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B Î R Î N O Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,40 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Zaptı sa
bık hulâsası- okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin tah

tı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
okunarak tashihan kabul olundu. 

İzmir'in istirdadı münasebetiyle birçok yer
lerden gelen tebrik telgrafları okundu. 

Mîrî ormanlardan kesilecek Eşcar Resmine, 
Misakı Millî hududu haricinde kalan memurinin 
maaşlarına dâir kanun lâyihaları Muvazenei 
Maliye Encümenine, hiyaneti vataniyeden mah
kûm Osıiıanoğlu Ferman ve rüfekasmm evrakı 
Adliye Encümenine; Edirne Mebusu Şeref Be
yin, İzmir'in Güzel İzmir tesmiye edilmesine 
dair kanun teklifi Lâyiha Encümenine; Malat
ya Mebusu Raşid Ağanın, Cenup gümrüklerin
de müsadere edilen eşyaya dair kanun teklifi 
Kavanini' Maliye Encümenine; Gazianteb Me
busu Alî Cenani Beyin, geri alman yerlerde ka
nunların mahallî günülk gazetelerle ilânına dair 
takriri İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine; İzmir 
Mebusu Tahsin Beyin, Memaliki MüstaJhlasa Ve
kâleti ismiyle • bir vekâlet teşkiline dair teklifi 
Lâyiha Encümenine verildi. Sinob Mebusu Şev
ket Beyin, vergi zamaiminin tahsilinin teciline 
dair takriri okundu ve müzakere edildikten son
ra bu takrirle alâkalı olan Tedrisatı İptidaiye 
Kanununun on beşinci maddesinin tadiline dair 
lâyihai kanuniyenin her şeye takdimen müza
keresi kabul olundu. 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin, İstiklâl mah-
keleri azasına verilecek yevmiyelere dair takriri 
Meclis bütçesiyle görüşülmek üzere tehir edildi. 

Gazianteb > Mebusu Yasin Beyin, Posta ve 
Telgraf Encümenine intihaibedilmiş olduğuna 
dair Beşinci Şube Riyaseti tezkeresi okundu. 

İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, İzmir'in 
işgalinde Yunanlılar tarafından şehidedilmiş, 
olan Miralay Süleyman Fethi Bey ailesine Mec
lis namına taziyetname yazılmasına dair takriri 
okundu. 

Ziraat odaları muhaberatından ücret alın
mamasına ve Keskin Hesap Memuru Cemal Efen
diye dair mazbatalar ruznameye alındı. Mebus
lardan bâzılarının mezuniyetlerine mütaallik Di
vanı Riyaset kararları kabul edildi. 

Ekmekçi Saiboğlu Mehmed'in, Balâ'nın öa-
miis&ğir karyesinden Battal ile Molla Ali'nin, 
Değirmenci oğullarından Akif oğlu Said'in, Ka-
dıoğlu Hacı Mehmed bini Mevlûd'ün, Ereğli'
nin Kimıasti mahallesinde mukim Ahmed'in 
maluliyetlerine binaen bakıyei müddeti cezaiye-
lerinin affına dair kanunlar kabul edildi. 

Hatip Hacıoğlu Osman 'in .'affına dair lâyihai 
kanuniye reddedildi. Hiyaneti vataniyeden do
layı idama mahkûm edilmiş olan Aşaforoğlu 
Yani ile refikleri, İlyaoğlu Sava haklarındaki 
hükmün tasdikine dair Adliye Encümeni maz
bataları kabul olundu. 

Keskin Hastanesi Hesap Memuru Cemal 
Efendi hakkındaki hükmün ref'ine dair maz
bata reddedildi. 

Perşembe günü toplanılmak üzere içtimaa 
nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Kayseri Lâzistan 

Atıf Ziya Hurşid 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Benim de 
Dahiliye Vekâletinden bir sual takririm vardı. 
Dün takdim etmiştim. 

REİS — Buldurur ve havale ederiz. 
ŞEVKET B. (Sinob) — Bendenizin dün 

mevzuubahsolan takririm Vergi zamaimine 
dair değildir; masarifi meebııriyeye dairdk\ 
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REİS — Peki o suretle hulâsayı tashih ede- [ 

riz. Efendim başka söz istöyen var mı? (Hayır 
sadalan) 

Zaptı sabık hulâsası tashihan kabul edildi. 

2. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Muzafferiyet münasebetiyle gelen teb
rik telgrafları 

REÎS — Muzafferiyattan dolayı tebrik telg
rafları vardır : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ordumuzun muzafferiiyatı münasebetiyle 

Ukrayna Şûralar Hükümeti namına Halk Ko
miserleri Şûra Reisi Rakofski yoldaş tarafın
dan Meclisi Âliye hitaben keşide olunan tel- | 
grafname sureti mütereemesi lef fen takdim kı
lınmıştır. efendim. 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

T. B. M. Meclisi ve Heyeti Vekile Rüesasına 
Ukrayna Şûralar Hükümeti, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi ile icra Verilleri Heyetine 
kahraman Türk Ordusunun son muzafferiyeti 
münasebetiyle meserretini beyan ve hâr bir su
rette selâmını iblâğ eder. 

Türk Milletinin pek müşkül şerait altında 
bu kadar şecaatle müdafaa ettiği dâvanın mu
hik ve necip bir dâva olduğuna kaviyyen ka-
ani olan Ukrayna Hükümeti, yakın bir istik
balde Türk Ordusunun ihraz ettiği zaferlerin 
Türkiye hukukunun tasdiki ve gayr,imüsavi 
bir mücadele ile yorulan ve harabolan Türki
ye'nin içtimai ve iktisadi tealisini mümkün kı-
laeak mesaiye vakfı vücut etmesine müsaade 
edecek devamlı bir sulh ile tetevvücetmesîni 
samimî surette temenni eder. Ukrayna Şûrala
rı, dostu Türkiye'nin ve Büyük Millet Meclisi
nin terakkisine muavenet etmekle bahtiyar 
olacaktır. 

Harkof 6 Eylül 1922 

Ukrayna Halk Komiserleri 
Şûra Reisi 
Rakofski 

REÎS — Divanı Riyasetçe lâzmıgelen cevap 
yazılır efendim. (Hay hay sadalan) 

Roma Mümessili Celâleddin Arif Beyden 
de bir telgraf vardır, I 

1338 C : 1 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Roma mümessilimiz Celâleddin Arif Bey

den alman şifre tebrikname sureti lef fen arz 
ve takdim kılınmıştır, efendim. 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

Suret : 
Hariciyeye 

Kahraman ordumuzun Afyon Karahisar'mı 
istirdadeylediği haberi beşaretini sirişki me
serret ile istihbar eyledim. Muvaffakiyeti ka
tiye için kalbleri çarpanların yüzleri güldü. 
Düşmanı deninin kahır ve tedmiri ve güzel 
yurtlarımızın bir an evvel istihlâsı deavatma 
terdifen Meclisi Âliye tebrikâtı samimiyemin 
arz ve iblâğını istirham eylerim efendim. 

Roma Mümessili 
Celâleddin Arif 

REİS — Diğer yerlerden de telgraflar var
dır. Xerelerden geldiğine dair listeyi okuyaca
ğız : 

Âliyede Beyrud Gençleri Cemiyeti Riyase
tinden, Van Mebusu Hasan Beyden, Söke muha-
cirîninden, Beyşehir Müdafaai Hukuk Riya
setinden, Bolu Belediye Riyasetinden, Bartın 
Belediye Riyasetinden, Çarşamba Müftülüğün
den, Dörtyol'da Mehmed Ağadan, Azerbeycan 
tacirlerinden, Halil Hacı Mahmud Efendi ile 
rüfekasmdan, Rumeli muhacirlerinden Fahri 
Efendiden, Mardin Aşair rüesasından, Bayburt 
Belediye Riyasetinden, Pülümür Belediye Riya
setinden, Pülümür Kaymakamlığından, Elâziz 
Belediye Riyasetinden, izmit Mutasarrıflığından, 
Karahisarı Salıib Müftülüğünden, Kangal Bele
diye Riyasetinden, Üsküdar'da Abdülkadir Şerif 
Efendi zadeden, Alaçam Belediye Riyasetinden, 
Kastamonu Valisinden, Bolvadin Kaymakamlı
ğından, Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyden, Vezirköprü Belediye Riyasetinden, Ka-
rahayıt Belediye Riyasetinden, Ordu Belediye Ri
yasetinden, Kastamonu Memleket Yurdundan, 
Kalecik Kaymakamlığından, Hapsane ve Bele
diye Riyasetinden, Trabzon Mebusu Recai Bey
den, Sivrihisar Müftü ve Belediye Riyasetinden, 
Söke îdman Yurdundan, Karaisali Müftülüğün
den, t Dersaadet'de Süleyman Harun Efendiden, 
Sivrihisar'da Eskişehir ahalisinden, Çıbık Mü
dafaai Hukuk Riyasetinden, Samsun Müdafaai 
Hukuk Riyasetinden, Antakya'da Türkmenzâde 
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Abdülgani Efendiden, Antakya'da Muhtar Ho-
rat imzasiyle Antakya'nın Kusayır nahiyesi aha
lisi namına Antakya Camii Kebir Müderrisliğin
den, Antakya Alevi taifesinden, Kângırı Müda-
faai Hukuk Riyasetinden, Boyabat Belediye Reisi 
Osman Nuri Beyden. 

REÎS — Efendim, bunlara da lâzımgelen ce
vapları Makamı Riyaset verir. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Antalya Mebusu Tahsin Beyin, Korkud-
eli kaza merkezinde bir Ziraat Sandığı açılmasına 
dair takriri 

REÎS — Korkudeli kazasında bir Ziraat Ban
kası küşadma dair Antalya Mebusu Tahsin Be
yin bir temenni takriri var : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Antakya Merkez Liva Sandığı sermayesinin 

hemen sülüsanmı teşkil eden ve kaza teşkil edi
leli de aradan çok seneler geçmiş ve liva dâhilin
de en vâsi araziye malik bulunmuş olan «Korkud
eli» kaza merkezinde de bir Ziraatbank Sandığı
nın küşadiyle on iki saat mesafedeki liva merkez 
sandığına kadar müracaat mecburiyetinde kalan 
biçare kaza halkının duçar oldukları envai müş
külâtın ref ve izale olunmasını arz ve teklif ey
lerim. 

Antalya Mebusu 
Tahsin 

REİS — Efendim alelûsul İktisat Vekâletine 
gönderiyoruz. 

2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, bilâdi 
me§guleden tahribedilen mahallerin sıhhi ve bediî 
bir surette inşası Jmkkkında takriri 

REÎS — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyle rü-
fekasının, bilâdi meşgul eden tahribedilen mahal
lerin sıhhi ve bediî bir surette inşası hakkında 
teklifleri var. Tensibederseniz bunu da Heyeti 
Vekileye gönderelim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Tasviben gönderil
mesini teklif ederim. 
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3. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile 

arkadaşlarının, istirdadedüen yerlere Zabıt Ceri
desi gönderilmesine dair takriri 

REÎS — îstirdadedilen mahallere Zabıt Ceri
deleri irsaline dair Karesi Mebusu Basri Beyle 
rüfekasmm takrirleri vardır. (Divanı Riyasete 
sesleri) Müsaade buyurun. Takrir okunsun. ' 

Riyaseti Celi J ey e 
Uzun müddet düşman işgal ve nıazalimi altın

da inlemekte iken kahraman ordumuzun zaferi 
azîmi sayesinde istirdadedilen memleketlerimizde 
kavaninin mabihilistinadı olan Zabıt Cerideleri 
mevcudolmadığından öteden beri gönderilen di
ğer memleketler gibi, memaliki müstahlasaya da 
bir numaradan itibaren miktarı kâfi zabıt nüsha
larının irsaline ve bundan sonra da devamına 
himmet buy anılmasını temenni ederiz. 

Karesi Karesi Karesi 
Abdülgafur İbrahim Basri 

REÎS — Efendim, Meclisin birinci içtima se
nesinde cephe mmtakasmda bulunan îzmit, Ay
dın, Alaşehir, Saruhan, Karesi, Bursa'ya ilk çı-

' kan zabıt cerideleri gönderilmiş ise de mualıha -
i ran irsal olunamamıştır. Binaenaleyh Meclisin 

Birinci içtima senesine ait zabıtlar Dahiliye Ve
kâleti vasıtasiyle vilâyet, liva ve kazalara gönde
rilecektir. 

İkinci ve Üçüncü İçtima seneleri zabıtları bil
ûmum meşgul memalik de dâhil olduğu halde Da
hiliye Vekâletine gönderilmiştir. Bu zabıtların 
vekâleti müşarünileyhada mahfuz olması tabiî bu
lunduğundan derhal iki senelik zabıtları gönde
rebilir efendim. (Pekâlâ sesleri) 

REİS — Efendim ruznamei müzakerata geçi
yoruz. Hasan Bey söz istiyor musunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (G-ü-
müşane) — Efendim pek mühim ve müstacel bir 
mesele hakkında malûmat arz edebilmek için bir 
hafi celse akdini teklif ediyorum. 

REİS — O halde samiin lütfen salonu tah
liye etsinler. 

Hitamı Celse; saat\ : 1,52 

(İkinci celse hafidir) 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,20 

REİS — Reisisani Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, celse alenidir. 

4. •— Gazianteb Mebusu fili Cenanı Beyin, 
Ahar mahallere nakledilmiş eşhasın tasfiyeye tâbi 
tutulan emvali hakkındaki 9 Kânunusai 1336 ta
rihli Kararnamenin reddine dair takriri 

REİS — Efendim, şimdi müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Buna dair Ali Cenani Beyin takriri vardır. Oku
yacağız. 

Riyaseti Celjileye 
«Ahar mahallere nakledilmiş eşhasın tasfi

yeye tâbi tutulan emvali hakkındaki 16 Rebi-
yülâhir 1338 ve 8 Kânunusani 1336 tarihli Ka-

' rarname reddedilmiştir.» 
Balâda muharrer kararnamenin kabulünü 

teklif eylerim. 
Gazianteb Mebusu 

Ali Cenani 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sadaları) Reyi, âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti âzîme ile 
kabul edilmiştir. 

Teneffüs için beş dakika celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4.30 

Ekseriyet olmadığından dördüncü celse açıl
mamıştır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Emvali metruke hakkındaki 8 Kâ
nunusani 1336 tarihli karanamenin reddi efen
dim; malûmuâlileri olduğu üzere, emvali met-
rukenin sureti idaresine dair Meclisi Âli altı 
ay evvel bir kanun kabul etmiştir. Halbuki, 
o kanunda bir işaret konulmadı, daha evvel 8 
Kânunuevvel 1336 tarihli İstanbul Hükümeti ta
rafından neşredilen bir kararname mevcuttur. 
Bu kararnamenin Meclisi Âlice tetkik ve tas
diki veyahut kabul edilen emvali metruke kanu
niyle tearuz teşkil ettiği için reddi, fesih ve 
iptali yolunda da o kanunda bir kayıt ve sara
hat olmadığı için, tatbikatta birçok müşkülâta 
mâruz kalıyoruz. Bendeniz Heyeti Celilenize 
teklif ediyorum. Bu kararname şimdi ruzname 
ye alınarak, tadilâtın kararname ile kanun ara
sındaki tearuzu ref'edecek surette icrası için 
şimdi müzakeresini teklif ediyorum. 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Memaliki müstahlasa teşkilâtı vakfiyesi için 

Evkaf bütçesine tahsisatı munzamına itasına 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

1335 mütareke tarihinden itibaren 16 Mart 
tarihine kadar düşman tesiratı altında Hükü
metçe neşredilmiş ve menafi i mülk ve millete 
gayrimuvafık kararnamelerin berayı tetkik 
Meclise arzı lüzumuna dair Sinob Mebusu 
Hakkı Hami ye Mersin Mebusu Salâhaddin Bey
lerin takriri 

Suruç Kaymakamı sabıkı İhsan Bey hakkın
daki evrakın müstaceliyetle müzakeresi lüzu
muna dair Bayezid Mebusu Atıf Beyin takriri 

(Bu bapta ihsan Beyin de İstida Encüme
ninden tnuhavvel aynı mealde istidası vardır.) 

Heybeliada'da Tedrisatı Bahriye Müfettişi 
Abdürrahim Beyden mevrut tebrikname 

Muzafferiydi ahire münasebetiyle muhtelif 
mahallerden mevrut tebrik telgrafları 

Muhiddin Baha Beyle rüfekasınm Bursa ah
valine dair telgrafları 

Müzakere edilecek mevad 

Ereğlili Ahmed'in bakıyei müddeti cezaiye-
sinin affına dair lâyihai kanuniye 

Matbuat ve İstihbarat bütçesi 
Ankara'da bir istiklâl Mahkemesi teşkili 

hakkındaki tezkere 
Mükellef etibba ve baytarlar hakkındaki lâyi

hai kanuniye 
Tedrisatı iptidaiye Kanununun on beşinci 

maddesinin tadiline dair- teklifi kanuni 

»•-<< 

T. B. M. M. Matbaast 


