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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,25 

BEİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ziya Hurşid*ey (Lâzistan) 

REÎS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi açıyorum. Zaptı sabık okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi-

trn tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hrââsası kıraat ve tashihah kabul olundu. Ge-
çer.ki içtimaa Riyaset eden Adnan Beyefendi 
Iıahkmda temenni mahiyetinde olan takrir kı
raat ve müşarünileyh tarafından ita olunan 
cevap kâfi görüldü. Aydın Mebusu Esıad Efen
dinin, ihtiyat zabitlerine yapılacak muave-
r t ie dair teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, 
hıyaneti vataniye ile mahkûm muhtelif eş-
k'tsa ait Adliye Vekâletinden mevrut evrakı 
hükmiye Adliye Encümenine, Kayseri Mebusu 
HJjmi Beylo rüfekasımn, gayrimüsellâh ihtiyat 
zabitlerinin terhisine dair -temenni•.-takriri. Mü-
dviîaai Milliye Vekâletine havale edildi, Teb-
rİK telgraflarına cevap yazılması tensibedildi. 
Lâyiha Encümeninden şayanı müzakere ka

ra riyle mevrut tekâlifi kanuniye aidoi-
' tuğu * encümenlere havale edildi. Men-
hubat komisyonları Kanunu ikinci defa 
reve konularak 26 ret. 12 müstenkife karşı 97 
rey ile kabul olundu, izmit Mebusu Sırrı Bey 
JLiTİciye Vekâletinden olan sualini geri aldı ve 
CeJsei hafiyeye geçildi. 

(îkinci celse hafidir) 

Üçüncü Celse 
Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat emanatı mukaddeseyi Zatı 
HHâfetpenahiye teslim etmek ve icra edilecek 
merasimde hazır bulunmak üzere Meclisten is
tanbul'a izam edilecek heyet hakkındaki Di
vanı Riyaset kararı kıraat olundu. Halife 
Hazretlerinin Anadolu'ya davet edilmesi hak
kındaki takrirlerin tercihan müzakeresi tek
lifi kabul edilmediğinden Divanı Riyaset kara-
r'iım müzakeresine devamla kâfi görüldükten 
sonra Divanı Riyasetçe tefrik edilen azaya 
i-îh-eten Heyeti Umumiyeden on beş kişinin ba-
kur'a tefriki hakkındaki feyyaz Âli Beyin tak-
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rîri kabul edilip kur'a ile Rasim Bey (Cebeli
bereket), Halil ibrahim Efendi (Eskişehir), 
Mehmed Vasfi Bey (Karahisarı Şarki), Ziya 
Hurşid Bey (Kângırı), Operatör Emin Bey 
(Bursa), Durak Bey (Erzurum), Eyüb Sabri 
Bey (Eskişehir), Hacı Mustafa Efendi (Anka
ra), Feyyaz Âli Bey (Yozgad), Hilmi Bey (Ar
dahan), Server Bey (Ardahan), Hüseyin Bey 
(Erzincan), Şerif Bey (Sinob), Mehmed Hamdi 
Efendi (Adana), Mehmed Ragıb Bey (Amasya), 
bittefrik gidecek heyetin şer'i şerif mucibince 
r,esmî biy'atı dahi ifa etmesi kabul olundu ve 
Salı günü içtima edilmek üzere Celseye nihayet 
verildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Hüseyin Avni Mahmud Said Ziya Hurşid 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim, okunan za
bıtta İstanbul'a gidecek heyet meyanmdaki kâ
tiplerin ismi tasrih edilmemiştir. İsimlerin tasri
hini teklif ederim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hapsanede tifüs 
zuhur etmiştir. Dahiliye Vekili Beyden sual 
takririm var. Hapsanede (450) adam vardır. 
Orada tifüs vardır. Memlekete sirayet edecektir. 
Bunun için hapsanelerde tifüs zuhur ettiğine dair 
Dahiliye Vekâletinden bir sual takririm var, 
havale edilmiş. Halbuki zapta geçmemiş demek 
ki Vekil Beye havale olunmamış. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Malûm ya; 
müzakerenin bakiyesi itmam olunmamıştır. Cel-
sei aleniyede okunamıyan takrirden bahsedilmiş
tir. Takrir meydanda yok Binaenaleyh takrire 
ait mesaili halletmek lâzımdır. Yani Halifenin 
Anadolu'ya geçirilmesi hakkındaki mesele mev-
zuubahsolduğundan filân diye bir takrir okunul
mamış ve reye konulmamış. 

REİS — Tercihan müzakere esası kabul edil
miş. Başka söz istiyen var mı? 

HASİB B. (Maraş) — Emanatı mübarekeyi 
teslim denmiş; takdim dense daha iyi olmaz mı? 

REİS — Dün müzakere böyle cereyan etmiş
tir, tebdil edemeyiz. Efendim, Salih Efendinin 
takriri dereedilmemiş, bir de celsede bulunmuş 
•olan kâtibin ismi zikredilmemiş, bunların ikmali' 
ile zaptı salbi'kı tashihan 'kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

.1333 C : 1 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — İsmi âlileri

nin başında bir beyefendi tâbiri vardır. Bu tâ
bir bir tâbiri sahih ise daima her yerde yazıl
sın. 

Daima doğrusu yazılsın. Meclis zabıtların
da yanlış vaziyet olmasın. Bunu doğru biliyo
ruz. Binaenaleyh Divanı Riyasetten de böyle 
yazılsın. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey bende
nizin bir takririm vardı. Memurinin azil ve 
nasbına dairdir ve bu sekiz ay sürüncemede 
kalmıştır Makamı Âlinizden Dahiliye Vekâle
tinde olduğu ve oradan celbedileceği beyan 
edilmişti. Halbuki, aradan on gün geçtiği hal
de henüz Dahiliye Vekâletinden takrir buraya 
gelmemiştir. Binaenaleyh tesrii celbini rica 
ederim. 

REİS — Tekidederiz efendim. Evrakı vari
deye geçiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bugün 
Nahiye Kanununa münhasır bir gündür. Evra
kı varjde otkunmıyacaiktır. O cihet reye konma
dıkça olamaz. 

REİS — Hafi celsenin bakiyesi hakkında ka
rar var, 

OSMAN B. (Lâzistan) — Divanı Riyasetin 
Dahiliye Vekâletine tezkeresinde Divanı Riya
set zühul etmiştir, zannederim. 

REİS — Divanı Riyasetin zühulü varsa onu 
da tashih ederiz. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Memaliki müstahlasanın imarı iç'n te
şekkül edecek heyeti fenmiyeler masarifah ol
mak üzere Nafıa- bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair kanun lâyihası 

REÎS — Efendim, memaliki müstahlasanın 
imarı için teşekkül edecek heyeti fenniyeler ma-
sarifatı olmak üzere Nafıa bütçesine tahsisat 
ilâvesine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye var. Muvazenei Maliye Encümenine ve
riyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Büyük Millet Meclisi İdare Memuru 
Emir Paşa ile Sivas Mebusu Rasim Beyin, Mec
lis bütçesinin harcırah maddesine 25 bin lira 
ilâvesine dair kanun teklifi (2/600) 
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REİS, — Büyük Millet Meclisi bütçesinin 

harcırah maddesine yirmi beş bin lira ilâvesi
ne dair îdare Heyetinin teklifi kanunisi var. 
Muvazenei Maliye Encümenine 

5. — TEZKERELER 
1. — Meccanen kereste kat'ına dair Kanu

nun tefsiri hakkında İcra Vekilleri Heyeti Kiya
seti tezkeresi 

REÎS — Mîrî ormanlarından meccanen ke
reste itasına dair Kanunun birinci maddesinin 
tefsiri hakkında îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 
var. Kavanini Maliye ve İktisat encümen1 erine 
veriyoruz. 

2. — Men'i müskirat Kanununa tevfikan sâ
dır olan îtükümlerin kabiliyeti temyizıyeyi haiz 
olmasına dair kanun lâyihası 

REÎS — Men'i müskirat Kanununa tevfikan 
sâdır olan hükümlerin kabiliyeti temyiziyej'i ha
iz olmasına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyi-
hai kanuniye var. Adliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Ka
nununun aile harcırahına mütaallik yedinci mad
desinin tefsirine dair îcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi 

REÎS — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans 
Kanununun yedinci maddesinin tefsirine dair 
îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi var. Kavanin ve 
Muavenei Maliye encümenlerine. 

3. — Şûrayı Evkaf teşkilâtına dair Nizam
namenin dördüncü maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası 

REİS — Şûrayı Evkaf teşkilâtına da;r" Ni
zamnamenin dördüncü maddesinin tadiline dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. 
Şer'iye ve Evkaf encümenlerine havale ediyoruz. 

4. — Ziraat Bankasının 1338 senesi bütçesi
nin (A) cetveline tahsisat ilâvesine dair kanun 

• lâyihası 

REÎS — Ziraat Bankasının 1338 senesi va
ridatını muhtevi (A) cetveline tahsisat ilâve edil
diğine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye var. Muvazenei Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

11.1338 C : 1 , 
5. — Katil maddesinden Sinob Mahpasane-

sinde mahpus bulunan Mehmed Efendi mahdu
mu İbrahim'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı
na dair karıun lâyihası 

REÎS — Katil maddesinden Sinob Mahpusa-
nesinde mahpus Mehmed Efendinin mahdumu 
İbrahim'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
var. Adliye Encümenine havale ediyorum. 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Mecca
nen kereste kat'ma müsaade itasına dair Kanu
nun tadili hakkında kanun teklifi (2/601) 

REÎS — Meccanen kereste kat'ma müsaade 
itasına dair Kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında Aydm Mebusu Esad Efendinin teklifi 
kanunisi var. Kavanini Maliye ve İktisat encü
menlerine havale ediyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. -— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Memu-
r\n Muhakemat Tetkik Encümeni intihabatının 
tesrii icrasına dair takriri 

REÎS — Memurin Muhakemat Encümeni in-
tihabatı hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
takriri var efendim. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Şûrayı Devlet Tetkik Encümeninde evrakı 

bulunan birtakım ashabı masalih perişan bir su
rette işlerinin neticesine intfzar etmektedir. 
Halbuki şubelerden namzetler kamilen arae 
olunduğu halde Meclisçe 'encümen azaları he
nüz intîthaıbedilmemişlerdir. Binaenaleyh intiha
bın bugün ve müstacelen icrasını teklif eylerim. 

20 Teşrinisani 1338 
Kütahya Mebusu 

Cemil 

REÎS — Efendim Cemil Bey intihabın bu
gün icrasını teklif ediyor. Fakat 'esasen bu ruz-
naımededir. 

SIRRI B. (Yozgad) — İstizahtan sonra. 

RAGIB B. (Kütalhya) — Bugün yalnız Ne-
va'hi Kanununa hasredilmiştir. 

REİS — Tetkik Encümeni azaları istifa et
mişlerdir. Âzalı'klar münhaldir. Bu 'esasen ruz-
namededir. Bugün intihabın icrasını Cemil Bey 
teklif ediyor. Reyi âlinize vaz'ediyorum. 

24 
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RAGIB B. (Kütahya) — Efendim bugün 

Nevahi Kanunu müzakere 'edilecektir. Başka 
şeye 'bakılamaz. 

REÎS — Evet gün tasrih 'edilen mesail var
dır. Fakat bunu da reye koymak mecburiyetin
deyim. Başka şey elimden gelmez. Netice reyler
le tezahür eder. 

YUSUF ZİYA B. (Bitolis) — Reis Bey! Ka
rar verilmiştir, istizahın bakiyesinden (başka bir 
şeye balkılamryacaktır. Çünkü dün karar veril
miştir. 

REÎS — Efendim Heyeti öelÜe ruznanıesine 
hâkimdir. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Bu da Heyeti 
Celile barandır. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Bir 
an evvel Tetkik Encümeni intihalbedilsin. Bu
nun çaresine (bakılsın. Dönmeyiniz. 

REÎS — Efendim Meclis mühim mesail kar
şısında (bulunduğu zaman tercihan yapar. Buna 
dönmek denilemez. , 

ABDÜLHAK TEVFÎK* B. (Dersim) — İsti
zah mı müstacel, yoksa, Ankara köşelerinde sü-
rünen memurinim işleri mi? Bugün Ankara kö
şelerinde zümre zümre memur mâzuleri sürünü
yor. Her şeyden evvel Tetkik Encümeni intihab-
edilsin. Encümen teşekkül etsin ve bunların hali 
perisini sine nihayet verilsin. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim eğer pe
rişanlık aranılırca memleketin her tarafında tü
men tümendir. Onların faaline bakmak daha ak
demdir. Halbuki bugün istizah meselesi mevzu
dur. Eğer istizah olmıyacaksa, »esasen Salı gün
leri içtimain sebebi sırf Nevahi Kanununun mü
zakeresi olduğundan Nevaihi Kanunundan baş
ka bir şeve bakılamaz. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Ne
vahi Kanununun acelesi yok, ne olacak? 

REÎS — Efendim öemil Beyin teklifi veç
hile bugün Tetkiki Mubakemat Encümeni inti
habını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Bugün intihap kabul 'edilmemiştir. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Erzincan Mebusu Emin Beyin yerine 
Muvazenei Maliye Encümenine bir âza intihab-
olunmasına dair Encümen Riyaseti tezkeresi. 

JH3ÎS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni: inttihaibatına dair teskere v a r - Okunacak. 

, 1338 C : 1 
Riyaseti Celileye. 

Encümenimiz âzasından olup meızunen lazimet 
©den Erzincan Mebusu Emin Beyin yerine men-
subolduğu Birinci Şubeden diğer bir zatın in-
tdhaibı zımnında keyfiyetin mezkûr şubeye ha
valesi encümen karariyle rica olunur efendim. 

20 Teşrinisani 1338 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 

Mazhar Müfid 
REÎS — Efendim şubesinden bir âza intiha

bını rica ediyor. 

. 2. — Biga Mebusu Hamid Beyin Adliye En
cümeni Mazbata Muharrirliğine intihab edildiği
ne dair Encümen Riyaseti tezkeresi 

REİS — Adliye Encümeni tezkeresi var. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Adliye Encümeni Mazbata Muharriri Müfid 
Efendinin İkinci Reisvekili vekâletine vukubu-
lan intihabından dolayı inhilâl eden mezkûr 
Mazbata Muharrirliğine Biga Mebusu Hamid 
Beyin intihab edildiği berayı malûmat arz olu
nur efendim. 

16/11/1338 
Adliye Encümeni Reisi 

Canik 
Emin 

3. — Ukrayna Hariciye Komiserliğinin teb~ 
riknamesinin takdim edildiğine dair Hariciye 
Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Efendim Ukrayna Hariciye Komi
serliğinden mevrut tebriknameye dair Hariciye 
Vekâleti tezkeresi var, okunacak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ukrayna Hariciye Komiseri imzasiyle Har-
kof'tan Büyük Millet Meclisinin kararı ahiri 
münasebetiyle tebrikâtı havi olarak keşide edi
len telgrafnamenin sureti mütercemesi merbu-
tan arz ve takdim edilmiştir efendim. 

16 Teşrinisani 1338 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Hüseyin Rauf 

9 Teşrinisani 1922 
Ankara Hariciye Komiseri İsmet Paşa 

Hazretlerine 
Ukrayna Hükümeti namına Sultanın idarei 

müstebidesinin ıskatı ve Türk milletinin tarihin
de şayanı tahattur olan ve bugünkü beyanname 
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münasebetiyle Türk milletine biraderane ve ha-
raretkârane selâmlarımı tebliğ etmekle mesudum. 

Buhran esnasnda bütün dünyanın emperya
listleri kahraman Türkiye'ye hücum ederken, 
Türk milletinin, düşmanları elinde muti bir âlet 
olan Sultan kuvveti milletinin menafimi müda
faa için bir şey yapmamakla kalıyor, fakat Ana
dolu'dan istihlâsı millî hareketini kaldırmak iem 
askerlerini gönderiyordu. Bütün Türkiye'de ik
tidarın kamilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin yedine intikaliyle serbest ve müs
takil Türk Devletinin teşekkülü için bir devri 
cedid başlamıştır. Ve hiç şüphesiz Türk. mille
tinin tamamii muzafferiyetini intacedecektir. 
Ukrayna milleti istihlâsı katî uğrunda kardeş 
Türk milletinin kahramanca mücadelesi safaha
tını en canlı bir muhabbet ve takdir hisleriyle 
takibetmektedir. Bu yeni cephedeki zaferi - ki 
ehemmiyeti diğerinden az değildir. - Tebrikle 
bahtiyarız. 

Yaşasın Türk milletinin azim ve emellerinin 
yegâne istinadgâhı Büyük Millet Meclisinin kuv
vet ve iktidan! 

Hariciye Komiseri 
Adent Kanapski 

REÎS — Efendim Divanı Riyaset Heyeti 
Celile namına.icabeden cevabı yazar. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Büyük Mîllet Meclisine arzı inkıyadı 
havi muhtelif mahallerden mevrut telgraflar. 

REİS — Büyük Millet Meclisine arzı inkı
yadı havi telgraflar vardır. ; 

YUSUF ZlYA B. (Bitlis) — Reis Bey Arzı 
inkıyat ne demektir? 

REİS — Efendim istihlâs edilen yerlerden 
gelmiştir. Okunacaktır. 

Aksaray'da, Darülmuallimat Müdürü Hilmi 
Beyden, Ticaret Mektebi Âlisi Tale'be Cemiyeti 
tarafından, Orman Mektebi Âlisi Heyeti İdare 
ve Talimiyesi namına Salih Beyden, Mülga Şû
rayı Devlet Başkâtibi Nihad Beyden, Makriköy 
Bez Fabrikası Müdürü Hulusi Beyden, Hayra
tı Şerife Hademe Cemiyeti Reisi Sultanaihmed 
Camii Şerifi İmamı Evveli Hasan Fehmi ve rü-
fekası tarafından, Beyoğlu Mekteibi Sultani 
Müdürü Salih Arif Beyden, Makriköy Bez Fabri
kası Birinci Sınıf ketebei askeriyesinden Veysi 
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Efendi tarafından; Umum Mavna ve Salapur-
yacı Esnafı Reisi Ahmed Refik Bey ve rüfe-
kası tarafından.. 

. REİS — Orduya teşekkürü havî Kırkkilise 
Musevi cemaat Reisi ile Burhaniye Kaymaka
mı tarafından telgraflar var. îcabeden cevap
lar Divanı Riyasetten yazılır. 

4. — Halifei Müslimîn Hazretlerine arzı 
biy'at etmek üzere İstanbul'a gidecek Heyeti 
Mahsusa azasına ikişer yüz lira harcırah itasına 
dair Riyasetisaniye tezkeresi 

REİS •— Efendim İstanbul'a gidecek heyet 
azasına maktuan (İkişer yüz lira) itasına dair. 
Divanı Riyaset kararı var, okunacaktır : 

Heyeti Umumiyeye 
Halifei Müslimîn Hazretlerine 'Türkiye Bü

yük Millet Meclisi namına bermucibi şer'i şe
rif arzı 'biy'at ve tebrikât eylemek ve emanıatı 
mulkaddeseyi teslim etmek üzere Heyeti Umu-
miyenin 20 Teşrinisani 1333 tarihli Yüz Kırk 
Birinci îçtimaında intihap duyurulmuş ve aynı 
maksatla bermucibi nizamname Divanı Riya
setçe tefrik kılınmış olan Heyeti Mahsusa aza
sına maktuan ikişer yüz lira harcırah itası Di
vanı Riyasetin 20 . XI . 1338 tarihli îçtimaında 
tensibedilmiş olmakla bugün hareket edecek olan 
rüfekayı mühteremeye ait bulunan bu işin der
hal intacı ricasiyle Heyeti Umumiyenûn nazarı 
tasvabime arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisandsi 
Dr. Adnan 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim, para
sızlıktan bahsetmek icabediyorsa da fakat şu
nu da kabul etmek icabeder ki, her hangi bir 
memlekete, her hangi bir yere giden arkadaşı
mıza sekiz İngiliz lirası kadar bir yevmiye ve
riliyor, bugün İstanbul'da Paris'ten, Londra'
dan geri kalır bir şeihir değildir. Bendenlizce 
mademki Meclisi Âlinin şeref ve haysiyeti na
mına birtakım arkadaşlarımız bakur'a gidiyor
lar, bu arkadaşlammız sureti katîyede ilki yüz 
lira ile .gidip gelemezler. .(Gürültüler) Müsaade
nizle ben kendi fikrimi arz edeyim.. Siz de ken
di fikrinizi söylersiniz. Binaenaleyh İstanbul'a 
gidecek arkadaşlarımızın fâzıllarının elbisesi boz, 
bâzısı başka 'bir renlk elbise... 
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HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Daha iyi, 

millî elbise. 
SALİH Ef. (Devamla) — Maalesef bizim mil

lî elbisemiz yoktur. Binaenaleyh arkadaşlar rica 
ediyorum, her halde bunu feaibul edimiz (Gürül
tüler) bunu kabul buyurunuz. Arkadaşlarımız 
orada on gün kalacaktır, ihtimal karşısına çı
kacak birkaç fukaraya da para verecektir. Bu 
efendilere Mç almazsa üçer yüz lira verilmesini 
teklif ediyorum. Kabul edip etmemek Heyeti 
Celilenin reyine vabestedir. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendiler, Islâ-
mın adat ve usulündendir kü, şerefli ve müba
rek ve müteyemımen günlerde herkes temiz es
vap giymek: ve bütün mefahiri tslâmiyesini gö
zetmek 'için varını, yokunu sarf eder. Bu Isla
nan âdatındandır. (Doğru, «adaları) Bugün bi
zim için her halde bayramdır ve milleti İslâmi-
ye için pek büyük bir bayramdır. 

Arkadaşlar bu hususta pek iktisada riayet 
etmişlerdir. Keşke diğer hususatta da iktisa
da riayet etseydiler de bu arkadaşlara biner 
lira verseydiler daha muvafık olurdu. Haki
katen böyledir. Çok istirham ederim. Bilirsi
niz ki, bu milletin beş parasını hiçbirimiz israf 
etmek istemeyiz ve bunda cümlemiz müttefikiz. 
Heyeti Âüyeniz israf ve tebzir aleyhinde karar 
vermiştir. Fakat bu israf ye tebzir değildir, ts-
lâmiyetin şerefini îlâdır. Bunun için bende
niz bu parayı az görüyorum. Beşer yüz lira ve
rilmesini teklif ediyorum. Çok rica ederim. Bu 
mesele gayet naziktir. Bir gayei mukaddese 
için gidiyorlar ve öyle halk içerisinde herke
sin müteferrik elbise ile gitmesinin zamanı de
ğildir, Her halde iyice giyinmeleri lâzımıdır. 
Tekrar ediyorum. Paranın fazlaca sarfından, 
israfından korkarız ve hepimiz israfın aleyhin-
deyiz, fakat bu hususta değildir. Arkadaşlar 
her halde Heyeti îslâmiyeyi; Türkiye 'yi temsil 
edecektir. (Doğru, sadaları) (Gürültüler) 

REİS — Efendim, böyle gürültü olursa bit
tabi buraya kimse çıkamaz rica ederim. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Reis Bey, usu
le ait söyliyeceğim. Divanı Riyaset İstanbul'a 
gidecek arkadaşlarımız için bir harcırah tâyin 
etmiş ve karar vermişi Bu mesele hakkında 
Heyeti CeMlede müzakere açılması ve münaka
şa edilmesi doğru değildir. Doğrudan doğruya 
reye konması lâzımdır. Meclisin usulündendir. 
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REİS — Efendim, paraya alit bir mesele ol

duğu için Heyeti Celilede müzakere zaruridir 
ve arkadaşlarımız da esirgemiyorlar, bin lira 
teklif ediyorlar. Buyurun Sami Bey. 

SAMİ B. (İçel) —Efendim, İstanbul'la gi
decek heyeti kirama verilecek olan paranın her 
halde bunların ihtiyacatma karşılık olduğu şüp
hesizdir. Fakat bu ihtiyacatı sarfiyatlariyle kı
yas etmek zarureti de vardır. İşittiğimize gö
re gidecek heyeti »kiramın Şehremaneti tarafın
dan misafir edileceği ve kendilerinin her türlü 
masarif atı İstanbul 'oa temin edileceği söyleni
yor. Bu hal böyle olduktan sonra onların orada 
yapacak hiçbir masrafı yoktur. (EHbise yapa
caklardır, sadaları) Müsaade buyurunuz, elbi
se yapacaklarsa aldığı elbisesini sonra giyecek
tir. Ankara'dan İstanbul'a kadar bir defa şi
mendifer ücreti yoktur. Paso ile gideceklerdir 
ve İstanbul'da ise hiçbir vesaiti nakliyeye para 
sarf etmiyeceklerdir. Paso ile gideceklerdir. 
Aynı zamanda Şehremanıetinde 'misafir olacak
larına nazaran iaşe için de beş para vermiye-
cekleri malûmdur. Verilecek para nedir? Anla
mıyorum. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Parasız talip 
çoktur. 

SAMİ B. (Devamla) — Binaenaleyh oraca ya
pılacak ufak tefek masraflarına ve kendilerinin 
elbiseleri yeknasak olmaları için bu paranın yüz 
lira olmak üzere kabulünü teklif ederim. Bu pa
ra kâfidir. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Reis Bey ben
deniz izahat vereyim. Evvelâ usulü müzakereye 
ait Hafız Abdullah Efendi buyurdular ki; müza
kere edilmesin. Hakikaten harcırah alelade harcı
rah olsaydı, buraj^a gelmezdi, fakat biz alelade 
harcırahı hesabettik, yevmiye bir buçuk lira, iki 
lira bir şey tutar. Onun için Divan mafctuan bir 
harcırah vermeyi tensibetti. Bunu kendi kendi
sine veremez, binaenaleyh Heyeti Aliyenize gel
miştir. Onun için müzakere ediliyor. Sonra bâzı 
arkadaşlar buyurdular ki; azdır. Hakikaten o, bu 
Meclisin semahatına veya düşünüşüne bağlı bir 
şeydir. Fakat biz iki yüz lira takdir ettik. İki 
yüz lira çoktur, buyuran arkadaşlar da vardır. 
Fakat diğer arkadaşlar da bunlara cevap vermiş
tir. Bunları Şehremaneti misafir edecektir diye 
katî bir şey yoktur. Bu akla gelmiş bir şeydir. 
Mutlaka misafir edecektir diye bir şey yok. Son
ra efendim araba parası, şu parası, bilmem ne 
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parasıdır diye şimdiden burada tâyin edemeyiz. 
Sonra çoktur buyuran arkadaşlara karşı derim 
ki, Avrupa'ya gönderdiğimiz arkadaşlara, bâzı 
kere bu verdiğiniz paranın hemen hepsini birgün 
için verdiğiniz dahi oluyor. Lütfen Meclisi Âli 
böyle fevkalâde bir şey için ve hele böyle büyük 
bir merasim için bu kadar parayı çok görmesin. 
Divanı Riyaset bu miktarı münasip gördü de ka
bulünü teklif ediyor. 

REÎS — Efendim daha beş, altı arkadaş söz 
almıştır, aynı zamanda bir de kifayet takriri var- " 
dır. (Kâfi sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, Divanı Riyaset kararının 

reye vaz'ını teklif ederim. 
Siird 
Kadri 

REİS — Bu takriri reyi âlilerine vaz'ediyo-
. rum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. Efendim bâzı 
arkadaşlarımız tezyidini talebediyorlar, fakat bu 
talepleri reye koyamıyacağım. 

YASlN B. (Gazianteb) — Zaten teklif mu
gayiri usuldür. Binaenaleyh tezyit teklifi de usu
le mugayirdir. Divanı Riyasetin teklifi Muva-
zenei Maliyeden geçmiş değildir. Doğrudan doğ
ruya ortadan verilecek bir paradır. Onun için 
tezyit takriri reye konulamaz. 

REÎS — Efendim tezyit takririni reye koy
mak için kanaatimi izhar ettim. Heyeti Celile ka
bul ederse o başka. Nizamnamemiz" sarihtir. Yal
nız yüz liraya tenzili için Sami Beyin bir takri
ri vardır : 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'a gidecek heyeti kirama masarif ol

mak üzere maktuan yüz lira itasını teklif ede
rim. 

İçel 
Mehmed Sami 

PA- - - -
REİS —Efendim şu takrire göre yüz lira ve

rilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmedi. Divanı Riyasetin teklifini reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. (Divanı Riyaset kararı 
tekrar okundu.), (Tâyini esami lâzımdır., İstemez 
sadaları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şu is
tenilen ikişer yüz lira eğer Mmeclisin evvelce ka- | 
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bul edilmiş olan harcırah faslından çıkmış olsay
dı tâyini esamiye hacet yoktu. Fakat Divanı Ri
yaset şimdiki takrirle harcırah tahsisatının bitti
ğinden bahsile yeniden tahsisat istediğine naza
ran bu para yeniden verilecek tahsisattan çıka
caktır. Binaenaleyh tâyini esamiyle reye vaz'ı lâ
zımdır. 

HASİB B. (Maraş) — Tahsisatı munzamma 
istemek başka; mevcut tahsisattan sarf etmek 
başkadır. 

REİS — Efendim harcırah fevkalâdeden har
cırah olduğu için miktarını tecavüz ediyor. Beye
fendinin buyurdukları gibi olsa bile sarfiyatı baş
kadır ve tâyini esamiyle reye vaz'ı lâzımdır. Lüt
fen reyinizi istimal buyurunuz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Bu meselenin tâ
yini esamiyle reye vaz'ı aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Efendim, tâyini esamiyle reye vaz'ı 
takarrür etti. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey şunu münakaşaya koysanıza.. Meccanen 
gidecekler var. 

(Âra istihsal edildi.) 
REİS — Efendim, reyini istimal etmiyen 

arkadaş var mı? İstihsali âra hitam bulmuştur. 

8. — MAZBATALAR 

1. — İstiklâl mahkemesi mahkûmlarından 
Kayserili Çanakçıoğlu Kar ab ey ve Develili S ey-
fullah ve Bursalı Hakkı ve Sivrihisarlı Ali Rıza 
imzalariyle verilen, affedilmeleri hakkındaki, ar
zuhallerine dair Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, mazbatalar var. Reylerin 
tasnifi yapılıncaya kadar onları arz edeceğim... 

İstiklâl mahkemesi mahkûmlarından Kay
seri'de mahpus Seyfullah ve rüfekası imzalı is
tida hakkında Karabey ve Seyfullah'm af ta
leplerinin reddine, müstedilerden Bursalı Hak-
kı'nm tahliyei sebiline ve Sivrihisarlı Hakkı'-
mn sebebi mahkûmiyetinin mahallinden istifsa
rına dair Adliye Encümeninin mazbatası... Bu 
mazbata üç ciheti ihtiva ediyor. Bâzılarının ta
leplerinin reddini, bâzısının hakkındaki mua
melenin aidolduğu vekâletten sual edilmesini, 
ve bâzısının tahliye olunması hususlarını ihtiva 
ediyor. Evvelâ tahliyeyi tercihan... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey bir kere mazbatayı dinliyelim. 
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REÎS — Müsaadenizle efendim.. Diğerlerini 

ruznameye almak mecburiyetindeyiz. Yalnız is
tical edeceğimiz tahliye, af meseleleridir. Bu 
adam affedilirse, tahliyeye karar verildikten 
sonra bunu usulsüz olarak tutamayız. Binaen
aleyh Meclisi Âli kararını izhar eder. Diğerle
rini de ruznameye almak, müzakere etmek za
ruridir. Bir kısmı için af vardır. Onun için 
mazbatayı okumak mecburiyetindeyiz. 

Heyeti Umumiyeye 
istiklâl mahkemesi mahkûmlarından olup 

Kayseri Hapsanesinde mahpus bulunan Kayse
rili Çanakçıoğlu Karabey ve Develili Seyfullah 
ve Bursalı Hakkı ve Sivrihisarlı Ali Rıza imza-
lariyle istihsali affa mütedair ita olunan 14 Ey
lül 1338 tarihli istida Heyeti Umumiye kara-
riyle Adliye Encümenine tevdi kılınmış olmakla 
encümenin 12 . XI . 1338 tarihli içtimamda 
mezkûr istida ile canibi Riyasetten bittalep 
tevdi kılman esası hüküm evrakı mütalâa ve 
iktizası müzakere olundu. Encümenimizce tet
kik edilen evrakı esasiye münderecatına naza
ran müstedilerden Karabey kıtasından firar 
ederek esnayı firarında Kayseri Şube Reisinin 
imzasını taklitle sahtekârlıkta bulunmasından 
naşi on sene ve Develili Seyfullah'm mükerre-
ren cepheden firar etmiş efrattan olmasından 
dolayı müebbet küreğe mahkûm edildikleri ve 
mürtekibi oldukları efalin de Af Kanununun 
tarihi neşrinden sonra ika edilmiş olmasına 
mebni gerek tarihi cürüm ve gerek mürtekibol-
duklan efal icabı olarak aftan müstefidolmıya-
cakları gibi hususi bir affa mazhariyetleri için 
dahî bir sebep görülememiş olduğundan bu 
baptaki taleplerinin reddine ve müstedilerden 
Bursalı Hakkı'ya gelince; merkum hiyaneti va
taniye mücrimi olarak İstiklâl mahkemesine 
sevk edilmiş ve bilmuhakeme beraetine karar 
verilerek muâmelei askeriyesinin ifası zımnında 
şubeye teslimine lüzum gösterilmiş ve binaen
aleyh, merkum hakkında medarı mahpusiyet 
bir hüküm gayrimevcut bulunmuş olduğundan 
sebebi âhara mebni mevkuf ve mahpus değilse 
ihlai sebilinin ve Sivrihisarlı Ali Rıza hakkın
da tetkik olunan evrak üzerinde bir hüküm 
mevcudolmayıp ancak Hapsane Müdüriyetinin 
derkenarında merkumun da mahkûmlar meya-
nında olduğu gösterildiğinden sebebi mahpusi-
yetinin mahallinden istifsarının Adliye Vekâ-
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leti Muhteremesine inbası zımnında Heyeti 
Umumiyeye arzına müttefikan karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ganik — 
Emin 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Kayseri Karahisarı Sahib 

Mehmed Tahir Sabit ismail Şükrü 
Âza Âza 
Biga Maraş 

Hâmid Hasib 

RElS .— Adliye Encümeni Bursalı Hakkı'-
nm tahliyesini teklif ediyor. Heyeti Âliyenin 
buna bir karar vermesi lâzımdır. Diğer husu-
satta Karabey vev Seyfullah'm affının reddini 
mutazammm olan mazbatalarını ruznameye alı
yoruz. Sivrihisarlı Ali Rıza'nm da mevkufiye-
tinin sebebini Adliye Vekâletinden sual ediyo
ruz. Reyi âlilerine yalnız tahliyei sebile aidolan 
mazbatayı arz edeceğim. 

ABDÜLHAK TEVFlK B.' (Dersim) — Ad
liye Encümeni bu bapta izahat versin. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ HAMlD B. (Biga) — Efendim He
yeti öeldleniz karariyle Adliye Encümenime tevdi 
edilmiş istidada dört şahıs aflarını talebediyor-
lar. Encümeniniz Divanı Riyasetten, istiklâl mah
kemelerinden müdevver evrakı talebetti. Tetkik 
•etti. Netdcei tetlkikatında Karabey'in kıtasından 
firarını mütaakıp Kayseri Ahzıi Asker Şubesi 
Reisi Rahmi Beyin imzasını taklidederek, kendi
sini efradı ınezuneden olarak bildiren sahıte vesi
ka tanzim ve bu vesikayı hâmil olarak tutuldu
ğundan dolayı on seneye... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey zannederian, izahatı, tahliyesi ieabedenler 
hakkında verecek. Tahliyesi icabeden Bursalı 
Hakkı hakkında söyliyeeektir. 

HAMlD B. (Devamla) — Kezalik •encümeni
nizin nazarı dikkatine arz edilen istidada Bursalı 
Hakkı isminde bir zatm mahkûm'iyetinden bah
sediliyor. Encümeniniz merkum hakkındaki ev
rakı da Divanı Riyasetten talebetti. Netice ola
rak Bursalı Hakkı hiyaneti vataniyeden maznun 
olarak istiklâl mahkemesine sevk edilmiş, neticei 
muhakemede kendisinin hiyaneti vataniyeden do
layı tecziyesi kanuni görülmiyerek beraetine ve 
ancak muâmelei askeriyesinin ifası zımnında şu
beye teslimine karar verilmiştir. Merkum man-
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kûmin meyanmda gösterilmiş olmakla bunun 
•mahkûmiyeti hakkında İstiklâl mahkemesinden 
sudur <etmiş bir karar yoktur. Bu adam hakkında 
•başkaca mahkûmiyetine ısebebolmadığı takdirde 
tahliyesi lâziimgeliyor. Binaenaleyh encümenini
zin tetMkatım mahalline tebliğ edelim. Tetkikat 
yapılsın. Başka bir sebeple mahkûm değilse tah
liye ledilmesi lâzımdır. Mazbatanın bu şekilde ka
bulünü bendeniz encümen namına arz ve taieb-
ediyoruım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 
adam İstiklâl mahkemesince hiyaneti vataniye 
oürmiyle mi, o kanuna tevfikan mı mahkûm edil
miştir? 

HAMİD B. (Biga) — Müsade buyurun. Bu 
adam hiyaneti vataniye cürmünden dolayı maz
nun olarak sevk edilmiş ve İstiklâl mahkemesi bil-
ımuhakeme bu şahsın efal ve harekâtında hiyaneti 
vataniye cünmü göremediğinden dolayı beraetine 
karar vermiştir. Mükellefiyeti askeriye erbabın
dan bulunmasına binaen şubeye teslimine karar 
verilmiştir. Şu halde ortada mahkûmiyete v« iman-' 
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pusiyete sebep yoktur. Şu halde tahliyesi icabedi-
yor. 

REİS — Efendim bu mazbatayı reye koya
cağım. Yalnız bâzı hususat var. Onları da arz ede
yim de ondan sonra. 

2. — Adana'nın işgal devrine ait dâvalar hak
kında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni maz
batası 

REİS — Adana işgal devrinden devren alı
nan derdesti rüyet mesaille işgal esnasında hük
me raptolup iktisabı katiyet etmiyen veya edip de 
derdesti icra bulunan mevaddı kanuniye hakkın
da İcra Vekillerince tanzim kılman lâyihaya dair 
Adliye Encümeni mazbatası var. Ruznameye alı
yoruz. Bu mazbatanın da reye konması için ekse
riyet olmak lâziımgelir. 

istanbul'a gidecek heyete verilmesi lâzımge-
len harcırah için reye iştirak eden zevatın adedi 
144 tür. 119 kabul, 20 ret, 5 müstenkif var. Bu
na nazaran nisap yoktur. 

On dakika Celseyi tatil ediyorum. 
Hitamı Celse; Saat : 2,30 

I K Î N C Î C-ELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,45 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Bey 
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

RElS — Celseyi açıyorum. Efendim evvelki 
celsede Adliye Encümeninin mazbatasını reye 
vaz 'edememiştik. Şimdi tekrar okuyoruz, reye 
vaz'edeceğim. (Mazbata tekrar okundu) üç ciheti 
fcâfi'l olan bu mazbatayı reye koymazdan evvel 
izah ediyorum. İstiklâl mahkemesince mahkûm 
olan Kayserili Seyfullah ve rüfekasmın aflarma 
dair karar var. Reddedilmiş bu ciheti ruznameye 
alıyorum. 

Müstedilerden Bursalı Hakkı'nm tahliyei se
bili mezkûrdur. Bu ciheti reyi âlilerine vaz'edi
yorum. Mazbata mucibince başka suretle mahkû
miyeti icabettiren hal yoksa haklarında tahliyei 

sebilleri icra edilmek; bu suretle kalbul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

9. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Trabzon Mebusu Nebizade Hamdı Be
yin, Hükümeti Milliyemizin Londra mahafili ma
liyesine istikraz akdi için müracaatı şayiasına 
dair suali ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin 
şifahi cevabı 

RElS — Hamdi Beyin sual takriri var. Onu 
okutturuyoruz. 

— 30 — 
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OSMAN B. (Kayseri) — Bizim de sual tak

ririmiz vardı. Ne oldu? 

REÎS — Cevabı geldiğinde okuttururuz. 

21 . XI . 1338 

Riyaseti Celileye 
Londra'dan bâzı Avrupa gazetelerine akset

tirilen haberlere göre Hükümeti Milliyemiz Lon
dra muhafili maliyesine bir istikraz akdi husu
sunda müracaat etmiş. Sulh Konferansının arif ei 
inikadında bu gibi haberler işaa edilmekle va
ziyetimiz zayıf gösterilmek, dostlarımız şüpheye 
düşürülmek isteniliyor. Maliye Vekili Beyefendi
den keyfiyetin şifahen sual edilmesini teklif 
ederim. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Efendiler Maliye Vekâleti ne 
Londra'da, ne Paris'te ne Avrupa'nın hiçbir şeh-
?-'ndv istikraz teşebbüsünde balımmamıştır. istik
raz teşebbüsünü ieabedecek ne bir teklif, ne de bir 
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Kelime dahi sarf etmemiştir. Bu haber yalandır. 
"Rııorünkü memleketimizin hali malîsine göre, ne 
dahilî ve nede haricî istikraza ihtiyacımız yoktur. 
(Alkışlar) (Haza minfadlı rabbi) memleketimi
ze, tamamen hududu millîmize hâkim olduk, 
varidatımız masarifatımızı tamatrıen temin ede
cek kudret ve mahiyettedir. Taarruzdan evvel 
taarruzu ihzar için fazla sarfiyat dolayısiyle va
ridatı müsaidolmıyan. birkaç livada memurla
rın bir iki maaşı tedahül etmişti, bugün bunları 
tamamen tesviye ettik. Memurinimizin, merkez
de olduğu gibi, her islemiş olduğu yerde maaşla
rını tamamen vermek kudretini haiziz. Memleket 
bu kudreti maliyeye maliktir. (Bravo sadaları) 
Buntm için hariçte işaa edilen haberler, bir 
maksadı mahsus tahtında gazetelerin yazdığı 
sözlerdir. Bunları buradan tekzibediyorum. 
(Hangi gazeteler yazmış sesleri) 

RE IS — Efendim dünkü müzakeratm baki
yesine devam etmek içn Celsei hafiye yapacağız. 
Samiinin salonu tahliye etmelerini rica ederim. 

Hitamı Celse : Saat: 1 00 

(Üçüncü *Celse hafidir) 

İçtimai âti ruznamesi 

Zaptı sabık hulâsası 
Evrakı varide 
1. — Tunalı Hilmi Beyin, Alemdar vapuru 

mürettebatının taltiflerine dair temenni takriri 
2. — (Çapakçur) kazası namının (Muzaffe-

riye) ye tebdili hakkındaki Gene Mebusu Hamdi 
Beyin teklifi kanunisi 

3. — Encümenlerden intihabata ait mevrut 
tezkereler. • 

Mazbatalar 
Tepedelenli Nureddin hakkındaki hiyaneti 

vataniye hükmünün ref'iyle ahkâmı umumiye da
iresinde muamele ifa edilmek üzere evrakın Ad
liye Vekâletine tevdiine dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

Hamidoğlu Yusuf'un bakiyei müddeti ceza-
iyesinin affı hakkındaki lâyihai kanuniyenin tas
dikine dair Adliye Encümeni mazbatası 



2'. B. M. M. Matbaam 


