kefaleti ile üç yüz bin liralık istikıtaz akdi 
hakkında kanun lâyihası. (1/721) 

9. — Tahtelbahirlerle sefâini havaiyeııin ida
re ve şevkinde istihdam olunacak zabitan ve ef-
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Sayfa 
radın maaşlarına zamimeten verilecek tahsisat 
hakkında kanun lâyihası. (1/722) . 3 

Takrirler & 
1. — Menteşe Mebusu Yunus Nadi Beyin; 

istiklâl Mahkemesince mahkûm edilen gazeteci 
Hüseyin Cahit, Muamrrier, fotafktln,* M/ZeMr-; 
ya beylerle Ata Çelebimin miz&atfl ftf «taftaları* 
na dair takriri. (4/293) 3 

2. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 
Aşarın ilgası dolayısiyle dairei intihabiyesinia 
Eski nahiyesi ahalisi tarafından gönderilen bir 
teşekkürname ile iki adet buğday başağını tak
dim ettiğine dair takriri. (4/216) 3 

3. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Memurine elbise ve şapka tedariki için verilen 
aJvansın ikramiye addı haikkında takriri. (4/217) 3:4 

Azayı Kiram Muamelâtı 4 
1. — Londra Büyük Elçiliğine tayin edilen 

Kütahya Mebusu Ferit Beyin istifanamesi. # 
2. — Viyana Elçiliğine tayin edilen Erzin

can Mebusu Hamdi Beyin istifanamesi. 4 
3. — Prag Elçiliğine tayin İdilin Süİ&aft 

Mebusu Vasıf Beyin istifanamesi. 4 

Sayfa 
4. — Rize Mebusu Rauf Beyin vefat ettiği

ne dalir Başvekâlet tezkeresi. 
5. •*— Dtiyürbekir Mebusu Mehmet Beyin ve

fat ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
6. — Kastamonu Mebusu Mahir Beyin ve

fat ettigitıe <&i* Başvekâlet tezkeresi. 

Evrakı Saire . 
1. — Maraş şehri namına ita edilen istiklâl 

madalyasının merasimi mahsusa ile talig edildi
ğine dair telgraf name. 

2. — Musul müzakeratı münasebetiyle Ber
lin'deki Türkler imzası ile mevrut telgrafname-
nra gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi. 

3. — Büyük Millet Meclisinin küşadı rnüna-
sibetiyle tebriki mutazammm Afganistan sefiri 
Sultan Ahmet Han hazretlerinden mevrut tez
kere.. 

4. — Meclisin küşadı münasibetiyle Antal
ya, Ordu, istanbul, Bolu, Boyabat, Bigadiç, 
Çaycuma, Hasanmansür, Diyarbekir, Trabzon, 
AfâfJklf, öâzlarltep, Kastamonu, Kayseri, Kâh
ta, Muğla ve Haruniyeden mevrut telgraflar. 

4 

4:5 

5 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; saat : 3.00 

REİS t Kâzını Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (VtinL Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiimiy 

•1- — NUTUKLAR 

/. — Reis Kâztrn Paşa Hazretleri tarafından Mec
lisin küşadı münasebetiyle irat buyurulan nutuk. 

İKÂZIM PAŞA (Karesi) — Mübiterem aülkaıdaşJar: 
Meclisiim'iizıin ayım yirmi üçüncü günü açıliması 
Seaıp öderken ekseriyet haisıl ollmadığınıdiam ibuigühe 
telhlir ötimliştiiik̂  Bugün Metolilsıilmiz tnesaüsinıe küsvaımı 
ötmek üzere küşaft ddilimiışitıiir. Aalkaldaşlarıitnmıı w-
döt etmiiş olanları memlelketlerintde ihalkla doğrudan 
'Öloğruya temas ©derdk iMiyaçlıarıriıa vuöcıuf hâsıl et-
mislerdir^ Şüphesiz İki bu vukufla ibu yenli malûmatla 

memldket ve millet için daiha nafî ve faydalı mesaiye 
yenidıen ıbâşlıyoriar tfemdfctör. 

Mulhterem arkadaşlar: Meclisimiziın tatUti esna
sında ıbazı aırkadaşlarımıız mdbusluktan istifa ederek 
mıemurıityeite tayin edikhişlertKır. Bu arkadaşlarımı
zın yenli memuri'yöfclerinide muvafifalk oimaıkırını te-
mennli ederiz. 

Bazı arkadaşlarımız da kemali teessürle arz ediih 
yorum» vefat dtmişlıerdir (Allah Rahmet «fein sesleri). 
Bunlardan birisi Rize Mebusu Raüif Bey, «üğeri D*-

— 2 _ 
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ya^ıittelif Mebusu ': M^Mnet' Bey, <MgeM '»de Itasfeiiîlfr 
nu Mebusu Ahmet Mahir E^ettİMif; KİndilerMh 
araımııztdâin igaıytbıibeüieri tabiî htiızam içtin büyük bir 
ziyaldı̂ V Mlüsâadderiyle Divam Riyasetçe ailelerine 

Maİyef leferaftefi yadlia^ii*. ^ M H ^ k 
şalimize devam etmek üzene evrakı 
cağım., 

2> — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Jandarma efrat ve< ktiçük zabilanimti ted

risatı ipiidatye Vergisinden muaf tutulmalarına dair 
kanun lâyihası (1/713) 

REİS — Mâarif v<ö Öaiilye Brtdtöselİerİıei ha
vale öditeniştir. 

2. — Jandarmanın veiaif Ve teşkilâtı esasiyestyte 
ciheti merbutiyeti hakktnda kanun tâylhasi (İJİ14) 

REİS — Dâihiİye Btıfeumettiöö havale etÜteiştîf. 

3. '— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvak-
katinin üçüncü faslının meclisi idare teşkilâtına ait 
62 nei ve 64 ncü maddelerinin tadili hakkında kanun 
lâyihası (1/715) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 

4. -— Gümrüklerce icra edilecek Mudyenei sıhhi
yeye dair 21 Mayıs î321 tarihli Nizamnamenin 16 
ncı ve 17 nci maddeleri ahkâfntnâ tevfikan İthali 
mehediltniş titan ceza ve mevadı tıbbiyenin serbestü 
ithâli hakkında kanun lâyihası (İ/7İ7) 

REİS — Sıhhiye ve M^aâiöĞl Mâliye fencü-
ifienıtâfine hâvâilfi edilmiştir 

5,"-— Ticaret Vekâletinin senei hediye tesvikatı st-
'naiye fashna tahsisatı munzama ilâvesine dair ka
nun l âyihsat (1/718) 

REİS — Ticaret ve Muvaziemei Maliye Encümen-
tenine havale edilmiştir. 

d -*— Ereğli - Kof adetâ şifnendlfef hatMm inşa 
ve işletilmesi hakkındaki 26 Kânunusani 1341 tarihli 
Kanunun ilgasiyle mezkûr hattın Ereğli - Ankara ol
mak üzere geniş hatta tahviline ve Nafıa Vekâletin
ce inşa ve işletilmesine dair kanun lâyihası (1/719) 

REİS — Nafıa ve Muvazenei Maliye EtıcünlenJe-
dûe havafc edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY <2oTîfeüldalk) — Hffllti-
ıtfeti tebrik ederim (eüntiıemiz ^slcSi) 

7. — Müdafaal Milliye Vekâletince bâzı teahhü-
daıÜcrası hakkında kanUn lâyihası (1/72Ö) 

• REİS —- M'Üdafaaıi MMye Ve MiiVazönei Maliye 
Encümenlerime havale ieditoliltif, 

8. -**• Samsun'un elektrikle tenviri ve şehre su isa-
lesi için Samsun Belediyesi namına hazinenin kefa

letiyle üeytiz bin liralık istikraz akdi 
nun lâyihası (1/721). 

REfS — Muvazenei MaSiye Encümenine havale 

p. ±± Tahtelbahirleri* sefainl havalyenih idareLir* 
şevkinde istihdam ulanacak zabıtan \e efradın ma* 
aşlarına lamimeten verilecek tahsisat 
riun lâyihası (t f 722) 

REİS — Müdâfaâi Milliye ve Mu^aaefieft Mâliye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

sesleri^ Me-
dmyfr-

hakktnda ka~ 

hakkında ktt* 

Beyin, İstik-
Hüseyin 

beylerle Âta 
i (4fm) 

edilmiştir. 
Beyim Aşa* 

in Eski nahi' 
teşekkürname 

dair tak« ettiğini 

cevip yazılacaktır. 
— Müsaade 

Takrirler 
1. -—.Menteşe Mebusu Yunus Natfi 

lâl Mahkemesince mahkûm edilen gazeteci 
Cahit, Muammer, Nurettin, M. Zekeriya 
Celebinin mazharı af olmaların dair takriri 

REİS — Adüye Encümenine havale 
2. — Yozgat Mebusu Süleyman Sim 

rın ilgası dolasısiyle dairei intihabiyesm 
yesi ahalisi tarafından gönderilen bir 
ile iki adet buğday başağını takdim 
riri (4/216), 

REİS — Divanda münasüp bir 
SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bözöİı 

buyurursanız okunsun. 
Riyaseti GeÜleye 

Aşarm ilgası dolay isiyle halkın müstağrak olduğu 
sürür ve şükrana bir misal olarak daimi 
Eski nahiyesi ahalisli tarafından Meclisi! Âliye tak
dim olunmak üzere acizlerine tevdi ki man arızai ta* 
zimkâri üe (iki adet buğday makamı celli riyaset-
penahiyelerine arz eylerim efendim 

21 Teirinevvel 1341 
Yozgat MebüiU 
Süleyman Sırrı 

İSMAİL KfiMAL BEY (Çorum) *- Teşekkür» 
name de okunsun efendim, 

REİS — Efendim: Teşekkûritemed&ı arkadaşları 
haberdar ettik takrir okunmuştur. Davandan müna^ 
sip bir cevap yaMaeaktır. 

3. ; t Bözök Mebusu Ahmet Hamâi Beyim Me
murine elbise ve şapka tedariki için gerilen avansın 
ikramiye addi hakkında takriri (4/217) 

— 3 — 
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R E İ S — Temenni mahiyetindedir, Başvakâlete 
havale ediyoruz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 

1. — Londra Büyük Elçiliğine tayin edilen Kü
tahya Mebusu Ferit beyin istifanamesi. 

REİS — Okunucaktır : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Maruzu acüzidir. 
Londra Büyük Elçiliğine tayinim hasebiyle vuku 

bulan istifayı acizanemi arz ve takdim ederken Bü
yük Millet Meclisi hakkındaki hissiyatı amikai hür-
metkâranemi Meclisi Âliye ve beraberce çalışmak 
bahtiyarlığına nalil olduğum müddetçe mebus arka
daşlarımın her birinden ayrı ayrı gördüğüm teveccüh 
ve itimada ebediyen şükürgüzar bulunduğumun aza
yı kirama refü iblağına delâleti aliyyei Riyaset pe-
nahilerinli istirham eylerim efendim hazretleri. 

22 Mayıs 1341 
Kütahya Mebusu 

Ferit 

REİS—Malumat hasıl olmuştur. 
2. — Viyana Elçiliğine tayin edilen Erzincan Me

busu Hamdi Beyin istifanamesi. 
REİS - - Okunacaktır: 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisli 
Riyaseti Celilesine 

Reis Paşa Hazüretleri; 
Ahiren Türkiye Cumhuriyeti Viyana Elçiliğine 

tayin buyurulduğum cihetle Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu ahkâmına tevfikan Erzincan Mebusluğundan 
istifa eylediğimi arz ile gerek zatı samlii Riyasetpena-
hilerine ve gerek Meclisin diğer azayı muhteremesine 
lâyezal hürmet ve tazimlerimi takdim ve tekrar eyle
rimi Reis Paşa hazretleri. 

7 Temmuz 1341 
Erzincan Mebusu 

Hamdi 

REİS — Malumat hasıl olmuştur (Allah muvaf
fak etsin sesleri). 

5. —- Perağ Elçiliğine tayin edilen Saruhan Me
busu Vasıf Beyin istifanamesi, 

REİS—Okunacaktır: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Perağ Elçiliğine tayinim dolasıyle Saruhan Me

busluğundan istifa eyliyıorum. Zati devletlerinden ve 
muhterem arkadaşlarımdan gördüğüm muhabbet ve 
teveccühlerin hatırai şükramnı daima yâd edeceğime 
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itimat buyurmanızı rica ve hürmeti mahsusamı. arz 
ye tekrar ederim efendim. 

17/7/1925 
Perağ Elçüsi 

Vasıf 
REİS — Malumat hasıl olmuştur. 
4. — Rize Mebusu Rauf Beyin vefat ettiğine dair 

Başvekâletin tezkeresi. 
REİS — Okunacaktır: 

11/5/1341 
Büyük Millet Meclisli Riyaseti Celilesine 

Rize Mebusu Rauf Beyin müptelâ olduğu kalb ha-
talığından müteessiren 3 Mayıs 1341 tarihinde Dik
men bağlarındaki köşkünde irtihal eylediği Ankara 
Vilâyetinin işarına atfen Dahiliye Vekâleti Celilesin
denmevrut 6 Mayıs 1341 tarih ve 551/1861 numaralı 
tezkerede bildirilmiştir efendim, 
\ ' " • Başvekil 

İsmet 
REİS — Malumat hasıl olmuştur. Dariyei intiha-

biyesince yeni intihap yapılması için müsaadenizle 
Başvekâlete tezkere yazılacaktır. 

5. — Diyarbakır Mebusu Mehmet Beyin vefat et
tiği hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır : 
. 2 7 Ağustos 1341 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Diyarbekir Mebusu Mehmet Beyin duçar olduğu 

hastalıktan kurtulamayarak 7 Ağustos 1341 tarihin
de irtihal eylediği Diyarbekir Vilâyetinin işağrına at
fen Dahiliye Vekâleti Celilesinden mevrut 11 Ağustos 
1341 tarih ve İdarei Umumiye Müdiriyeti Uimumiyesi 
8843/33017 numaralı tezkerede 'bildirilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS ~ Malumat hasıl olmuştur. Dairei intihabi-
yesince yeni intihabat yapılması için Başvekâlete tez
kere yazılacaktır. 
-•• 6.— Kastamonu Mebusu Mahir efendinin vefat 
ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Okunacaktır : 
8 Eylül 1341 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kastamonu Mebuslarından Mahir Efendinin 3-4 

Eylül 1341 gecesi irtihal eylediği ve cenazesinin ertesi 
günü ihtif alâtı lâzıme ile kaldırılarak defnedildiği 
Kastamonu Vilâyetinin işağrına atfen Dahiliye Vekâ
leti celilesinden bildirilmiştir efendim. 

Başvekil! 
İsmet 

4 -
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REİS — Malumat hasıl olmuştur. Dairei intihabi-
yesince yeni intihap yapılması için Başvekâlete tez-
İkere yazılacaktır. 

REÎS — Bu üç arkadaşımızın hâtıralarına hürme-
ten müzakereyi beş daki'ka tehir ediyorum. 

{Müzakere beş dalkika tehir edilmiştir.) 
REİS — Müzakereye devam ediyoruz efendim : 

Evrakı Saire 
1. — Maraş şehri namına ita edilen istiklâl madal

yasının merasimi mahsusa ile talik edildiğine dair tel-
grafname. 

REİS — Tensip buyrulursa divandan münasip 
cevap verelim (hay hay sesleri) 

2. — Musul müzakeratı münasebetiyle Berlin'deki 
Türk'ler imzası ile mevrut telgrafnamenin gönderil
diğine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Tensip buyurursanız Divandan münasip 
bir cevap yazılsın (okunsun sesleri). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celile&me 
Musul müzakeratı münasebetiyle Berlin'deki Türk' 

fer imzasıyle Başvekâlete mevrut telgrafnamenin mu-
saddaik bir sureti leffen takdim olunmuştur efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

(Berlin, 5 Eylül 1341 

Başveldl İsmet Paşa Hazretlerine 
Dün 'Berlin'deki Türk; vatandaşlarımız Sefaretha

neye giderek Musul'un mukadderatı mevzubahis ol
duğu bir zamanda bu diyarın anavatandan ayrılmaz 
"bir parça olduğunu ve Cemiyeti Akvamın Türk'ün 
sarih hakkını teslim edeceğimden şüphemiz olmadı
ğını ve şayet herhangi bir sebeple Cemiyeti Akvam 
bunun aleyhinde bir karar verecek olursa, bu kararın 
her türlü haksız tecavüz vesile addederek bugün dahi 
büyük Gazimiz ve kıymettar vekillerimiz etrafında 
toplanarak (kanımızla fedakârlığa amade olduğumu

zun Hükümet ve Büyük Millet Meclisimize iblâğ bu-
yurulmasını temenni eylediğimiz arz olunur efendim. 

Berlindeki Türkler 
(Bravo sesleri, alkışlar) 
REÎS — Divandan kendilerine münasip cevap ve

rilir efendim. 
3. — Büyük Millet Meclisinin küşadı münasebetiy

le tebriki mütezammın Afganistan Sefiri Sultan Ah
met Han Hazretlerinden mevrut tezkere. 

REİS — Okunacaktır : 
Ankara, 22 Teşrinievvel 1341 

Türkiye Büyük Millet Metisi Riyaseti Celilesine 
Muhterem efendim hazretleri, 
Afganistan Sefareti, Türkiye Büyük Millet Mecli

sinin küşadı münasebetiyle Afgan millet ve hükümeti
nin tebrikâtı samimanesini ve kardeş Türkiye Cum
huriyetinin teyemmünen dahil olduğu teceddüdat ve 
terakkiyat sahasında umum mileli müslimeye hüsnü 
misal teşkil etmesi ve muvaffakiyatı mütevaliyeye 
mazhar olması temenniyatını arz ile kesbi fahir eyle
rim1 efendim hazretleri. 

Afganistan Sefiri 
Sultan Ahmet Han 

REÎS — Bu tezkereye tensip buyurursanız Divan
dan münasip bir cevap verilsin (muvafık sesleri.) 

4. — Meclisin küşadı münasebetiyle Antalya, Or
du, İstanbul, Bolu, Boyabat, Bigadiç, Çaycuma, Ha-
sanmanur, Diyarbekir, Trabzon, Arapkir, Gaziantep, 
Kastamonu, Kayseri, Kâhta, Muğla ve Haruniye'den 
mevrut telgraflar. 

REİS — Tensip (buyurursanız Divandan münasip 
cevap verelim (muvafık isesleri). 

Efendim : Bugünkü ruznamemıizde; müzakere edi
lecek başka bir madde yoktur. Çarşamba günü öğle
den sonra saat ikide içtima etmek üzere celseyi tatU 
ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 4,20 
(Çarşamba günü ekseriyet hasıl olmadığından iç

tima Pazar gününe tehir edilmiştir). 




