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(Birinci Celse hafidir.) 

I K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 3 sonra ' 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzim Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Feyyaz Âli Bey (Yozgad) 

REİS — Celse küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık Kâtip Atıf Bey tarafından okun
du. ) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin tah

tı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Kastamonu Me
busu Abdülkadir Kemali Beyin, Ceza Kanunu
nun 203 ncü maddesinin tadili hakkındaki tek
lifinin Adliye Encümenine havalesi sekiz ayı te
cavüz ettiğinden Nizamname mucibince encü
menden celbiyle Heyeti Umumiyede müzakere
si kabul olunarak celsei hafiyeye geçildi. 

(2, 3, d ncü celseler hafidir.) 

Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım Atıf Feyyaz Âli 

UEİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? Zaptı sabık -aynen kabul edildi. 

2. — BEYANAT 

1. — Afgan Emiri Emanullah Handan mev
rut mektup münasebetiyle Hariciye Vekâleti 
Vekili Mahmud Celâl Beyin beyanatı 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUD 
CELÂL B. (Saruhan) — Meclisi Âlinizin ilk 
teşekkülü" zamanlarına müsadif âvanda Abdür-
rahman Bey isminde bir zat Afganistan'a gön
derilmişti ve orada Hükümeti Milliyenin mü
messilliğini ifa etmekte bulunuyordu. Müşarü
nileyhten bu defa malûmat.aldım ve o malûmat 
mteyanmda cidden haizi kıymet olan Emir Haz
retlerinin şahane bir mektubunu da göndermiş 
bulunuyorlar. Mektup iki İslâm Hükümeti ve 
iki İslâm milleti arasında pek samimî münase-

batı büyük bir vuzuh ve belâgatle anlattığı için 
Heyeti Muhtereminize arz etmeği vazife addet
tiğimden aynen okuyorum. 
Biraderi Azizim Celâletmeap, Şecaatintisap Oazi 

Mustafa Kemal Paşa Eyyedehullahü 
binasnihilazîm Hazretlerine 

Büyük Millet M'eclisi Mümessili olan Cena
bı Celâletmeap Abdürrahman Bey buraya vâsıl 
oldu ve bu suretle kardeş millet ve Devlet olan 
Afganistan'ın uzun senelerden beri devam eden 
intizarına hüsnühatime çekildi. Alelhusus Af
ganistan Millet ve Devleti hakkında perverde 
ettiği efkârı münevveresi ve ihtisasatı fıtriye-
siyle mümtaz olan Müşarünileyhin intihabı 
memnuniyetimizi nıuciboldu. Müşarünileyh 
Muhterem Büyük Millet Meclisinin ve birade
ri azizim olan gayyur mücahidin Afgan Millet 
ve Hükümeti hakkında ulvi ve samimî amalini 
izhar etmekle bizi bahtiyar ettiler. Türkiye ile 
Afgan arasında îslâmiyetin temin etmiş olduğu 
müşeyyet rabıtalar benim itikadımca gayrika-
bili tezelzüldür. Ve bu iki milletin elyevm mâ
ruz kaldıkları tazyik ve meşakkatler onların 
temayülât ve amalinin bir kat daha teyidine 
ve mukaddes hedefimize doğru teveccühünü te
min edeceğine kaaniim. Vakit vakit Muhterem 
Türk zabitleri buraya kadar gelerek Afgan mül
künün muhtelif idarelerinde saffet ve samimiyet
le çalışarak bu mülk ve devlete birçok istifade
ler temin ettiler. Bu yukarda arz ettiğim efkâ
rın vüsukuna en büyük derildir ve ümidederim 
ki gitgide cümlemiz hablüllah etrafında top
lanarak meramı aslîmize nail olalım. İslamların 
ittifak ve ittihadı hasenesinin tezyidine duahan 
olmakla hatmi kelâm eylerim. 

Dostunuz 
Emanullah Han 

('Şiddetli alkışlar) 

— 282 — 



î : 160 16. 
HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Reis Beye

fendi buna lütfen cevap yazılsın. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Yusuf Kemal 

Beyden ne haber? 

2. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Ri
yasetindeki heyetin istanbul'a vardığına dair 
Hariciye Vekâleti Vekili Mahmud Celâl Beyin 
beyanatı 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MAH
MUD CELÂL B. (Saruhan) — Yusuf Kemal 
Beyden yakında malûmat aldık. Kendisi 15 Şu
bat ' ta İzmit'ten badezzeval saat ikide Haydar
paşa'dan gönderilen bir tireni mahsusla ve bir 
heyeti istikbaliye refakatinde İstanbul'a gitmiş
lerdir. Ve treni mahsusa da denizden bir torpido 
refakat etmiştir. (Ne torpidosu sesleri) Fran
sız bayrağını hâmil bir torpidodur, efendim. 
Yalnız şunu arz etmekle Heyeti Umumiyeye mü-
bahiyim, ve cidden bir gururu millî hissediyo
rum ki heyetin güzergâhında ahali fevc fevc 
yollara dökülerek Misakı Millînin şiddetle mü
dafaasını talebetmişlerdir. (Şiddetli alkışlar) 
Misakı Millînin istihsali uğrunda her türlü fe
dakârlığı iktiham edeceklerini ve harbe devam 
•edeceklerini büyük büyük manzaralarla arz 
ederek bu hususta sebat ve fedakârlık temenni 
'eylemişlerdir. Şimdiki halde aldığımız malûmat 
bundan ibarettir. Bundan sonra alacağım malû
matı Heyetinize arz etmekle cümlenizi tenvir 
edeceğim. (Teşekkür ederiz sadaları). 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim 
bir müslüman hükümetinin mübarek bir Emiri 
tarafından Reisimiz ve Başkumandanımız Mus
tafa Kemal Paşaya bilvasıta Meclisinize sami
miyet ve uhuvveti İslâmiyenin hakikaten bir 
miratı, bir aynası olmak üzere bir mektup ge
liyor. Bu mektupları duydukça, gördükçe gö
ğüslerimiz kabarıyor. Bu gerçi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinin şahsına yazılmış bir mektup 
ise de Meclisinize ait fıkralar da vardır. Mecli
sinizden Emanullah Han Hazretlerine teşekkü
rü havi bir mektup yazılmasını bendeniz teklif 
ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Beyim 

2.1338 C : 2 
Reisimiz Paşa Hazretleri başka bir sıfatı haizi 
olmadığından gönderilen mektup Meclisindir. 
Binaenaleyh buyurdukları musiptir. (Doğru 
sesleri) 

REİS — Efendim; Hoca.Tevfik Efendi ile 
Hamdi Beyin teklifleri, bir teşekkür mektubu 
yazılsın yolundadır. Teşekkür mektubunun ya
zılmasını teıısibedeııler lütfen el kaldirsm. Ka
bul edilmiştir. 

EMİR Pş. (Sivas) — Heyeti Celileden bir 
heyetin yazılacak mektup için ayrılmasını tek
lif ederim. Onu da reye koyunuz. 

REİS — Mektup Divanı Riyaset tarafından 
tertibedilir. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Oltu Mebusu Rüstem Beyin, Elviyei 8 e-
lâsede vergilerin sureti cibayetine dair kanunun 
tadiline dair kanun teklifi (2/452) 

REİS — Efendim, Evliyei Selâseden Kars, 
Ardahan, Artvin livalarında usulü sabıka veç
hile maktu an vergi alınması hakkında evvelce 
Meclisi Âliniz bir kanun kabul etti. Bu kanu
nun tatbikatında bâzı gayritahammül halat gö
rülmüştür. Meselâ evvelce bin haneyi hâvi olan 

| bir köy bugün birkaç yüz haneye tenezzül etti-
j ği halde eski zamanda alman vergilerle mükel-
| lef olduğu için halk şikâyet ediyor. Bâzı arka

daşlarımız buna dair bir tadilname verdiler. 
Bu tadilnameyi Kavanini Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

2. — Lâzistan Mebusu Esa4 Beyin, Sarayı 
Devletin mühmel olan vazaifi hakkında kanun 
teklifi (2/451) 

REİS — Şûrayı Devletin mühmel kalan bâ
zı vazaifinin ifası için Lâzistan Mebusu Esad 
Bey bir lâyrhai kanuniye veriyorlar. Esasen bu 
kanuna ilâve etmek üzere bâzı lâyihalar Dahi
liye Encümeninde derdesti müzakeredir. Bunu 
da tensibederseniz Dahiliye Encümenine gönde
relim. Evrak tevhidedilerek müzakeresi icra 
edilsin. 

Bundan sonraki celsemiz hafidir, efendim. 

(Üçüncü, dördüncü celseler hafidir.) 
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