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B l B t N O Î CELSE 
Bedi müzakerat; saat: 1,4b 

REÎS — Birinci Reisvekil Vehbi Efendi Hasretleri 

KÂTİPI^R: Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim Meclis küşadedümiştir. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. Ümraniye hâdisesi fa
illerinden Hüseyin Çavuşa dair Adliye Vekâ
letinden mevrut evrakı hükmiye Adliye Encü-
' ine nine havale olundu. Maslup Kemal Bey ai
lesine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine ve Bahriye Dairesinin Müdiriyeti Umu-
miyeye kalbine dair teklifler hakkında müsta
celiyet kararı kabul edildi. Encümenlerden mev
rut mazbatalar raznameye alındı. Mezuniyet 
hakkındaki Divanı Riyaset kararı kabul olun
du. Mâlûlini güzatm terfihine dair olan Ka
nun ikinci defa reye konularak 4 ret ve 11 müs
tenkife karşı 149 reyle kabul edildi. Zabit ana 
bir nefer tayım itasına dair lâyihai kanuniye 
Maliye Vekâletince tetkik edilmek ürere tale-
bedildiğinden Vekâleti Müşarünileyh >?ya itası 
muvafık görüldü. Ziraat mekteplerinin Ziraat 
bankalarına devri hakkındaki lâyihai kanuni
ye müzakere olunarak .1, 2, 6, 8, 9 neu madde
leri aynen, 3, 4, 5, 7 nci maddeleri tadilen ve 
heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul olundu. En
cümeni Mahsus mazbatası müzakeresinin îera 
Vekilleri Riyasetime Cumartesi gününe kadar 
tehiri talebedilmekle Cumartesi günü ruzname-
de ilk numarayı teşkil etmek üzere tehir edil
di ve teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci Celse 
Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri

nin taktı Riyasetlerinde bilinikat istirdadcdilen 
mahaller ahalisine muavenet icrasına dair olan 
Kanunun tefsiri hakkındaki mazbata kıraat ve 
müzakere olunarak aynen kabul olundu. Bilâ-

hara Şer'iye bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında müzakere • cereyan etti, Ve müzakere 
kâfi görüldükten sonra Cumartesi günü toplan
mak üzere içtimaa nihayet verildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Vehbi Kayseri Van 
Atıf „ Hakkı 

REÎS — Efendim zaptı sabık hakkında mü
talâa beyan edecek var mı? (Hayır, sesleri) 
Efendim zaptı sabık hulâsası hakkında müta
lâa beyan eden yoktur. Zaptı sabık hulâsasını 
aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Zaptı sabık hulâsası kabul olunmuştur. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

i. — Hariciye Encümenindeki münhallere 
âza intihabına dair Encümen Riyaseti tezkeresi 

REİS — Hariciye Eneümeniyle diğer encü
menlere âza intihabına dair mazbatalar var. On
ları okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Ali Vefa Bey (Antalya) Dördüncü Şubeden. 
Ömer Lûtfi Bey (Amasya) Üçüncü Şubeden, 
Mahmud Esad Bey (iktisat Vekili) ikinci 

Şubeden. 
Hariciye Encümeni âzasından olup mezunen 

azimet eden ve Heyeti Vekileye dâhil olan ber-
veçhi balâ üe arkadaşın yerlerine şubelerince 
yenilerinin intihabı lüzumu arz olunur. 

13 Ağustos 1338 
Hariciye Encümeni 

Reisi Kâtip 
Tzmir Burdur 

Yunus Nâdi İsmail Subhi Soysallı 
Âza Âza Âza 
Kars Saruhan Kayseri 
Oavid İbrahim Süreyya Atıf 
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2, — Adliye Vekâletine intihabedilmiş olan I Maliye Encümenine Ergani Mebusu Sırrı Beyin 

Kayseri Mebusu Rifat Beyin yerine İkinci Şube- J yerine şubesinden bir zat intihabedilsin. 
den bîr â&a intihabed/ılmesine dair Muvazene* Ma- I 
% e Encümeni Riyaseti tezkeresi. 3. — TEZKERELER 

Riyaseti Celiieye 
Ahiren Adliye Vekâletine intihabolujnan encü

menimiz âzasından Kayseri Mebusu Rifat Beyin 
yerine İkinci Şubeden diğer bir zatın intihabı 
hususunun aidolduğu şubeye havalesini rica eyle
rim. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Gasianteb 
Ali Cenani 

3. — Mezun bulunan iki âzanm yerine Bi
rinci Şubeden iki zatın intihabedümesine dair Ad
liye Encümeni Riyaseti teskeresi 

Riyaseti Celiieye 
Encümenimize Birinci Şubeden müntabap Ab-

dülhak Tevfik Bey (Der-sim), Mustafa Hilmi 
Efendi (Niğde) mezunen infikâk eylemiş olduk
larından yerlerine diğer zevatın intihabının şu-
bei dairesine havale buyurulmasını rica eylerim 
efendim. 

26 Ağustos 1338 

Adlie Encümeni Reisi 
Canik 
Emin 

REİS — Efendim! Şubelerinden rica ederim 
Yerlerine azalarını intiha betsinler. 

4: — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, Kavanini 
Maliye Encümeni âzahğından istifasına dair 
takriri 

REİS — Efendim, Kavanini (Maliye Encü
meninden istifa ettiğine dair Ergani Mebusu 
Sırrı Beyin takrirleri var. Okunacaktır. 

Riyaseti Celiieye 
Ahvali sıhhiyem dolayısiyle Kavanini Maliye 

Encümenine devam edenıiyeceğimden istifamın 
kabul buynrulmasını rica ederim. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Âzasından 

Ergani Mebusu 
Sırrı 

REİS — Efendim! Rica ederiz. Kavanini 

1. — Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi tesis 
edilmesine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

REİS — Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi 
küşadına dair İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi 
var, okunacaktır: 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ankara ve havalisinde görülen lüzum iuc-

rine bir İstiklâl Mahkemesi tesis ve clairei ka
zasının sabık İstiklâl Mahkemesi hududu dâhi
linde bulunması hususunun arzı İcra Vekilleri 
Heyetinin 15 . VIII . 1338 tarihli ieümaında 
takarrür etmekle ifayı muktazasma ve neticesi
nin işarına müsaadei Devletlerini rica ederim 
efendim. 

T. lî. M. Meclisi icra Vekilleri 
Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

REÎS — Efendim, mesele malûm, Ankara 
havalisyıe bir İstiklâl Mahkemesinin lüzumuna 
dair İcra Vekilleri Heyeti Reisi izahat ver
sinler de... •••• ••••& 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, usul 
hakkında arz edeceğim. Bu suretle gelen evrak 
bir kere ruznameye alınır ve alındıktan sonra 
müzakeresi icra edilir. Yani bundan sonraki 
içtima ruznamesine alınır ve Hükümet :Reisi 
izahatını verir. 

REİS — İzahat verdikten sonra söylemek 
daha doğrudur efendim. 

ZİYA HÜRŞİD B. (Lâzistan) — Efendim, 
Meclis ruznamesine hâkimdir. Ruznameye alı
nır, ondan sonra söyler efendim. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF- B. (Sivas) — Efendim, Hükümet Ankara'da 
bir İstiklâl Mahkemesinin lüzumuna kaanidir 
ve bunun bir an evvel teşkilini Heyeti Aliyenize 
arz ve teklif ediyor. Esbabı mucibe olarak da şunu 
hulasaten arz edeyim ki; burası Hükümeti Mil-
liyemiziıı merkezi ve Garptaki kahraman ordu
larımızın teşkil etmiş olduğu cephenin de mer
kezi olmak itibariyle burada gayet seri kararlar 
ittihaz eden bir mahkemenin vücudu elzemdir. 
Bu noktai nazardan tekrar arz ve teklif ediyo-
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rum. (Doğru sesleri) Ankara'da bir İstiklâl 
Mahkemesi teşkilini temin edecek intihabat! 
icra buyurunu/. 

HAKKI HAMİ B. (Siııob) — Efendim, ben
deniz rica ederim. Hükümet Reisi Beyefendinin 
bu mütalâasının henüz zamanı olmadığını ev
velce arz ettim. Hükümetin gösterdiği esbabı 
mucibe üzerine bittabi münakaşa yapılacak 
ve ekseriyeti mutlaka lüzum gösterirse intihap 
yapılacaktır. Halbuki Hükümetin tezkeresi ruz
nameye alınmadı. Ruznameye alındıktan sonra 
bittabi münakaşa icra edilir. Ve Hükümet nok-
tai nazarını bildirir. 

RElS — Efendim; ben de ruznameye alın
masını zaten teklif edeceğim. Rica ederim efen
dim hangi günün ruznameşine ithal edilmesini 
kabul 'buyuruyorsunuz-? (Bugün sesleri)! Bugün 
müzakere edilmesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5, — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, mezunen 
giden Büyük Millet Meclisi İdare Memurlarının 
yerine yenilerinin intihab olunmasına dair tah
riri 

RElS — Mezıya bulunan idare memurlarının 
yerine intihap icrasına dair takrir vardır. Okuya
cağız. 

Riyaseti Celileye 
Mezunen giden îdare Memurlarının yerleri

ne mesalih müteessir olmamak üzere diğerlerinin 
intihabını teklif eyleriz. 

Ergani Mebusu Ertuğrul 
Sırrı Mustafa Kemal 

REISISANÎ Dr. ADNAN B. (İstanbul) — 
Efendim, müsaade buyurursanız arz edeyim. 
Şimdi bir idare Memurumuz mezundur. O da 
Rasim Beydir. Hacı Bekir Efendi teşrif etti
ler. intihap arzu ediyorsanız Divanı Riyasetçe 
de bir şey düşünülmüştür. O da, iki Kâtibimiz 
noksandır. Birisi hasta ve birisi mezundur. Onun 
için iki de Kâtip intihap buyrulmasmı rica ede
rim. Tabiî âti içtimalarda... 

RElS — Efendim, şimdi idare memurları
mızın ikisi mevcuttur. Yalnız birisi yoktur, 
mezundur. 

FEYYAZ ' İLİ B. (Yozgad) — Bir kere ruz
nameye alm efendim. (Gürültüler) 

RElS — Rica ederim efendim, bir kere ka
bul ediniz de ondan sonra ruznameye koyalım. 
Kabul edilmeden neyi ruznameye koyacağız? 

M338 C : 1 
HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum)— Mü

saade buyurun efendim. Kabul edebilmek için 
münakaşa edilmek lâzımgelir... 

HACI ILYAS SÂMt Ef. (Muş) - - Efen
dim evvelâ takririn nazarı dikkate alınıp alm-
mıyacağı reye vaz 'edilebilir. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efendim 
encümenlerden bir mazbata geldiği vakit reye 
konmadan ruznameye alınır. Sonra kabul edi
lip edilmiyeceği Heyeti Âliyeye aittir. Kabul 
veya ademikabul müzakereden sonra anlaşılabi
lecek bir şeydir. 

RE IS — Efendim ruznameye alınmasını ka
bul buyuruyor musunuz? Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

& — Eskişehir sabık Muhasebecisi Salih 
Sabrı Bey hakkındaki evrakın bir an evvel Mec
lise verilmesine dair Memurin Muhakemat He
yeti Riyaseti tezkeresi 

RElS — Eskişehir Muhasebecii sabıikı Sabri 
Bey hakkındaki evraka dair Memurin Muhake
mat Encümeni Riyaseti tezkeresi var. Okunacak
tır. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düyunatı Devleti tediye sırasında kırma su-

retille irtikâbatta bulunmakla maznununaleyhim 
olup encümenhnizce cinayetle lüzumu muhake
mesine karar verilmiş olan Eskişehir Muhasebe-
cii sabıkı Salih Saibri Bey ve rüfekası hakların
daki evrak, -tevkif kararının tasdik ve ademi-
tasdikı dolayısiyle Memurin Muhakemat Heye
tiyle vukubulan ihtilâf üzerine tefsirin Meclisi 
Aliye aidiyetinden bahsile evrakı mezkûre 3 
Kânunusani 1338 tarihinde 119/J171 numara 
ile makamı Sâmilerine takdim kılınmıştı. Ev
rakı mezkûrenin Meclisi Alii Millîce bir karara 
raptiyle iade olunmamasından dolayı founa mü
masil birçok evrakı cinaiye hakkında muamele 
yapılamamakta ve fou hal ise işlerin terakümü
nü ve ashabının bihakkin şikâyetini mucip ve 
müstelzim (bulunmakta olduğundan meselei mez
kûrenin Meclisi Âlice bir karara raptiyle sürati 
iadesi tekiden rica olunur. 

2 1 . 8 .1338 

Memurin Muhakemat Encümeni Reisi 
içel Mebusu 
Haydar Lûtfi 

— 364 — 
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REİS — Efendim tefsire ait bir meseledir. 

Evvelce encümende müzakeresi sebk etmiş; mu
hakemeye mübaşeret edilmiş; sonra bir şüphe 
hâsıl olmuş; ondan sonra tefsir için Meclise gön
derilmiş ve birçok zamandan beri de burada bu
lunuyormuş. Şimdi bunun ruznameye alınması
nı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim esas mesele ruzname meselesi değildir. 
Zaten ruznameye dâhildir. Mesele yalnız tak-
dimen ve tercihan müzakeresi içindir. Esas 
ruznamede olan bu evrakı müstacel ruznameye 
almak ve takdimen müzakere etmektir. 

REİS — Efendim müstacel ruznameye itha
lini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul erimiştir. Şimdi de gününü tâyin edelim. 
Pazartesi günü müstacelen müzakere edilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

4. — TAKRİRLER 

1. — istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Şü
hedayı askeriyenin eytam ve eramiline tahsis 
olunacak maaşlar hakkındaki Kanun hükmünün 
tadiline dair olan kanun teklifinin -ruznameye 
alınmasına dair takriri (2/388) 

RE t S — Efendim Eytam ve eramil maaşa-
tına dair olan lâyihai kanuniyenin Pazartesi 
nıznamesine alınmasına dair takrir var. Oku
nacak : 

Riyaseti Celi ley e 
Şühedayı Askeriyenin eytam ve eramil maa- j 

satma dair olup lâyiha ve Kavanini Maliye j 
encümenlerince tadilen kabul edilen teklifi ka- j 
nuni 24 Kânunusani 1338 tarihinden beri Mu- j 
Vazenei Maliye Encümenindedir. Mezkûr lâyi- j 
hanın Nizamnamei Dahilî mucibince Muva- j 
zenei Maliye Encümeninden celbiyle Pazartesi 
ruznamesine ithalen müstaceliyet karariyle mü
zakeresini arz ve teklif eylerim. 

26 Ağugos 1338 
İstanbul Mebusu 

* Ali Rıza 
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ALİ RIZA B. (İstanbul) — İzah edeyim 

efendim. Bu teklif etmiş olduğum lâyihai ka
nuniye mahiyeti kanuniye itibariyle eytam ve 
eramil ve tekaüt maaşı değildir. Tekaüt ve is
tifa Kanunu mucibince tahsis edilmekte olan. 
maaşların muamelesi aylarla devam ediyor. Ve 
bu şühedayı askeriye eytam ve eramili zaruret 
ve sefalet içerisinde kalıyorlar. Buna karşı te-
dabiri seria ittihaz edilmek üzere bâzı ahkâ
mı şâmil olan bu kanunun Pazartesi günü mü
zakeresini teklif ediyorum. Çünkü yedi aydan 
beri Muvazenei Maliye Encümenindedir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Zaten 
buyurdukları mesele Muhassesatı Zatiye büt
çesine mütaalliktir. O bütçe ile tevhidedilmesi 
lâzımgelir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Fakat efen
dim eytam ve eramil bittabi bütçe çıkıncaya ka
dar bekliyemez. Bunları zaruretten kurtarmak 
Meclisi Âlinin vazifesidir. 

REİS — Efendim müsaade buyurun. Pazar
tesi ruznamesine alınmasına dair bir teklif var. 
Arkadaşlarımızdan Nebil Efendi de Muhasse
satı Zatiye bütçesiyle münasebeti vardır »onun
la müzakere edilsin- diyor. Pazartesi günü mü
zakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

HEYETİ VEKİLE REİSİ RAUF B. — 
Reis Efendi Hazretleri! Bâzı hususatı hafiyen 
Meclise arz etmek istiyorum. Lütfen bir eelsei 
hafiyye akdini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Şehit Mülâzim Ferid 
Efendinin müterakim maaşatı hakkında Aydın 
Mebusu Tahsin Beyin Müdafaai Milliye Vekâ
letinden bir sual takriri var. Sual sahibi ev
velce tahrirî cevabı kâfi görmemiş, şifahi ce
vap istiyor. Müdafaai Milliye Vekili şifahen ce
vap verecek. (Sahibi sual burada yok sesleri) 
(var sesleri.) 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim Vekil Pa
şa vaktiyle cevap vermişti. Mesele bitti. 

REİS — Efendim İcra Vekilleri Reisi bâ
zı mühim beyanatta bulunacağından dolayı ha
fi celse akdini teklif ediyor. Hafi celse akdo-
lunacaktır. Samiin lütfen» salonu tahliye etsin
ler. 

(îkuıci Celse hafidir) 
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lâyihai kanuniye 
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ruanamesi 

2. — Hasanoğlu Ahmed'in affı hakkındaki 
lâyihai kanuniye 

3. — Şer'i ye bütçesi 
4. — Abdülvahab imzalı istidaya dair İs

tida Encümeni mazbatası 

5. — Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi kü-
şadı hakkındaki teklif 

6. — Şüheda eytam ve eramili maaşa ti hak
kındaki lâyihai kanuniye 

7. — Eskişehir Muhasebecisi »Sabri Beyin 
evrakı 

»**<ı 

B. M, M. Matbaa 


