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REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Vâsıf B. (Saruhan), Haydar Rüşdü B. (Denizli) 

RElS —•• Celseyi açıyorum efendim. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI ' 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık kıraat ve 
aynen kabul ve evrakı varide aidoldukları en
cümenlere havale olundu, istiklâl Madalyası ve 
takdirnameyle taltifleri icabeden bâzı zâbitan 
hakkında Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 
kıraat ve taltifleri kabul edildi. Mütaakıben 
Heyeti Vekile intihabıma geçildi ve heyeti urnıu-
rruyesinin birden intihabı kabul edilerek istih
sali aradan £xmra Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyaset
lerinde' bilinikat Heyeti Vekile intihabatmda 
âray?, iştirak eden âzanm adedi (190) olduğu 
ve Heyeti Vekile Riyasetine (183) reyle ve 
Dahiliye Vekâletine (181) reyle istanbul Me
busu Fethi Beyefendinin ve Şer'iye Vekâletine 
(187) reyîe Kolaya Mebusu Musa Kâzım Efen

di Hazretlerinin ve Hariciye Vekâletine (190) 
reyle Malatya Mebusu ismet Paşa Hazretlerinin 
ve Müdafaai Milliye Vekâletime (189) reyle 
Karesi Mebusu Kâzım Paşa Hazretlerinin ve 
Maarif Vekâletine (186) reyle Adana Mebusu 
ismail Safa Beyefendinin ve iktisat Vekâletine 
(189) eryle izmir Mebusu Mahmud Esad Bey
efendinin ve Sıhhiye Vekâletine (187) reyle Si-
nob Mebusu Rıza Nur Beyefendinin ve Maliye 
Vekâletine (189) reyle Gümüşane Mebusu Ha
san Fehmi Beyefendinin ve Adliye Vekâletine 
(185) reyle izmir Mebusu Seyid Beyefendinin 
ve Nafıa Vekâletine (190) reyle Diyarbekir 
Mebusu Feyzi Beyefendinin ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetime (188) reyle istanbul Me
busu Fevzi Paşa Hazretlerinin intihabedild'ik-
leri Makamı Riyasetten alkışlar arasında teb
liğ olundu ve Fethi Beyefendinin teşekkür ve 
Hükümetin siyaseti müstakbelei umumiyesi 
hakkındaki beyanatından sonra Perşembe gü
nü içtima edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Ali Fuad Vâsıf Haydar Rüşdü 

RElS — Zaptı sabık hulâsası Hakkında mü-
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talâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık ay
nen kalbul edilmiştir. Bâzı evrakı varide var. 
Onların havalesini yapacağız. 

2. — EVRAKI VARÎDE 

LÂYİHALAR 

±, — Lozan'da münakit muahede, mukavele 
ve senedatın tasdikine dair îcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinden mevrut kanun lâyihası (1/4) (Ha
riciye Encümenine) ' 

TEZKERELER 

1. — Sirkat maddesinden sureti katiyede üç \ 
sene küreğe mahkûm Karadağlı Süleyman bin ) 
Mustafa'nın maluliyetine binaen bakıyei müd- j 
deti cezaiyesinin affı hakkında îcra Vekilleri \ 
Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/23) (Adliye Encü
menine) 

2. — Firar maddesinden sureti katiyede on 
beş seneye-mahkûm Buldanh Alioğlu Mehmed'-
in maluliyetine binaen bakıyei müddeti cezaiye
sinin affı hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi (3/28) (Adliye Encümenine) 

3. — Katil maddesinden sureti katiyede on 
beş seneye mahkûm Mehmedoğlu Osman'ın ma
luliyetine binaen bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affı hokkanda îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi (3/29) (Adliye Encümenine) 

4. — Mevaddı muhtelif eden muhtelif cezala
ra sureti katiyede mahkûm Çor um'dan Kel IIa-
sanoğlu Eşref ve Tosya'dan Akdanaoğlu namı 
diğeri Karamanoğullarından Eminoğlu Ali ve 
Araç'tan Mu\stafaoğlu Şükrü ve Sungurlu'dan 
Salih Ağa mahdumu Esad ve îskilib'den Memiş 
bin Hüseyin'in maluliyetlerine binaen bakıyei 
müddeti cezaiy elerinin affı hakkında îcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/30) (Adliye En
cümenine) 

5. — Firar maddesinden on sene küreğe su
reti katiyede mahkûm Kaş kazasından Arab Sa-
idoğlu Osman'ın maluliyetine binaen bakıyei 
7nüddeti cezaiyesinin affı hakkında îcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/32) (Adliye 
EncÜ7nenine) 

6. — Men'i müskirat Kanunu mucibince mah
kûm edilen Alâiyeli Aleksi zevcesi Pipi hakkın-
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daki hükümde hatayı adil vâki olduğundan kati 
olan hükmü mezkûrun affı suretiyle telâfisi hak
kında îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
(3/31) (Adliye Encümenine) 

7. — Hidematı muhtelifede gayret ve feda
kârlıkları sebk eden elli dört zabit ve altmış se
kiz. çavuşla otuz üç onbaşı ve altmış dokuz nefe
rin İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında îcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/33 mü
kerrer) 

REİS — Okunacak. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

- Hidematı muhtelifede gayret ve fedakârlık
ları sebk eden leffen mütekaddem cetvellerde 
esamisi muharrer elli dört zabit ve altmış sökiz 
çavuşla otuz üç onbaşı ve altmış dokuz neferin 
künyeleri hizalarında gösterilen işaret veçhile 
kırmızı ve beyaz şeritli İstiklâl Madalyasiyle 
taltifleri Müdafaai Milliye Vekâletince teklif 
ve olveçhile taltiflerinin Meclisi Âliye arzı îcra 
Vekilleri Heyetinin 5 . 7 . 1339 tarihli içtimam-
da takarrür etmekle iktizasının ifa ve neticesi
nin iş'arına müsaade buyurulması mâruzdur 
efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisvekili 
Fevzi 

istiklâl Madalyasiyle taltifi teklif edilenler 
Topçu Taburu Kamacı Ustası Onbaşı Tev-

fik, Serçavuş Rifat, Çavuş Hasan, Onbaşı Said, 
Çavuş Emin, Çavuş İbrahim, Çavuş Kadir, Ne
fer Zülfikar, Nefer Selim, Çavuş Mehmed, Ça
vuş Hanan, Çavuş Abdullah, Çavuş Sadık, On
başı Nuri, Nefer Mustafa, Çavuş Ramazan, Ça
vuş İbrahim, Serçavuş Cemil, Çavuş Halil, Ça
vuş Turan, Çavuş Ali, Çavuş Seyyid,' Çavuş 
Mustafa, Çavuş llyas, Çavuş Mehmed, Çavuş 
Hasan, Çavuş Ahmed, Onbaşı Hasan, Onbaşı 
Mustafa, Onbaşı Vâhid, Onbaşı Âşir^ Onbaşı 
Ahmed, Onbaşı Mehmed, Onbaşı Rasim, Nefer 
Veli, Nefer Mehmed, Nefer İbrahim, Nefer Ha-
sanoğlu Süleyman, Nefer Bekiroğlu İbrahim, 
Nefer Mustafaoğlu Edhem, Nefer İsmail, Ne
fer Vehib/Nefer Hasan, Nefer Hüseyin, Nefer 
Mustafa, Nefer İsmail, Nefer Mehmed, Nefer" 
Ali, Nefer Mustafa, Onbaşı Ali, Çavuş Bektaş, 
Nefer Seyyid Ali, Nefer Alî, Onbaşı Yahya Ali 
Osman, Nefer Ahmed, Nefer Mehmed, Nefer 
Hacı Osman, Nefer Şevki, Çavuş Şükrü, Nefer 
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Halil, Çavuş Mustafa Hüseyin, Onbaşı Taliboğ-
l i r "Hüseyin, Nefer Şâmiloğlu Mehmed, Nefer 
Osmanoğlu Ali, Nefer Osmanoğlu Ahmied, On
başı Mehnıed, Nefer Ahnıed, Nefer Ömer. Ne
fer Miehnıed, Çavuş Şaban, Onbaşı İbrahim, On
başı Sadık, Nefer İbrahim, Nefer Ahmed, Nefer 
Mustafa, Nefer Hüseyin, Çavuş Mustafa, Onba
şı Ahmed, Nefer Mehmed, Nefer Mehmed, Ne
fer Ahmed, Nefer Ahmed, Onbaşı Durmuş, On
başı Mahınud, Onbaşı Hasan, Onbaşı Mustafa, 
Nefer Mehmed, Nefer Süleyman, Nefer Musta
fa, Çavuş Salih, Çavuş İsmail, Serçavuş Hâşim, 
Nefer Abdülkadir, Piyade Nefer Nuri, Nefer 
Mustafa, Nefer Arif, Nefer Mehmed, Nefer İb
rahim, Nefer Mehmed, Nefer Mehmed, Nefer Ali 
Şeyh Mehmed, Nefer Mustafa Osman, Nefer Ah
med Mehnıed, Nefer Ali Durmuş, Çavuş Rıza Meh
med, Nefer Yusuf Osman, Nefer Emin Osman, Ne
fer Mustafa Rıza Yusuf, Nefer Eyüb İbrahim, 
Çavuş Mehmed, Mehmed Çavuş. Çavuş Musta
fa Abdulhalira, Çavuş Durmuş Ali Abdullah, 
Çavuş Hasan, ismail. Çavuş Mehmed İsmail, 
Çavuş Ali Hulusi. Serçavuş Mustafa Vâsıl", 
Çavuş Abdullah Ali. Nefer Mustafa İsmail, 
Onbaşı Mehmed Ali, Çavuş İsmail İbrahim. 
Çavuş Seyyid Ahmed, Nefer Hasan. Mehmed 
Ali, Çavuş Mehmed Emin, Serçavuş Bekir Ha
lil, Çavuş Mehmed Nuri, Nefer Ahmed Ömer. 
Çavuş Ali Ahmed, Nefer Hilal Ali Osman. Ça
vuş Mehmed Ali, Çavuş Ahmed Ali, Çavuş Meh
med Ahmed, Piyade Nefer Mehınedoğlu Meh 
med, Çavuş Aral) Said Hasan, Hüseyiiiı Musta
fa Çavuş, Çavuş ibrahim Mehmed. Serçavuş 
Osman Mustafa, Onbaşı Durmuş Ali, Çavuş 
Şükrü, Çavuş Tevfi'k Mehmed. Serçavuş Ali 
Kasım, Nefer Yusuf Mehnıed, Çavuş Ali. Hüse
yin, Çavuş Mustafa Şerif, Çavuş Raşid Ahmed, 
Çavuş Mustafa, Şerif, Çavuş Raşid Ahmed, Ça
vuş Mustafa. Bekir, Çavuş Mehmed Ömer, On
başı İsmail Mehmed, Yazıcı Hacı Ali Hüseyin 
Çavuş, Sahra Topçu Çavuş Celâl Hasan, Cebel 
Nişancı Onbaşı Mustafa Mehmed, Sahra Topçu 
Onbaşı Hüseyin İsmail, Sahra Topçu Onbaşı 
Rüşldü Hamid, Sahra Topçu Çavuş Abdullah 
Ali, Sahra Topçu Nişancı Onbaşı Mehmed İs
mail, Telefoncu Çavuş Mehmed Abdurrahman, 
Topçu Taburu Çavuş Davud Yusuf, Süvari Bö
lüğünden Çavuş Bekir Meflınıed, Süvari Bölü
ğünden Onbaşı Bekir Ahmed, Süvari Bölüğün-
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den Onbaşı İbrahim Halil, Muhabere Bö
lüğünden Serçavuş Said Rıza, Serçavuş Ke
mal Ali Çavuş, Mecid Hasan, Çavuş Mus
tafa, Çavuş Hazım, Onbaşı Halil, Ne
fer Abdullah, Nefer Fahreddin, Levazım
dan kıdemli Serçavuş Mehmed Hikmet, 
Piyade Yüzbaşı Fehmi EfenkE, Piyade Yüzbaşı 
İsmail Efendi, Piyade Yüzbaşı Kemal Efendi, 
İstihkâm Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi, Pi
yade Binbaşı Aziz Hükiai Efendi, Sahra Topçu 
Yüzbaşı Rasim Efendi, Sahra Topçu Yüzbaşı 
Abclülkerim. Efendi, Sahra Topçu Yüzbaşı 
Emin Efendi, Sahra Topçu Yüzbaşı Seyfeddiiiı 
Efendi, Ağır Topçu yüzbaşı Cevdet, Efendi, Le
vazım Yüzbaşı Vasfi Efendi, Piyade Mülâzim-
evvel İsmail Bediî Efendi, Sahra Topçu Kay
makam Halil Kemal Bey, Bahriye Yüzbaşı 'Hak
kı Efendi, Ağır Topçu Mülâzimisani Bürha-
neddin Efendi, Piyade . Mülâzimisani Safvet 
•Efendi, Süvari Yüzbsuşı Raimiz Efendi Üsküb, 
Sahra Mülâzimisani Hayreddin Efendi Sayda, 
İhtiyat Süvari Mülâziuııisaui Ahmed Mahir 
Efendi Yozgad, İhtiyat Piyade Mülâziımlsani 
Abdullah Efendi Adapazarı, Piyade Binbaşı is
mail Hakkı Efendi Bey'koz, Piyade Binbaşı 
Mehmed Sabri Efendi Sivas, Piyade Takımbaşı 
Kâzım Efendi, Karakol. Kıımadanı jandarma 
Mehnıed Çavuş, Piyade Yüzbaşı Zekeriye Bren
di Manais'tır, Piyade Mülâziınievvel Hâlid Said 
efendi Asitane, Piyade Mülâzimievvcl Osman 
Efendi Ha.rput, İhtiyat Zâbitvekili Tahsin Efen
di İzmit, jandarma Yüzbaşı Ali Rıza Efendi 
Taşlıca, Piyade Yüzbaşı Sabri Ef etini i. Balıke
sir, Piyade Yüzbaşı Ahmed Şevket Efendi Ma
nastır, Piyade Yüzbaşı Ahnved Hamdi Efemdi 
Erzincan, ihtiyat Mülâzimievvel Ahmed Fahri 
Efendi Konya, İhtiyat Zâbitvekili Ahmed Ham
di Efendi Harpııt, İhtiyat Zâbi'tvekili Cevdet 
Efendi Yozgad, İhtiyat Zâbitvekili Münih Efen
di Yozgad, İhtiyat Mülâzimisani ihsan Huliki 
Efendi Yozgad, İhtiyat Zâbitvekili Ziyaeddin 
Efendi Süleymaniye, İhtiyat Mülâzimisani Cevad 
Efendi İştib, Ağır Topçu Kaymakam Eyüb Bey 
Dersaadet, Mütekait Yüzbaşı Abdülgani Efendi 
Van, Sanayi.' Yüzbaşı Hamid Efendi Sivas, 
Piyade Yüzbaşı Ali Rıza Efendi Ergene, Le
vazım Yüzbaşı Ziya Efendi Kocamustafapaşa, 
Kıtaatı Fenniye Elektrik Mühendisi Yüzbaşı 
Hasan Tahsin Efendi Anadolukavağı, Piyade 
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Yüzbaşı Cemal Efendi Midilli, Ağır Topçu Mü-
iâzimievvel Ziya Efendi Kırşehir, Mütekait 
Mülâzimievvel Ahmed Ağa Yozgad, Dr. Kimya
ger Osman Nuri Efendi Derşaadet, Sahra Mü-
lâziımieevel İbrahim Efendi Aclana, Nâzım Bey 
Adana, Cemil Bey Adana, Ziya Efendi Adana, 
Sahra Yüzbaşı Emin Efendi Derşaadet, Onbaşı 
Şerif, Onbaşı Osman Vezirköprü. 

REİS — Efendim! Bu Heyeti Vekile tez
keresi münderecatı olan elli dört zabit ve alt
mış sekiz çavuşla otuz üç onbaşı ve altmış do
kuz neferin İstiklâl madalyaları ile taltiflerini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil-
mistir. 

MUHTELİF EVRAK 

i, — Meclisi Âlinin küşadı münasebetiyle 
Şeyh Sünusî Hazretleriyle Kastamonu Belediye 
Riyasetinden mevrut tebrik telgrafları 

— Yeni devrei içtimaiyenin tebrikini 
mutazammın Şeyh Sünusî Hazretleriyle Kasta
monu Belediye Riyasetinden mevrut telgraflar 
vardır, efendim. Geçeniki içtimada yaptığımız 
gibi Divanı Riyasetten ımünasip cevaplar ya
zılsın. (Muvafık sesleri) 

S. — AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

1. — Mebusların intihap mazbataları 

JIEÎS — Muş Mebusu tlyas Sami Efendinin 
Beşinci Şubeden mevrut mazbatai intihabiyesi 
var, okunacak : 

Beşdnei Şube .mazbatası 

Encümeni Mahsusunea tetkik edilerek Muş 
Mebusluğuna kabulü için hakkında bir gûna şi
kâyet vâki ve esbabı ret ve tâlil nıevcudolmıyan 
Mebusu sabık tlyas Sami Efendinin Muş Me
busluğu şubemizce de kabul edilmiş ve keyfiye
tin Heyeti Umumiyeye arzı karargir olmuş bu
lunduğundan Riyaseti Delileye takdim kılındı. 

14 Ağustos 1339 
Beşinci Şube Reisi Kâtip 

Siriob Mebusu Kângırı Mebusu 
Yusuf Kemal Ahmed Talât 

REİS — Efendim, tlyas» Sami Efendinin 
mazbatası hakkında söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri) llyas Sami Efendinin mazbatasını 

1339 0 : 1 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, tlyas 
Sami Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Erzurum mebuslarının mazabıtı intihabiye
sini 'Birinci Şubeye gönderiyoruz. 

Hakkâri mebuslarının ımazabıtı intihabiye-
sini üçüncü Şubeye gönderiyoruz. 

Kars mebuslarının mazabıtı intihabiyesini 
Dördüncü Şubeye, Giresun mebuslarının maza
bıtı intihabiyesini Beşinci Şubeye, Van mebus
larının mazabıtı intihabiyesini Beşinci Şubeye, 
Trabzon «mebuslarının mazabıtı intihabiyesini 
Dördüncü Şubeye gönderiyoruz. 

2. — Şubelerden encümenlere intihabedilen 
manın esamisi 

REİS — Efendim, şubelerce encümenlere âza 
intihabedilmiştir. Bu baptaki cetveli talik ettik, 
yalnız encümenlerin Reis ve Mazbata Muharrir
leri ve Kâtipleri bâzı encümenlerce henüz inti-
habedilmemiştir. Çok rica ederim, encümenler 
içtima edip Mazbata Muharrirlerini, Reislerini 
ve Kâtiplerini intihap buyursunlar. 

Şubelerden encümenlere tefrik edilen azanın 
esamisi :" 

Kanunu Esasi Encümeni 

Mazbata Muharriri : Celâl Nuri Bey (Geli
bolu), Kâtip : llyas Sami Bey (Muş), Feridun 
Fikri Bey (Dersim), Reis : Yunus Nadi Bey 
(Menteşe), Ağaoğlu Ahmed Bey (Kars), Refik 
Bey (Konya), Rasih Efendi (Antalya), Refet 
Bey (Bursa), İbrahim Süreyya Bey (İzmit), 
Mahmud Bey (Siird), Ali Rıza Bey (Kırşehir), 
Necati Bey (İzmir), Hazım Bey (Niğde), Ah
med Süreyya Bey (Karesi), Münir Hüsrev Bey 
(Erzurum). 

Nizamnamei Dahilî Encümeni 

Haydar Âdil Bey (Karesi), Reis : Şeyh 
Saffet Efendi (Urfa), İsmet Bey (Çorum), İs
mail Canbülat Bey (İstanbul), Kâtip : Ragıb 
Bey (Kütahya), Enlin Bey (İçel), Faik Bey 
(Edirne), İsmail Hakkı Bey (Karahisarı Şarki), 
Hamdi Bey (Bozok), Ahmed Sâkî Bey (Antal
ya), Kâtip : Ali Süruri Efendi (Karahisarı 
Şarki), Abdülkadir Bey (Maraş), Neşet Bey 
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(Aksaray), Ziya Gökalp Bey (Diyarbekir), 
Mazbata Muharriri : Haydar Rüşdü Bey (De
nizli) . 

Lâyiha Encümeni 

Besim Bey (Mersin), Reis : 'Sadık Bey 
(Karahisarı Sahib), Emin Bey (Tokad), Tev-
fik Fikret Bey (Konya), Şefik Bey (Bayezid), 
Kâtip : Necib Ali Bey (Denizli), Süleyman 
Sırrı Bey (Bozok), Mehmed Bey (Çanakkale), 
Yusuf Bey (Denizli), Mazbata Muharriri : 
Ahmed Sâkî Bey (Antalya), Kemal Bey (Saru-
han), Osman Niyazi Bey (Karesi), Abdürrezzak 
Çelebi Efendi (Mardin), Şeref Bey (Diyarbe
kir), Derviş Bey (Mardin). 

Hariciye Encümeni 

Celâl Nuri Bey (Gelibolu), Zekâi Bey (Ay
dın), Mazbata Muharriri : Tevfik Rüşdü Bey 
(izmir), Yunus Nâdi Bey (Menteşe}, Cevad Ab-
bas Bey (Bolu), Ağaoğlu Ahmed Bey (Kars), 

- Ferid Bey (Kütahya), Rauf Bey (İstanbul), 
Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahib), Reis : 
Yusuf Kemal Bey (Sinob), Şükrü Bey (İzmir), 
Bekir Sami Bey (Tokad), Mithat Bey (Maraş), 
Hamdi Bey (Erzincan), Kâtip : Yakup Kadri 
Bey (Mardin). 

Müdafaai Milliye Encümeni 

Mazbata Muharriri : Receb Bey (Kütahya), 
Kâtip : Yusuf Ziya Bey (Zonguldak), Rasim 
Bey (Ertuğrul), Kılıç Ali Bey (Gaızianıteb), Ali 
Rıza Bey (Kastamonu), Avni Bey (Cebelibere
ket), Reis : Ali Bey (Karahisarı Sahib), Galib 
Bey (Niğ*de), Süleyman Sırrı Bey (Bozok), Fu-
a.cl Bey (Lâzisıtan), Hüsrev Bey (Urfa), Haımdi 

J>ey (İstanbul), Cemil Bey (Tekirdağ), Mustafa 
Bey (İzmit). 

Kavanini Maliye Encümeni 

Ferid Bey (Çorum), Mustafa^ Fevzi Efendi 
(Samban), Mükerrernı Bey (İsparta), Halil Bey 
(Ertuğrul), Tevfik Fikret Bey (Konya), Musta
fa Bey (Elâziz), Reis : Sabit Bey (Erzincan), 
Kâtip : Necib Bey (Mardin), Ahmed:Bey (Kay
seri), İhsan Bey (Ankara), Oıstm<am •Niyazi.-i-B^y ; 
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(Karesi), Mazbata Muharriri : Yahya Galib 
Bey (Kırşehir), Hulusi Bey (Karesi), Âbidin 
Bey (Saruhan), Hali t Bey (Niğde). 

Şer'iye ve Evkaf Encümeni 

Eyüb Sabri Efendi (Konya), Şeyh Saffet 
Efendi (Urfa), llyas Sami Efendi (Muş), Hasan 
Fehmi Efendi (Kastamonu), Mustafa Fehmi 
Efendi (Bursa), Mustafa Feyzi Efendi (Konya), 
Reis : Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir), Ka
tip : Esad Efendi (Menteşe), Râsih Efendi (An
talya), Mazbata Muharriri : Kâmil Efendi 
(Karahisarı Sahib), Naim Hâzıım Efendi (Kon
ya), Raif Efendi (Erzurum), Veled Çelebi Efen
di (Kastamonu), Hafız Şahin Efendi (Gazian-
teb), Mustafa Efendi (Konya). 

Adliye Encümeni 

Mustafa Feyzi Efendi (Saruhan), Kâtip : 
Feridun Fikri Bey (Dersim), Besim Bey (Mer
sin), Necmeddin Molla Bey (Kastamonu). Refik 
Bey (Konya), Mustafa Feyzi Efendi (Konya), 
Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir),•Hamdi Bey 
(Bozok), Osman Nuri Bey (Bursa), Reis : Yu
suf Kemal Bey (Sinob), Necati' Bey (İzmir), 
Münir Bey '(Çorum), Ahmed Süreyya Bey (Ka
resi), Mazbata Muharriri : Ab idin Bey (Saru
han), Ahmet Mahir Efendi.. (Kastamonu). 

Dahiliye Encümeni 

Zekâi Bey (Aydın), Mazbata Muharriri : 
Mustafa Abdülhâlik Bey. (Kângırı), Kâtip ; 
Ali Şuuri Bey (Karesi), İsmail Canbulad Bey 
(İstanbul), Süleyman Necini'Bey (Canik), Cev
det Bey (Kütahya), Faik Bey (Tekir
dağ), Gal^b Bey (Niğde), Şükrü Kaya Bey 
(Menteşe), Şakir Bey (Çatalca), İzzet Ulvi Bey 
(Karahisarı Sahib), İhsan Bey (Ankara), Re
is : Hâzıra Bey (Niğde), Veİibi Bey (Karesi), 
İsmail Kemal Bey (Çorum). 

Posta ve Telgraf Encümeni 

Reis : Sabri Bey (Saruhan), Ahmed İffet 
Bey (Ertuğrul), Hakkı Bey (Van), Halet Boy 
.(Erzurum), Ali .Saıb Bey (Kozan), Hüseyin 
Bey (Elâziz), Ömer Mümtaz Bey (Ankara), Kâ-
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tip : Avni Bey (Bozok), Şükrü Bey Çanakkale), 
Murad Bey (Antalya), Şakir Bey (Ankara), 
Mustafa Bey (Tokad), Zamir Bey (Adana), 
Mazbata Muharriri : Münir Husrev Bey (Er
zurum), Ziya Bey (Sivas). 

tktisad Encümeni 

Şükrü Bey (Bolu), Kâtip : Ahmed îffet 
Bey (Ertuğrul), Mehmed Bey (Kastamonu), 
Hafız Emin Bey (içel), NecaJti Bey (Bursa), Ali 

# Şadı Bey (Kozan), Vehbi Bey (Aksaray), Maz
bata Muharriri : Yusuf Akçura Bey (istanbul), 
Faik Bey (Edirne), Kemal Bey (Adana), Mu
rad Bey (Antalya), Nuh Naci Bey (Kayseri), 
Reis : Mahmud Celâl Bey (izmir), Hulusi Bey 
(Karesi), Hacı Bekir Efendi (Konya). 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Encümeni 

Dr. Tevfik Rüşdü Bey *( İzmir), Dr. Mustafa 
Bey (Çorum), Kâtip : Dr. Hâlid Bey (Kay
seri), Emin Cemal Bey (Bolu), Avni Bey (Ce
belibereket), Muammer Bey (Sivas),, Mazbata 
Muharriri : Dr. Fuad Bey (Kırkkilise), Dr. Hil
mi Bey (Malatya), Ethem Bey (Saruhan), Meh
med Emin Bey (Karahisarı Şarki), Falih Rıfkı 
Bey (Bolu), Şakir Bey (Çatalca), Dr. Refik Bey 
(istanbul), Rahmi Bey (İzmir), Hamdi Bey 
(Erzincan). 

tstida Encümeni 

Muhiddin Bey (Elâziz), Mehmed Cavid Bey 
(Karesi), Hacı Mehmed Bey (Maraş), Reis : 
Musa »Kâzım Bey (Afyon Karahisar), Hüseyin 
Bey (Elâziz), Ali Bey (Lâzistan), Ziya Bey 
(Kângırı), Mahbub Efendi (Kırşehir), Mazba
ta Muharriri : Necib Bey (Mardin), Mustafa 
Bey (Tokad), Sabit Bey (Kayseri), Kâtip : Os
man Kadri Bey (Muş), Halil Bey (Niğde), Der
viş Bey (Mardin), Reşid Ağa (Malatya), 

Maarif Encümeni 

Şükrü Bey (izmit), Sâmih Rifat Bey (Ça
nakkale), Mazbata Muharriri: Vâsıf Bey (Sa
ruhan), Hambullah Subhi Bey (istanbul), Re
is : Abdürrahmân Şeref Bey (istanbul), Rifat 
Bey i Kângırı), Yusuf Akçura Bey (istanbul), 
•\lmed Remzi Bey (Gaziınteb), Şükrü Bey 
(Çanakkale), Yahya Kemal Bey (Urfa), Talât 
Bey (Kângırı), Kâtip: izzet Ulvi Bey (Kara-
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hisarı Sahib), Ziya Gökalp Bey (Diyarbekir), 
Veled Çelebi Efendi (Kastamonu), Zamir Bey 
(Adana). 

Nafıa Encümeni 

ihsan Bey (Cebelibereket), Dr. Fikret 
, Bey (Ertuğrul), Mahmud Nedim Bey (Malat

ya), Mazbata Muharriri: Hüseyin Rıfkı Bey 
(Edirne), Musa Kâzım Bey (Afyon Karahisar), 
Reis: Cavid Paşa (Canik), Avni Bey (Bozok), 
Süreyya Bey (izmit), Mehmed Bey (Bolu), Sü
leyman Sırrı Bey (istanbul), İbrahim Bey (iz
mit), /Kâ t ip : Ragıb Bey (Zonguldak), Halid 
Bey (Kastamonu), Niyazi Bey (Mersin), Mus
tafa Efendi (Konya). 

İrşat Encümeni 

Ali Şüuri Bey (Karesi), ihsan Bey (Cebe
libereket), Vâsıf Bey (Saruhan), Besim Atalay 
Bey (Aksaray), Haydar Rüşdü Bey (Denizli), 
Kât ip: Yakub Kadri Bey (Mardin), Mehmed 
Emin Bev (Karahisarı Şarki), Yahya Kemal 
Bey (Urfa), Kâmil Efendi (Karahisarı Sahib), 
Yunus Nâdi Bey (Menteşe), Rifat Bey (Kân
gırı), Fuad Bey (Konya), Mahbub Efendi 
(Kırşehir), Nuri Bey (Kütahya), Ali Bey (Ka
rahisarı Sahib). 

Umuru Tasarrufiye Encümeni 

Mazbata Muharriri : Emin Bey (Tokad), 
Mahmud Nedim Bey (Malatya), İsmet Bey (Ço
rum), Necmeddin Molla Bey (Kastamonu), Ab 
durrahman Şeref Bey (istanbul), Halil Bey 
(Ertuğrul), Hüseyin Baki Bey (Burdur), Meh
med Bey (Çanakkale), Ahmed Şükrü Bey (Der
sim, Kâtip: Kemal Bey (Saruhan),-Münir Bey 
(Çorum), Ali Rıza Bey (Kırşehir), Reis: Ah
med Mahir Efendi (Kastamonu), Hafız Şahin 
Efendi (Gazianteb), Ali Bey (Urfa). 

Tetkiki Hesabat Encümeni 

Mükerrem Bey (İsparta), Mazhar Müfid 
Bey (Denizli), ismail Hakkı Bey (Karahisarı 
Şarki), Reis: Yahya Galib Bey (Kırşehir), Ali 
Cenani Bey (Gazianteb). 

Muvazenei Maliye Encümeni 

Receb Bey (Kütahya), Mustafa Abdülhâlik 
Bey (Kângırı), Reşad Bey (Saruhan), Mazhar 

Müfid Bey (Denizli), Kâtip: Fuad Bey (Kon
ya), Tahsin Bey (Maraş), Reis: Ferid Bey 
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(Kütahya), Osman Nuri Boy (Bursa), Şükrü 
Kaya Bey (Menteşe), Rahmi Bey (Sivas), Ra-
sim Bey (Sivas), Asaf Bey (Hakkâri), Mazba
ta Muharriri: Ali Oenani Bey (Gazianteb), Micl-
hat Bey (Maraş), Kâzım Hüsnü Bey (Konya). 

REİS — ikinci, Üçüncü, Beşinci şubeler İ ı-
şad Encümeni için intihap yapmamışlardır. Mü
nasip bir zamanda trşad Encümeni için âza in-
tihabetnıelerini rica ederim. 

Efendim! Her sene iptidasında Kütüphane 
Encümeni intihabolunur. Nizamnanıei Dahilî 
mucibince ıbunım iki azayı tabiisi İdare Memurla-
rındandır. Diğer üç âzası Heyeti Umumiye ta
rafından intihabedilir. Geçen Meclis bu meseleyi, 
yani Heyeti Umumiyeden intibabedileeek arka
daşların intihabı meselesini Divanı Riyasete ha
vale ederdi ve Divanı Riyaset de intihabeder ve 
namzetlerini teklif ederdi ve o yolda intihabedi-
lirdi. Bu sureti kabul buyurursanız Divanı Ri
yaset üç kişi intihabeder ve Heyeti Umumiyeye 
arz eder. 

SABİT !B. (Erzincan) — Memurin Muhake-
ıinat Encümeni ile Tetkik Heyeti intiıhalbedilmeR. 
Birçok teraküm etmiş evrak vardır. 

REİS — Evet efendim. Onun İntihabına da 
gelecek ietimada başlarız. Efendim çünkü En
cümenler henüz vazifelerine bağlamamışlardır. 
Vazife başlayınca o mesele 'de halledilir. 

TEKLİFLER 

7. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin İstik
lâl. muharebatına iştirak eden ihtiyat Milis zabit
leri hakkında teklifi kanunisi (2/1) (Lâyiha En
cümenine) 

TAKRİRLER 

1. —- Kütahya Mebusu Keceb Beyin, g.eçen 
Meclisten müdevver evrak hakkında takriri (4/2) 

REİS — Geçen Meclisten müdevver evrak 
hakkında, Kütahya Mefeusu Reeeb Beyin bir 
takriri vardır. Müsaade ederseniz okuyalım. 

Riyaseti Oelilieye 
Elyevnı m er'i bulunan Nizamnanıei Dahilî

nin otuz altıncı rn'addesinde tecdüden intihab-
olunan meclisi erin ısabık Meclisten. ımüdevver 
Levayihi kanuniyeyi keemlemyekûn addedeceği 
muharrer bulunmakta ve otuz yedinci maddede 
dahi yeni Meclis encümenleri tarafından tanzim 
kılınmış olan mazbataların tâlbi olacağı şerait 
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l zikredilmektedir. Makamı Riyasetçe tabettiri

lerek azayı kirama tevzi ediltaıiş olan birinci 
devrei intihalbiye ıhulâsai mesaisini müş'ir 
risalede sabıtk Meclisin henüz ikmal edeaniyerek 
bize devreylediği işler hakkmd'a mevcut bulu
nan malûmata nazaran bunlar arasında haizi 
ehemmiyet evrakın da mevcudolduğu anlaşıl
maktadır. Rerımucibi Nizamn'ame eskiden mü
devver mesailin kamilen keenlemyekûn addi, 
mevcut mühîm işlerin tehirini mUcibolabileceği 
gibi bilâkis bütün eski muamelâtın ruznamemi-
ze alınması 'da pek. mütejnevvi yeni vazaif kar
şısında bulunan Meclisimizin mesaisini işkâl 
edeceğinden Nizamname ahkâmı ile vaziyeti 
marazayı telif edecek bir şekil tıes'biti zaruridir. 
Binaenaleyh vekiller ile de temas olunarak eski 
Meclisten müdevver olup Makamı Riyaset
te, Heyeti Umumiyede, encümenlerde mevcut 
evraktan hangilerinin keemleııyekün addi, 
hagilerinin Meclisimizin sahai mesaisine nak
li ieabedeceğinm tesbitiyle bamaızbata Mec
lis Heyeti Umumiyesine arzı keyfiyetinin 
Divanı Riyasete havalesini arz ve teklif eyle
rim. 

14 . 8 . 1339 
Kütahya, 

Receb 

REİS — Efendim hakikaten bu müstacel bir 
tekliftir. Filvaki Nizamnamei Dahilîmiz; bir 
meclisin vazifesi hitam bulunca ona ait bütün 
evrakı keenlemyekûn addeyliyor. Halbuki ma-

I lûmuâliniz Meclisi Âliniz aynı zamamda icrai 
kuvveti de haiz olduğundan o evrak taraaiinlda 

I icraî birtakım teklifler vardır iki bunların foöy~ 
I le birdenbire keenlerayeküjn addedilmesi bit-
I tabi muvafık değildir. ^ 

KADRİ B. (Siverek) — Meselâ müteka
idinin terfihi hakkında bir kanun vardır. 

REİS — Bu sgibi birçok mühim kanunlar 
1 vardır. Binaenaleyh bu a ikadasınız teklif edi

yor ki Divanı Riyaset bu işi tezekkür etsin. 
Filvaki D'iiviaaıı Riyaset kendiliğinden böyle 
Ndzamnamei Dahilînin bir maddesini tadil ede
mez. Eğer arzu buyurursanız bugün ruznamede 
hiçbir mesele yoktur. Bu meseleyi müzakere 

I edip neticeye iktiranı ettireliim. 

İSMET B. (Çorum) — Söz isterim Reis bey. 
| REİS — Bu mesele hakkında mı, yoksa 
I usul hakkında mı ! 
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İSMET B. (Çorum) — Usul hakkında söy-

liyeceğim. Nizamnamei Dahilînin otuz beşinci 
maddesi mucibince mazbataları yapfilmış olan 
lâyihaların tekrar tetkiki encümenlerin salâhiye-
tâne mevdudur. Encümenler tekrar isterler ve
yahut yirmi âza tarafından istenir ve aynen ka
bul edilirse encümenlerce Heyeti Umumiyeye 
sevk edilir. Edilmezse yeniden tettkîk edilir. 
Dördütncü madde tekliflerle levayihin keemlem-
yekün addind gösteriyor. Bunun başka bir usule 
raptma' veyahut Nizamnamei Dahilîyi tadile 
lüzum görmüyorum. Levayühi kanuniyeyi ve
kâletler teklif eder-. Teklifi kanunîleri de azayı 
kiram teklif eder: Azayı ikiramın teklifleri 
için teklif eden azanın mevcudiyeti lâzımdır. 
Mevcut değilse âzıa-dan birisi o teklifleri tetkik 
ederek onlardan memlekete lüzumu olanları, 
yani menfaati memlekete muvafık olanları var
sa tekrar teklif etmekle yeniden müzakere baş
lar. ; Levayihi kanııniyed'en İcra Vekillerinin ta-
kibetmesi icabeden aksamını 'kendileri teklif 
ederler ve bir Üstte ile teklif name kaleme alırlar 
ve Meclise arz etleri er. Meclis de o teklifi aid-
olduğu encümenlere havale eder. EneumenlJer.de 
levayihi alırlar, tetkik ederler. Bundan başka 
kısa bir tarik yoktur zannederim. N'izaan-
namei Dahilîyi encümene havale etmek, oradia 
müzakere etmek, tadil edip Heyeti Umumiyeye 
getirmek uzun zamana mütevakkıftır. Binaen
aleyh bunun için encümenlerin derhal vazifeye 
başlaması imkânını ftem'in etmek lâzımdır-, her 
vekâlet kendisine aıidolan lâyihayı yeniden tek
lif eder, bir listeyle huraya tekrar müracaat 
eder ve encümenlerde vazifelerine başlarlar. Di
ğer meseleleri zaten encümenler isterlerse tetkik 
ederler, kabul ederlerse ederler, etmezlerse, kalır. 

REİS — Efendim Beceb Beyin takririnin 
müzakeresini kabul edenler lütfen el ka'Mıırsın. 
ismet; Bey de aynı veçhile müzakere edilsin di
yordu. 

ÎSMET B. (Çorum) — Nizamnamei Dahi
linin mevcut mevaddmı 'tatbik etmekle halli 
meselenin mümkün olduğu kamaatini izhar et
tim. 

TUNALI HlLMt B.'-(Zonguldak) — Bein de 
aksini söyliyeceğim. 

BEİS — Buyurun efendim. 
TTJNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) .— Efen

dim vekil olmayınca insan bâzı hakikatlere 
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vâkıf olamıyor. İntihabatuı tecdidi münasebe
tiyle vermiş olduğum bâzı tekliflere veda edip 
etmiyeceğimi anlamak için bir bahis açıldı. Bun
lara benim battal nazariyle bakmaklığım icabe-
diyormuş. Arkadaşlar, iki Hilmi tasavvur ediniz, 
Miri bugün gitmiş, bir diğer yenisi buraya gel
iş. îlnşallah. yenisini Cenabı Hak aratmaz, öyle 
kanun lâyihaları Geriyorum ki hepsi güya saç
madır, katiyen faidesd yoktur. Fakat giden Hil
mi geçen sefer öyle bir teklifi kanuni vermiş ki 
belki bu memleketin selâmeitihi intaçeder. Şu 
halde nasıl olur da geçmiş olan bir azanın, bir 
mebusun teklifi kanunisi katiyen mühmel adde
dilebiliri 'Bu kerre katiyen, «m antığıin hilâfında-
d-vr. ikincisi, İsmet Bey arkadaşımız burada ka
tiyen Nizamnamei Dahiliyeye dokunullm amasını 
teklif ettiler. Arkadaşlar! İsmet Bey tetkik sa
lâhiyettim Heyeti Vekileye veriyorlar. İcra Ve
killeri Heyeti bu m'azbataları alıyor, kendi zih
niyetine, kendi programına ve istikametine 
muvafık olanları tatbik ediyor. 

Halbuki bunlar arasında öyle mühim olan
lar var ki her nekadar İcra Vekdlleri Heyetindin 
fikrine muhalif olsa bile bilâkis memleketin 
terakkisine, selâmetine esaslı bir surette taal
luk ediyor. i 

Arkadaşlar! Kütahya Mebusu Receb iBey ar-
kdaşım cidden şayanı tebrik bir teklifte bulun
muştur, var olsunlar. Efendim şimdi bence ke-
maffissabık encümenlerde bhılunan evrak en-
eümenlerce tetkik ve intacedilir. Henüz encü
menlere sevk edilmemiş evrak mevcut ise on
lar da Lâyiha Encümenine tevdi edilir. Sonra 
Heyeti Umumiyeye gelir ve Heyeti Umumiye-
niz vasıtasiyle diğer encümenlerin birine tevdi 
edilir. Memleket için en nafi, usul budur. Bi
naenaleyh bu teklifin kabul edilmesini istirham 
ederim. 

HACI ILYAS SAMİ Ef. (Muş) — Efendim 
takrir vesilesiyle Heyeti Aliyenizin mesaisinin 
en mühim cephe ve esasından bir müzakere 
açılmış oluyor. Bu mesele yalnız Heyeti Aliye-
nizi ve Heyeti salifeyi meşgul eden bir mesele 
değildir; zaman zaman bütün m'edisleri meşgul 
eden bir meselei mühimmedir. Bunu yarım. saat. 
zarfında hollederseniz Heyeti Aliyeniz en isa-
betkâr bir şehrahta yürümesini temin etmiş ol
mayacaktır. Takririn mahiyetini iyice bilmiyo
rum. Y'alnız bendenizin anladığım «Heyeti Ali-
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yenize devrolması lâzımgelen evrak-1 Divanı Ri
yasetçe ehemmi mühimme takdim edilerek tas
nif edilsin. Heyeti Aliye (bunların mühimmini 
kabul eder veyahut iptal eder veyahut vekâleti 
aidesi istediği teklifi alsın, yeniden teklif etsin> 
Ta'krir okunurken burada değildim, mahiyetini 
bilmiyorum. Fakat; müzalkereden bunu anlıyo
rum. Her halde tashih edilmesi icabeden bir 
mesele varsa Meclisiniz evvelki Meclisi ikmal 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz Heyeti Celi-
lenizin müstemirrolduğunu teyidediyor. He
yeti Aliyeniz geçen Meclisin bütün evraklarına 
bilâtereddüt vâzıülyeddir. Aksine ne teamülen, 
ne hukukan cevaz var. Binaenaleyh hepsini 
alır ve yeniden yapılması millete nafi olacak 
işler varsa yapar. Heyeti Aliyeniz bu veçhile 
veçhesini tâyin ettiği gün memlekete en müs
mir bir vazife görecektir. Bendeniz teklif edi
yorum. Diyorum ki, Meclisi Âlinizden her han
gi bir zat şu mesele ehemdir diye teklif ederse 
o şey her halde Meclisi Âlinizin ruznamesmi 
işgal eder. Bu ayrıca müstağnii izah bir esas 
olmakla benaber geçen seneden müdevver mesa
ilin, hepsini Divanı Riyaset bir araya getirsin 
veyahut Heyeti Aliyeniz arzu ederse şube reis
lerine salâhiyet versin ve Divanda bunlar tas
nif edilsin. Memlekette amelî mühim tesirler 
yapabilecek olanları tercih ederek bir liste ha
linde Heyeti Aliyenizin nazarı müzakeresine 
arz edilsin. Bu gayet zaruridir. Müzalkeresi te
hir edilmiyeoelk pek mühim evrak vardır. Bun
ların tetkîkiyle Meclisi Âliniz meşgul olamaz. Bi
naenaleyh bu salâhiyeti o heyete vermek lüzu
munda tereddüdedilmez zannederim. Binaenaleyh 
bunun kadar mühim olacak mesaili âtiye vardır. 
Her halde bunu halletmelidir. Şimdi zamanı 
değilse zamanı hulul ettiği vakit halledilmeli. 
Şu memlekete ne yapılacaktır? Tabiî buna dair 
lâyihayı en evvel Heyeti Vekile Reisi verecek; 
kendisi de burada beyanatta bulunduğunda 
zikretmiştir ki program tesbit ederek öyle yü
rüyeceğiz. Maziden müdevver olan evrakı şu 
suretle halletmek en zaruri, en mühim bir işi
mizdir ve bu takrir de müzakereyi tevlidet-
miştir. Heyeti Celilenizde müzakere etmekle 
zannederim pek iyi bir neticeye vâsıl olacağız. 
Binaenaleyh bendenizin kanaatim şube reisle
rine ve Divanı Riyasete salâhiyet vermektir. Ve 
âtideki mesail için mevzuubahsolduğu zaman 
bir yol ararız. Benim kanaatim budur efendim. 
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RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Malûmu-

âliniz Meclisi Âli Heyeti Vekilesrini, şubeleri
ni ve az - çok encümenlerini intihabetmiştir. 
Şu halde fiilî devrei mesai hulul etmiş bulunu
yor. Bu vaziyette bendenizin teklif ettiğim 
mesele kendi kendine ve bizatihi mevzuubahis-
tir. Bendeniz aynı zamanda bundan evvelki 
Meclisin Heyeti Tahririyesinde iştigal etmiş 
bulunduğum için bu meselenin mevzuubahsedli-
meksizin yeni Meclisin mesaiye devam etmesin
de esaslı bir noksan olacağı kanaatinde bulu
nuyorum. Ve bu kanaat sebebiyle fikrimi arz 
etmek isterim. Efendim! Teklifimin mahiyeti 
îlyas Sami Beyefendinin ifadesine nazaran 
zannederim vâzıhan anlaşılamamıştır. Bu mak
sadı kâfi derecede vuzuhla izah edersem He
yeti Celile teklifimde muvafakat edecektir zan
nederim. Efendim teklifimin esasını şu şekil 
teşkil ediyor. Malûmuâliniz geçen seneden bir
çok evrak ve muamelât ve birçok tekâlif ve 
levayihi kanuniye henüz bitmemiş bir vaziyet
te Meclise devredilmiştir. Bunlar meyanında 
Heyeti Umumiyeye mal olmuş ve fakat Heyeti 
Umumiyede müzakere edilmemiş encümenler 
teklifleri bulunduğu gibi encümence hiç mü
zakere edilmemiş ve kendilerine mal olmuş bir
çok evrak vardır. Sonra Makamı Riyasete gel
miş, fakat henüz ne encümene verilmiş ve ne 
Heyeti Umumiyeye mal olmuş birtakım evrak 
var. Bu evrak içerisinde takririmde arz etti
ğim gibi ve Heyeti Aliyenize tevzi edilen hulâ-
sai mesaide de mütalâa buyurduğunuz veçhile 
çok ve fevkalâde ehemmiyeti haiz olan ve az -
çok müstacelen çıkmasında faide tasavvur edi
len kâğıtlar vardır. Aynı zamanda bunlar me
yanında geçen devreden mesaii umumiye için 
mühim addedilecek fakat bizim devre için mü
him olmıyacak kâğıtlar vardır. Nizamnamenin 
bu baptaki maddesi malûmuâliniz mutlaktır. 
Nizamnamei Dahilînin otuz altıncı maddesinde; 
«Yeni bir Meclis gelirse sabık Meclis tarafın
dan henüz kabul edilmemiş olan bilcümle le-
vayih ve teklif atı kanuniye keenlemyekûn-
dur.» diyor. Bu ifade malûmuâlileriniz bi
zim mahiyetimizle, bizim salâhiyetimizle top
lanmış bir Meclisin evsaf ve vaziyetine o 
kadar tevafuk edemez. Fakat ne çare ki 
bizim elimizde muta ve raer'i olan bir Ni
zamname vardır. O Nizamnamenin ifadesi de 
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bu suretle mutlaktır. O Nizamnameyi tatbik 
ettiğinizde arz ettiğim gibi bu Meclis ve Hü
kümet için mühim ve müstacel birçok teklifleri 
muhtevi olan o evrak keenlemyekûn hükmünde 
kalacak. Bu şekil kabul edildiği zaman da eski âza 
tarafından uzunuzadıya tetkikat neticesi olarak 
teklif edilmiş veyahut Hükümet tarafından gön
derilmiş ve encümenlerde muamelesi bitmiş olan 
evrakı yeni gelen âza yeniden yazacak ve yeniden 
merasimi kanuniyeye tâbi olarak Meclise gelecek ve 
ondan sonra encümenlere gidecektir ve bu su
retle mühim mesail ımâruzu teahhur olacaktır. 
Bu takdirde bendeniz diyorum ki ne Nizamna
menin ımevaddı veçhile bunları mutlak olarak 
keenlemyekûn addedeliım ve ne de bunların içe
risinden hepsini kendimize mal olarak kabul 
edelim. Şimdi yeni işe başlamış bir Meclis hü
viyetinde bulunduğumuz halde eski Meclisin 
müterakim, lâzım veya gayrilâzım birçok ev-
rakiyle işe başlarsak bu kâğıtlar bugünden iti
baren muamelâtımızı teşviş edetf. Bunun için 
bugünkü mesaimizi işkâl etmemek üzere Divanı 
Riyaset, bu metruk evrak içerisinden faydalı 
olacak olanları tasnif edip yine Heyeti Umu-
miyeye arz ettikten ve Heyeti Umumiye kabul 
ettikten sonra ruznamemize alınması ve bunla
rın muamelesine diğer yeni gelecek evrak ile 
beraber başlayıp devam edilmesi faidelidir. 

Bu işi yapmak için hepimiz iştigal edersek 
doğru olmaz. Elde bir Divanı Riyaset vardır. 
Bendenizce Divanı Riyaset diğer encümenler 
gibi bir ihtisas encümeni değildir. Divanı Ri
yaset Meclisin dahilî işleriyle meşgul olduğun
dan ben de bu sekilide teklif .ettim, mutlak ola
rak söylemedim. Teklif kabul bu vurulduğu ve 
arzu olunduğu takdirde bir işi görmek üzere, 
başka bir şube, başka bir encümen veyahut içi
mizden üç, dört kişi memur edilir. Vekillerle 
ayrı ayrı her mesele üzerinde temas edilerek sa-
hai iştigalimize alınması caiz olanları encümen 
tesbit eder ve bir mazbata ile Heyeti Umumi-
yeye arz eder. Heyeti Umumiye de bunları ka
bul ettikten sonra diğerleri keenlemyekûn ad-
-^dilir. Kabul edilenler Meclisimizin sahai iş
tigali meyanına ithal olunur. Tensip buyurur
sanız teklifim bundan ibarettir. 

MEHMED VEHBÎ B. (Karesi) — Efen
dim ; bendeniz de Receıb Beyin noktai nazarına 
tamamen iştikak ediyorum. Meclisin ımuvaffa-
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kıyetdnin sırrı kendi Nizamnamei Dahilisine 
tamamü mutavaatiyle meydana gelir. (Bravo 
sesleri) Binaenaleyh; her şeyden evvel biz Ni
zamnamei Dahilîmizin noksanını ikmal etmeye 
mecburuz. Elimizdeki Nizamnamei Dahilî, Aya
nın vücuduna, Hükümetin kararname neşri 
salâhiyetime göre yapılmış bir Nizamnamei Da
hilîdir. ikinci gelen Meclis, birinci Meclisin 
encümenlerinde, şubelerinde, Heyeti Umumiye-
s-înde mevcudolan.evrakı keenlemyekûn addet
mesi hakkındaki madde aradan çok zaman 
geçmiş olması ve aralıkta Hükümetin ittihaz 
ettiği kararların bir kısmını ilga etmesi veya
hut kanaatlerin tebeddül etmesi gibi birçok na
zariyat dâhilinde kabul edilmiş bir maddedir. 
Halbuki bizim Meclisimiz; müstemirren müna-
kit ve diğerinin istitalesmden ibaret bir Mec
listir. Şu halde eski Meclisin elinde bulunan 
işleri tamamen ihmal edecek olursak doğru 
»İmaz. Meselâ encümenlerde Garbi - Anadolu'da 
harap ve perişan olan memleketlerin imarına 
ait bir teklif vardır. Meclisin son gününde kal
mıştır. Yine Meclisin ruznamesinde, iki sene 
uğranıp , sevdana gr*"tirdiğimiz Nevahi Kanunu 
vardır. Bu madde mucibince keenlemyekûn ad
dedecek olursak o da güme gitmiş olacak ve ye-
nibaştan iki-sene uğraşmak lâzımgelecek. Şu 
halde bu gibi mühim meseleler yok olmuş gitmiş 
olacaktır. Binaenaleyh gerek bu noktai nazardan 
ve gerekse memlekete faidesi itibariyle Receb 
Beyin teklifine iştirak ediyorum. Fakat bunu 
uzatmaktansa Nizamnamemizin noksanlarını ik
mal edelim. Bu mesele, bir nizamname meselesi
dir ve bize bir nizamname lâzımdır. Bunun için 
bunu Nizamnamei Dahilî Encümenine derhal ha
vale edelim. Evvelâ : Bu maddeyi kabul edelim. 
Elimizdeki Nizamname de bu Meclisin teşkilâtı
na muvafık değildir. Nizamname Encümeni 
Meclisimizin bugünkü teşkilâtına ve teşkilâtına 
göre Nizamnameyi baştan aşağı tadil etsin. Ni
zamnamei Dahilînin tadiline bu mesele ile bera
ber karar verelim. 

Bir nizamname ile yürüyelim. Yürüyeceğimiz 
yol, Meclisin mesaisi ve tarzı hareketi Nizamna
mei Dahilî ile tesbit edilecek olursa ilerde ona 
göre muvaffak olup gideceğiz. Yoksa bugün bir 
maddeyi tadil ederiz. Yarın bir maddeyi tadil ede
riz. Bu, böyle olmaz. Meclisin havalarını biliyo
ruz. Vaziyeti her zaman görüyoruz. Hepimiz bi-
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liyoruz, Görmüş ve tetkik etmişizdir. Her zaman I 
kanaatler veyahut Meclisin havaları bir olmaz. 
Muntazam bir nizamname yapmak, ve onu Mec
lisimize tatbik etmek ve onun üzerinde yürümek 
mecburiyetindeyiz. 

REİS — Buyurun! Doktor Mustafa Bey söz 
sizindir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim ben
deniz de aynı fikri dermeyan edeceğim. Yalnız 
Vehbi Beyefendi bütün Nizamnamei Dahilî hak- ı 
kında bir mesele mevzuubahsettiler. Mevzuuba-
his mesele, mühim olduğundan - yeniden Nizam
nameyi tadil etmektense - ve bu takrir Nizamna
menin bir maddesini tadil için verilmiş bir tak
rir olduğundan Lâyiha Encümenine gitmesi ve 
oradan gelmesi lâzımdır. Maruzatım bundan iba
rettir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efendim 
İlendeniz muhterem refiklerim İsmet Beyefendi 
ile, Receb Beyefendinin fikirlerine katiyen iş
tirak edmem. Çünkü sened olarak Nizamnamei 
Dahilîde gösterdikleri madde bu Mecliste kabili 
tatbik değildir. 

Çünkü : 36 neı maddede gerek fesih ve gerek 
devrei intihabiyenin hitamı kaydı vardır. Ma-
lûmuâlinizdir ki, geçen Meclis, ne feshedilmiş- j 
tir ve ne de devrei içtimaiyesini ikmal etmiştir. 
Meclisin devresi yok ki, geçen Meclis o devreyi 
ikmal etmiş olsun. Binaenaleyh; bu maddeler, 
Meclisi Âlinizce tatbik edilecek maddeler değil
dir. Şu halde Nizamnamei Dahilîde,* bu mesele 
hakkında, bu Meclis için madde yoktur. Çünkü : 
Bunlar tatbik edilemez. Ben denizce en amelî ya- t I 
pılaeak iş budur : Mademki Meclis müstemirdir. 
Ve binaenaleyh ara yerde fasıla yoktur. Eski 
Meclis son gününe kadar devam etmiştir ve son 
günü yeni Meclis vazifeye başlamıştır ve ara-
yerde devrei intihabiyenin hitamiyle tatil yok
tur, fesih de yoktur. Binaenaleyh en amelî ça-
f e encümenler geçen Meclisten kalan evrakı tet
kik eder. Lâzım ve gayrilâzım olanlarını bir maz
bata ile Heyeti Umumiyeye gönderir. Hangisini 
kabul ederseniz Divanı Riyaset öyle yapar. Bi
naenaleyh bunu uzatmakta mâna yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim j 
bendenizin mâruzâtımı Mazhar Müfid Beyefendi | 
beyan buyurdular. Yalnız şurasını hatırlatmak is- i 
terim ki, geçen devrei içtimaiyede Meclisi Âli mü
zakereye başladığı, vakit Nizamnamei Dahilî. me- ı 
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selesi mevzuubahsoldu ve dedik ki, bu Nizamna
me İstanbul Meclisi Mebusanmın Nizamnamei 
Dahilîsidir, binaenaleyh bir nizamname yapılma
sı lâzım ve zaruridir denildiği vakit bu Meclisi 
Âlide, bu nizamnamenin anümfcünüMatbiik olan 
maddesi ta'tlbiık .edilin', mümikünütıtaftbilk olmayan
lar için karar ittihaz edilir denmişti. Zabıtları 
karıştı rırsak mevcuttur. Binaenaleyh mademki, 
böyle bir karar vardır aynı kararın bu Meclis için 
de müteamil olacağını kabul etmek lâzımdır. 

RECEP B. (Kütahya) — Efendim mesele
de bir şekil meselesi vardır, bir de zatı maslahat 
vardır. Şekil üzerine Vehbi Beyefendi asıl tek
lifime iştirak edilmekle beraber Mazhar Müf id 
Bey ve Süleyman Sırrı Beyler de şekil üzerine söz 
söylediler. Binaenaleyh şekil üzerine aidolan mü-
talâatım başkadır, Nizamnameyi tadil meselesi yi
ne bütün bütün başkadır. Malûmuâliniz muayyen 
bir şekil vardır. Bendeniz bu takrirler şu madde
nin tadili için veya şu şekle kalbi için bir şekil 
teklif etmedim. Bu Nizamname bizden her halde 
çok başka olan bir Meclis için yapılmış ve fakat 
ne çare ki, bizim selefimiz olan Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu Nizamnameyi kendi şek
line göre tadil için vakit bulamamış ve bununla 
aşağı - yıuikarı. fumil olmuştur. Bk de Nizamname 
isminde bir şey telâffuz olununca, bu Nizamna
meyi anlamak ve bunun maddelerinden bizim 
şeklimize uymıyan maddelerini tefsir etmek mec
buriyetindeyiz, Binaenaleyh Nizamnamenin tadili 
hakkında teklif bütün bütün başkadır. Bendeniz 
mevzuubahsolan iki madde kalksın ve yerine bir 
madde kaim olsun ve o madde de «Eski Meclîs
ten yeni Meclise müdevver evrak, yeni Meclisçe 
intihabolunacak encümen veya Divânı Riyasetçe 
tetkik olunsun veya tasnif olunsun»1 diye bir şe
kil teklif etmedim. Nizamname, bizim şekil ve 
mahiyetimize göre tadil olunacak bir manzara arz 
etmektedir. Buna esasından mütearrızım. Şunu 
da arz edeyim ki, bendeniz Nizamnamei Dahilî
nin biran evvel tadiline taraftarım. Zira Teşkilâ
tı Esasiyemizle ve hal ve vaz'ı Devletimizle esaslı 
surette alâkadardır. Binaenaleyh mütekâmilâne 
ve esaslı bir surette bir Nizamname vücuda ge
tirmek için daha epey zaman vardır. Şu halde 
zamana ihtiyacımız vardır diye bu meseleyi bu
gün tehir edemeyiz. 

ikincisi; Mazhar Müf id Bey ve ona iltihak 
eden Süleyman Sırrı Bey buyurdular ki, eski 
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Meclis ne feshedilmiştir ve ne de devrei içtimai-
yesini ikmal etmiştir. ( 

Efendim! Bendeniz kelimeler üzerinde ısrar 
etmiyorum. Ortada geçmiş bir Meclisin gelmiş 
bir Meclise terk ettiği mühim ve ehem evrak var
dır. Ve zemini içtigal olmıyacak kadar gayrimü-
himleri de vardır. Vehbi Beyefendinin buyurduk
ları gibi birçok mühim şeylere yeniden başlamak 
ve zaman ziyan etmek mecburiyeti vardır. Halbu
ki hepsini de kabul edecek olursak bunların içe
risinde bizi işgal edemiyecek kadar boş şeyler de 
var. Binaenaleyh şekille, prensiple, asıl mesele ile 
bugün bu saat mevzuubahsplan zatî meseleyi bir
birine karıştırmamak lâzımdır. O meseleyi de 
hüsnütelâkki edelim. 'Bunun için tadilname ve
rirler ve Makamı Riyaset encümene havale eder, 
bendenizin takririni de encümene 'havale eder. 
Başka hiçbir mesele yoktur. Bendeniz hiçbir 
şekli tadil teklif etmiyorum. Yalnız bugün eli
mizde bulunan evraktan bize lâzım olmıyanla- ' 
rm keenlemyekün addi, olanların da sahayı 
iştigalimize alınması için 'bir encümen veya bir 
(heyetçe veyahut Divanı Riyasetçe o evrakın tas
nif edilmesini teklif •ediyorum. 

HACÎ ÎLYAS SÂMÎ Ef (Muş) — Efendim 
buna maddi ve amelî olarak 'hiç kimse itiraz 
etmiyor. Rece'b Beyefendinin son ifadesinden 
anlaşıldı 'ki Nlizamnamei Dahilîdeki (Keenlem
yekün addolunur) tâbiri bütün bu müşkülâtı çı
karıyor. Nrzamnamei Dahilî ki, muvakkat bir 
Meclisin kabul ettiği bir Nizamnamedir; müs-
temirolan Meclis de onu kabul etmiş... ('Keen
lemyekün addolunur) demdk, sahai işgali ara
nılmaz demek değildir, resmiyeti geçmiş 'mana
sınadır. Çün'kü onun sahai resmiyeti, burada 
müzakeresidir. Ruznamedeki resmiyeti kalma
mıştır demektir. Eğer onunla işgal edemez de
mek olsaydı, o zaman aynı Nizamnamei Dahilî
de bir takr i r bir defa reddolunursa o sene için
de tekrar sahai ruznameyi işgal edemez den
mezdi. Bundan keenlemyekünün hiçbir kıymeti 
olmadığı ve yalnız tabiî olarak bırakılmış bir 
tâbirden ibaret olduğu anlaşılır. Bunu zaten 
muhtacı tehir olmadan şekli nizamide yaparız. 
Meselâ falan mevad, filân evrak keenlemye
kün demıek, bunların mevcudiyetini iptal ede
mez. Binaenaleyh alır, müzakere ederiz. Nizam -
nam er Dahilîde muhtacı tadil hiçbir şey yok
tur. 
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AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen

dim bendenizin anlayışıma ve kanaat tarzıma 
göre teklifi vâki gayet vazıhtır. Şimdi cifimizde 
bulunan ve ikinci bir kanunla 'karşılaşmadığı 
için el'an hükmü mer'i ve liâzimülicr-a olan 
Nizamııamei Dahilîmiz, bugünkü Meclis ve bu
günkü Devlet esasatma mlünafi olarak âfil ve 
münderte olan eski Osmanlı Devleti ve esM Os
manlı İmparatorluğu Meclisi teşrüyesine göre 
yapılmıştır. Bu itibarla Nizamnamei Dahilîmi-
zin alelfevr tebdil ve tağyiri ve bugünkü esa-
satı celileye göre tanzim ve tedvini elzem ve bu 
bihaikkin mesaili müstaceledendir. Bir Kanunu 
Esasi ihtiyacı gibi. Fakat takririn mevzuubahs-
ettiği, bizden evvelki Meclisi Âlinin başarama-
yıp da bize bıraktığı birtakım işlerin İçerisinde 
pek çok haizi ehemmiyet ve bittabi müstaceli
yet taşıyan işler bulunabilir. Eski Meclisin mu
amelâtı dahiliyesine vâkıf olan ve eski Meclis
te âza bulunan arkadaşlarımız tarafından bir 
iki misal ile de !bu mesele tevsik edildi. 

Şu halde, bilhassa hakkı teşri' ve hakkı ie-
raiyi haiz azalardan terekkübeden Büyük 
Millet Meclisi Nizamnamei Dahilîsinin tanzimi 
alelfevr ve hattâ alelacele yapılabilecek 'bir iş 
değildir*. Meclisi Âlinizin dahilî umurunda te
mel taşı Nizamnamei Dahilîsi olduğuna nazaran 
pek çok şayanı itina olan yegâne 'kanun budur. 
Eğer burada ihtiyaca, yeni mefkureye en ufak 
şekilde muhalif olarak bir madde koyacak olur
sak Meclisimizin vaziyeti eliyazübillâh mahkû
mu inkıraz olmuş olur. Onun için bu kanunun 
yazı' 've tedvini esasında çok düşünmeye mec
buruz. Islah ve tadili uzun bir zamana, iyi bir tet-. 
kika, tam bir ihataya muhtaçtır. Diğer taraf
tan eski Meclisin bize bıraktığı işler içerisinde 
bize lâzım olan birçok şeyler vardır. Şu halde 
Nizamname ahkâmını tağyir- ve tebdil edinceye 
kadar teklifi vâki bihakkin doğru olur. Yani 
şimdi bizim elimizi, kolumuzu bağlıyan Nizam
namei Dahilînin iki 'maddesini tebdilen kabul 
etmeye mecburuz. Yalnız tebdil şekli burada 
müessirdir. Eski evrak encümene mi verilecek? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (iBozofe) — Mevzu', 
ruznamenin tebdili meselesi değil T 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Mev
zuun ne olduğunu söylerseniz ona göre söylerim. 
Benim kanaatimce mevzu bunlardır!... Şimdi 
teklifi vâkıı aynen kabul ederek bunu Divanı 
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Riyaset mi yapsın! Yani bunları tetkik ederek 
şayanı intacolanlarmı aMolduğu encümenlere 
ve oradan Heyeti Umumiyemize mi versin? Şa
yanı kabul görmedikleri ne .olsun? Böyle mi 
yapalım veyahut her encümenden birer ikişer 
zat ayırarak muhtelif bir encümen mi vücuda 
getirelim? Bendenizin kanaatime göre, tadili 
vücubuna kail olduğum şu maddei kanuniye; es
ki Meclisten intaeedilemiyerek yeni Meclise dev-
rolunan bütün evrak aidolduğu encümenlere ve
rilmelidir ve o encümenler kabul ettiklerini 
Meclisi Âliyenize vermeli, kabul etmediklerini 
ret karan ile reddetmelidir. Bu maddei kanu-
niyenin bu şekilde tadili lâzımgelir. Yoksa mad
dei kanuniye tadil edilmeden, elde bulunan ve 
intacedilemiyen evrak ancak yirmi âzanm imza* 
siyle verilecek takrir üzerine ısahai faaliyete ge
tirilebilir veyahut encümenler bu işi yapabilir. 
Bizi, bu iki kayıttan kurtaracak olan şu takrirdir. 
Arz ettiğim şekilde mevaddı kanuniyenin tadi-
lindeki faide bütün hukukşinasanca ve herkes
çe malûmdur ki bizde mevcut bütün müdevve-
nat, evrak ve ahkâm yekdiğerinden kalın ve 
bariz hatlarla ayrılmıştır. Bunun birçok esbabı 
olmakla beraber bendenizce en müessir ve en son 
sebebi bizde müdevvenatın Devlet ve milletin 
demi buhranı felâketinde tedvin edilmiş olması
dır. Bu iddiamın şahidi kavamin ve nizamatın 
neşir ve ilânları tarihidir. Bundan maada bizde 
bir kanunun yahut alâkadar birkaç kanunun ve
ya hükmen münaısâbeittar olan 'kanunların aynı 
Hükümet, aynı insanların haleti ruhiyesiyle 
mutabık, aynı itiyadı taşıyan insanlar ve aynı 
efkâr ve kanaate iştirak «den adamlar tarafın
dan yapılmış olmasıdır. Bir meclis bir kanuna 
başlar, intacedemez, ikinci meclise gelir o mad
deler heder oılur. Yeni meclis yeni esasıat, yeni 

iştihadata göre yeni kanun yapar, aynı ismi ve
rir. Evvelki kavanin ve ahkâmla bunun hiçbir 
münasebeti yoktur. Biz esnafımızın ne düşün
düğünü nazarı dikkate alarak ve kendi düşün
düğümüzü ilâve ederek encümen tohumunu güzel 
tenmiye etmek ve inbat etmek suretiyle yapmamız 
lâzımdır. Binaenaleyh o kanunu, o ahkâmı oku
ruz, işimize gelenleri1 kabul, yarı muvafık gör
düklerimizi tadilen teklif edeniz ve kanaatimize 
uygun bir kanun vücuda getiririz. Binaenaleyh 
teklifimi telhis ediyorum. 36 ncı ve 37 nci mad
delerde kuyudu zalime vardır. Binaenaleyh 
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bugünkü Meclisin salâhiyet ve ihtiyacatı töşri-
iyesine uygun bir kanun değildir. Her halde ta
dil edilmelidir. Halbuki bizim teklifimiz bütün 
evrakı müdevvereyi encümenlere alâhalihi tev
di etmek ve encümenleri bu evrak üzerinden 
tetkika salâhiyattar kılmak ve bu suretle ahkâmı 
sairesinin müsaadesi nispetinde şayanı reddo-
lanları kabul, etmek suretiyle bir tadildir ki pek 
doğrudur ve illâ teşekkül edecek muhtelit bir 
encümene ve >gerek Divanı Riyasete ve gerek 
diğer bir makamı âliye bu hakkın verilmesi doğ
ru değildir. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında birçok takrirler vardır. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Müza
kere kâfi görülmüştür. Bozok Hamdi Beyin 
takriri : 

Riyaseti Celileye 

Mesele tamamen tenevvür etmiştir. Müzake
renin kifayetiyle Meclisi Sabıktan müdevver ev
rakın nev'ine göre aidolduğu encümenlerde tet
kiki hususunun reye vaz'ını teklif ederiz. 

Bozok Bozok 
Avni Hamdi , 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Sabık Meclisten müdevver evrakın aidol

duğu encümenlerce bilttetkik lüzumdu lüzumsuz 
kısımlarını ıhavi tanzim kılınacak maabatanm He
yeti Umıuımiyenin tasvibine 'arzı ve verilecek ka
rara göre encümenlerce muamele icrasını teklif 
ederim. v 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Riyaseti Celileye 

Müzakerenin kifayetini ve Recep Beyefendi
nin takririnin aynen reye vaz'mı arz ve teklif 
eylerim. 

tzmit 
Safvet 

Riyaseti Celileye 

Çeçen Meclisçe neticelenememiş evrakın 
aidoldukları encümenlerce birer neticeye rap-
tmı teklif ederim* 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 
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•Riyaseti Celileye 

Meclisi Âli Teşkilâtı Esasiye Kanunu muci
bince müistemirdir, E>sfci 'Meclisin, yeni Meclisin 
intihap ve iıçtiımaıına kadar ifayı uımur etmesi ka
nunu mezkûr ahkâmmdandır. Binaenaleyh, 
müstemir olan bir Meclisten devrei intihabiye-
nin tecdidi senei içtimaiyenin tebdili mahiyetin
dedir. Şu halde nasıl ki, sene başlarında eski 
encümenlerden müdevver levayihi yeni encümen 
teslim ve muamelesini ikmal ediyordu : Şu hal
de aynıyla Meclisi Âlinin şimdiki encümenleri 
de haleflerinden müdevver evrakı teslûm ve 
muamelesini ikmal etmesi zaruridir. Binaen
aleyh, meselenin o veçhile reye vaz'ı lüzumunu 
teklif eylerim. 

I Bozok 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Meclisi hâzırımızda mevcudolmıyan Azayı 

Salife tarafından Makamı Riyasete ita ve fakat 
henüz Heyeti Umumiyeye mal edilememiş olan 
evrak hakkında yapılacak muamele . hakkında 
ittihazı karar edilmediğinden bu kısım evrak 
hakkında da ittihazı karar buyurulmasmı teklif 
eylerim. 

Cebelibereket 
Av^ıi 

Riyaseti Celileye 
T. B. M. M. Salâhiyeti teşriîye ve icraiyeyi 

kısmen haiz bulunmasına ve Meclisin müste-
mirren münakidolmasma nazaran ikinci devrei 
intihabiyenin de tamamiyle Birinci Devreden 
müdevver evrakın aidolduğu encümenlere tev
dii ile meselenin hallini teklif ederiz. 

SarUhan Menteşe 
Kemal Şükrü Kaya 

Riyaseti Celileye 
Evraka mademki Divanı Riyaset vâzıulyed-

dir, Divanı Riyasetçe tesbit edilerek aidolduğu 
encümenlere verilmesi muvafık olacağını teklif 
ederim. 

Çorum Mebusu 
ismail Kemâl 

Riyaseti Celileye 
Nizamnamei Dahilînin otuz yedinci maddesi 

mucibince hareket edilmekle mesele halledil
miş olur. Yalnız Hükümet tarafından muta te
kâlif hakkında Hükümet tarafından müzakere-
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sinde ısrar edilip edümediğinin beyanı ile me
sele teshil edilmiş olur. Bu suretle kabulünü 
teklif ederim. 

Aydın Mebusu 
Mazhar 

(Kütahya Mebusu Rece'b Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim! Bütün takrirler okundu. 
Bendeniz müsaade ederseniz şöyle hulâsa edi-

- yorum. Bir kısım diyor ki, geçen Mecliste kalan 
evrakın yine muamelesine devam etmek husu
sunda Nizamnamei Dahilî gayrimüsait değildir. 
Bunun için Hükümete aidolan levayihi Hükü
met takibeder. Mebuslara aitse yeniden teklif 
edilir ve encümenlere havale olunur. 

Diğer bir kısım diyor ki, Meclisimiz diğer 
Meclisten sonra gelmiş ̂ değildir; devam etmek
tedir. Binaenaleyh; onun evrakı kamilen bu 
Meclise devredilmeli. Adeta o Meclisin her en
cümenine dair olan evrakını bu Meclisin her 
'encümeni teslûm etmeli ve devam etmeli. Yeni 
'bir teklif daha vardır. O da geçen devrei inti-
hahiyeden müdevver bir kısım evrak vardır 
ki, bunun intacına lüzum olmıyabilir. Diğer 
aksamı ise gayet mühimdir. Bunları bir an ev
vel intacetmek lâzımdır. Bunu tefrik etmek 
için ya bir Encümeni Mahsus teşkil edilsin ve
yahut Divanı Riyaset bu mesel'eyi hallederek 

, Heyeti' Umumiyeye sevfk etsin. Zannederim, 
bütün teklifler bu üç şekilden ibarettir. 

1 REFİK B. (Konya) — Dördüncü bir kısım 
da vardır, Heyeti Umumiyeye arz »edilsin de
niyor. Mazhar Müfid Beyin teklifi budur. 
Ehem ve mühimmolanlar tefrik edilsin, Heyeti 
Umumiye karar versin diyor. (Mesele bitmiştir 
sesleri) ve Divanı Riyasete gönderilmesin deni
liyor. 

REÎS — Efendim! Aynı şeydir, Divan ayırır. 
REFlK B. (Konya) — Bu salâhiyet 'zaten 

j Heyeti Umumiyenindir. Bu salâhiyet Divanı 
I Riyasete verilmesin. Zannederim, muvafık olan 

da budur. Bu salâhiyeti Divanı Riyasete ver-
miyelim. 

' R E Î S — Efendim, müsaade ederseniz mese
le Nizamnamei Dahilinin tadili değildir; geçen 
Meclise aidolan evrakın bu Meclise nasıl dev-

j rolunacağıdır. 
i REFİK B. (Konya) — Bu evrak Divana ve-
i rilmesin diyorum, -efendim... 
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REİS — Buna dair de birtakım tekâlif var

dır. Bendenizin anladığım budur. Şimdi mese
le! adiye ötteden beri -teamül'olan muameleyi 
yapmaktan ibarettir. Bunu en sona bırakaca
ğım. Birtakım tadiller vardır. Tadillerin şekli 
budur. Geçen Meclisten devrotıınmuş olan ev
rak aynıyla aidolduğu encümenlere gönderile
rek muamelesine devam olunur. (Kabul sesleri) 

Efendim! Burada dikkat edilecek bir şey 
vardır. Yeni Meclis onların müzakeresine mec
buren devam edecektir. Evvelâ bu takriri reyi 
âlinize koyuyorum. (Anlaşılmadı sesleri) 

AIIMED SÜREYYA B. (Karesi) — Zati ali
nizin tasvip buyurduğunuz noktayı nazarı ih
tiva eden mütaaddit takrirler vardır. Onlardan 
üç ııoktai nazara göre muvakkat olan takrir 
teri ayırınız, onları öne koyunuz, bütün takrir
ler bir usule irca olunabilir. Lütfen üç usul 
üzerine takrirler tefhim edilsin. 

RElS —• Efendim, müsaade buyurunuz. Za
ten o suretledir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — İzah 
buyurduğunuz üç usule ircaı gayet doğrudur. 
O üç usule sadık üç takrir teklif edilsin. 

REİS — Efendim! Tasnif edilen takrirleri 
bir daha okuyacağım. Ondan sonr^a reye vaz'-
edeceğim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Yalnız Paşa 
Hazretleri! Bir şeyi hatırlatmak isterim ki 37 
nci madde okunmak lâzımdır. (Mazhar Müfid 
Beyin takriri tekrar okundu) 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

VEHBÎ B (Karesi) — Ruzııamedekiler ne 
olacaktır1? 

REİS - - Onnn hakkımla bir teklif vâki ol-
mami'Ştiî. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Eğer 
raznamenıizde başka bir şey yoksa istirham 
ederim bugün .vaktimiz vardır; Tetkiki Muha-
•keımat Encümenini lütfen bugün intihabedin. 
Yüzlerce memur bekliyor. Rica ederim, günah
tır. 

REİS — Peki efendim, bir kâğıdımız var
dır. Onu reye vaz'edelim. Bir arkadaşımız aııe-
zımiyet talebediyor. 

•RAGİÎR B. (Kütahya) — Reis Bey! Müsta-
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j kil biı- mesele olarak bir şey teklif ediyorum. * 

REİS — Evvelâ evrak meselesi hallede-
li.r. Sonra sizin levayihi «kanuııiyoniz için her 

] hangi «gün tahsis olunacağı mevzuubahsolur. 

RAGIB B. (Kühtaya) — Paşam bunu müs
takil bir teklif olmak üzere veriyorum. Bir 
kere evrak meselesi hallolurusun. O mesele bit
tikten sonra ayrı olarak müsta'kilLen bir şey tek
li! edeceğim. 

REİS —• Pekâlâ efendini ruznamemizi ya
palım, ondan sonra teklif edersiniz. Şimdi bir 

i şey veriyorsunuz, hemen müzakeresini teklif 
I ediyorsunuz. Bu böyle olmaz ki... 

i RAGIB B. (Devamla) — B u raz-nameye-mü-
taallik bir tekliftir. 

1 REİS — Daha rumamemizi tanzim etmedik. 

I 3. -— İstanbul Mebusu Rauf Beye mezuniyet 
j verilmesi hakkında Divam Riyaset karan, 

J Heyeti Umumiyeye 
İstirahatı ımutlakaya mahtacolduğu cihetle 

J münasip müddetle mezuniyet talebinde bulunan 
İstanbul Mebusu Hüseyin Rauf Beyefendinin 
14 Ağustos 1339 tarihinden itibaren üç ay müd
detle ımezun addi Divam Riyasetin 15 Ağustos 
1339 tarihli içtimamda tensibedilmiş olmakla 
Heyeti Umuaııiyemin nazarı tasvibine arz olu-

I nur efendim. 
T. B. M. M. Reisisaııisi 

Ali Fuad 

REİS — Efendim! İstanbul Mebusu Hüse
yin Rauf Beyin üç ay mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim demin müzakere ettiğimiz 
meseleye ait bir teklif vardır. 

Riyaseti Celileye 
Encümenlerden çıkmış ve Meclisi Âliye mal 

olmuş fakat (henüz müzakeresi icra edimıemis 
olan evrakın doğrudan doğruya Meclise sevk 
edilmesini teklif ederim. 

Karesi 
Vehbi 

RAGIB B. (Kütahya) — İşte tamam benim 
de teklifim budur. 

REİS — Efendim bu takrir Ruznameye da
irdir efendim. Yani intacedilip de Heyeti Umu-
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miyeye arz olunan geçen Meclis muamelâtına 
aittir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karasi) — Ruzna-
meye dâhil olan evrak Heyeti Umumiyeye gel

miştir. Şimdi bizim kabul ettiğimiz Mazhar Mü-
fid Bey biraderimizin takriri eski Meclisin in-
tacedilemiyen bütün evrakın yeni Meclisin bü
tün encümenlerine taksim olunması hakkında
dır, 

REÎS — Meseleyi anlıyamadınız efendim 
Evrakı müdevvere iki kısma- ayrılıyor ki bunlar
dan bir kısmı tetkikatı icra edilip Heyeti Umu
miyeye gelmiş ve encümenle alâkası kalmamış 
evraktır. Heyeti Umumiyenin ruznamesine gel
miş henüz müzakere edilemiyerek intacedilemi-
yen evraktır ki, şmdiye kadar müzakere ettiği
miz budur. Ayrıca muamelesi ikmal edilememiş 
olan evrak da vardır. 

MAZHAR MÜFlD B. (Denizli) — Efendim' 
Nizamnamei Dahiliye riayet edilmesini rica ede
rim. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Nizam
namei Dahilîde Reisten sual memnu değildir 
Reis Beyden söz aldım. 

REİS — Mesele yok, efendim. 

(Kâ-rasi Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

TÜNALI HÎLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim, Vehbi Bey arkadaşımızın bu teklifleri de 
gayet mühimdir. Yalnız Divanı Riyasetçe tasnif 
edilmesi cihetini teklif ediyorlar ki, zannımca 
bu muvafık değildir. Ruznamede bütün encü
menlere ait muhtelif evrakın bulunduğuna hiç 
şüphemiz yok. Farz edelim Sıhhiyeye ait lâyi
halar var. Acaba Divanı Riyasette bir dokto
rumuz var mıdır ki, orası o lâyihayı tetkik et
mek salâhiyetim haiz olabilsin? Müsade buyu-
ralursa meselenin bir an evvel bir neticeye 
raptedilmesi için evrakın aidolduğu encümen
lere iadesi gibi bir muameleyi yapmıyalım. Her 
encümenden ikişer kişi intihabedilerek hususi 
bir encümen teşkil edelim (Mesele halledildi 
sesleri) 

REİS — O mesele hallolunmuştur. 
TUNALI HlLMt B. (Devamla) — Hayır 

efendim! Ruznamedeki evrak için söylemiyo
rum. Ruznamedeki evrakı Vehbi Bey diyorlar 
ki Divanı Riyaset tasnif etsin. Halbuki bende
niz diyorum ki. Divanı Riyaset bu tasnifi katî-
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yen yapamaz. Zira Divanı Riyasetçe o muhtelif 
evrakı tetkik için lâzımgelen âza adedi nakıstır. 
Müdafaa! Milliyeye aidolan evrak var, Sıhhiyeye 
ait evralk var, Orman Dairesine ait evrak vardır. 
Divanı Riyaset hangi salâhiyetle, hangi ihtisasla 
bunu yapabilir? Divanı Riyasetten soruyorum. 
Her evrakın aidolduğu encümene iadesi ve o en
cümende son defa olarak bunun 'bir neticeye rap
tedilmesi varidi hatır olabilir. Fakat mesele ga
yetle uzar. Bunun uzamaması için her encümen
den ikişer âza intihabedilir. Bunlardan bir En
cümeni Mahsus teşkil edilir, elden çıkarılır. 
Bendenjzce en muvafık ciheti budur. 

RE ÎS — Raşjka söz istiyen var mı? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim! Heyeti 
Umuınıiyede belki yüzlerce levrak var. Yani bu 
evrak ruznaımeye alınmış; müstaceldir, fevkalâde 
müstaceldir ve daha müstaceldir. Yarın müzake
re edilecektir, Onların içerisinde belki son vazi
yet dolayıısiyle hamdölsun hiç hükmü kalmayan
lar vardır. Fakat demin 'arz etmiştim.. Mevsimi 
inşaat geçiyor. O levnalkın içinde meımıaliki müs-
toahlasanıın imarı gibi kanunlar da vardır," sekiz 
encümenden dolaşmış olan evralk vardır. Muva-
zenei Maliye Etneüımeni, Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye Encümeni bir kâğıdı tetiklik etmiş bu gibi 
evraka hangi encümen vazıyed edecektir? Binaen
aleyh encümenlerde tetkik vte intacına ihtimal 
yoktur. 

NACÎ B. (Elâmz) — Şubelerce /tetkik edil
sin. 

VEHBİ' B. (Devamla) — Şubelere hiç aidi
yeti yoktur. Eğer Divanı Riyasetçe muvafık gö-
rülmüyorsa benıdenizce Heyeti Uimumiyede olan 
ımesail mıeskûtunanh geçildi. Bunların intacı hu
susunda bir şekli hal bulmak için Divanı Riyaseti 
tbeklif ettim. Hiçolmazsa encümenlerden - Hilmi 
Beyin teklif ettiği gibi - birer kişi veyalhuıt mu
vakkat encü/menlerden birer kişi alarak bir encü
men teşkil edelim. Rendeniz meselenin en lameli, 
en seri halli için bir tarik (teklif ettim. Bu cihet 
mühmel geçilmesin, .metruk (kalmasın! 

REÎS — Bu bapıta başka söz istiyen var mı? 

NİYAZÎ RAMAZAN B. (Mersin) — Efen
dim! Niaamnamei Dahilînin 37 nci maddesi bu 
hususta sarihtir. Yeni devrei intihabiyede evvel
ki devre encümenleri tarafından tanzim olunup 
devrenin hitamı veya Meclisin feshi hasebiyle ke-
enlemyekün addedilmiş olan mazbatalar yeni en-
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eümenlerikı veya yirmi mebussun talebi üzerine 
Riyaıseıt tarafımdan encümenlere tevdii ve asta olu
nabilir. Bu mazbataları encümenler, aynen veya 
ıtadilen kaıbul edebilir. Mademki madde sarihtir; 
yeni bir şeye lüzuım yofctur. (Ruznıaımedekd evrak 
ne olacak sadaları) 

SÜLEYMAN SIRRI ıB. (Bozoık) — Efendim! 
Mevzu', ruznıaımede meveuıt evraktır. Ruıznaımenin 
tarııziımi Meclisi Âlimin hakikidir. Divanı Riyasetin 
buna karışmaması lâzıımdır. MeclM Âli eĥ em 
olanları rterctih eder, ehem olımıyanlıarı ipıfcal ejder. 
Mesele burudan ibarettir. 
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mevcuttur. Müdafaa edilmedikçe müzakere ce
reyan edemez. Binaenaleyh onların da encüme
ne gitmesi icabeder. 

FERİDUN FlKRÎ B. (Dersim) — Heyeti 
Umumiyeye gelmiş olan evrakın hepsi encümen
lere gitmeli. 

REÎS — Teklifiniz varsa bir takrir verirsi
niz. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim! Demin ka
bul olunan takrirlerle eneümenlerce ikmal edil
memiş levayih ve tekliflerin Heyeti Umumiyede 
tekrar tetkik edilerek encümene iadesi mese
lesi kabul edildi, mesele bitti. Yalnız encümen
lerden çıkmış, raznameye alınmış ve encümen
lerde mazbatası yapılmış, Heyeti Umumiyeye 
sevk edilmiş levayih, tekâlif ve saire vardır. Bu
nun için de Nizamname sarihtir, ister Ruzname-
de bulunsun, ister mazbatası tanzim edilip He
yeti Umumiyeye sevk edilmemiş olsun bunları 
encümenler tetkik eder ve tetkik ettikten sonra 
Heyeti Umumiyeye sevk eder. Bunun için bir 
müzakere açmaya bendeniz lüzum görmüyorum. 
Bendenizce mesele sa'rihtir. (Doğru sesleri) 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar; Ruzname meselesi geçen devrede haki
katen büyük bir dert olmuştur. Bunun için bu
nunla nekadar iştigal ederseniz o kadar iyidir. 
Hoca Abdullah Azmi Efendi Hazretleri buyur
dular ki bunları aidoldukları encümenler alsın, 
bir neticeye raptetsinler. Şimdi şurada hususi 
bir hasbuhal sırasında bir misal zikrettim. Bir 
teklifi kanuni var. Arkadaşlar. Lâyiha Encüme-
nei müstesna olmak üzere dört encümenden geç
miş. Birinci, ikinci, üçüncü encümen üssülesa-
sa temas eden encümenlerden olsun. Dördüncü 
bir encümen bu lâyihaya katiyen temas etmiyor da 
şöyle bir yanı başından geçiyor. Bu cüzi te
mas dolayısiyle bu encümen bir karar ittihaz 
etmiş, katiyen bu teklif reddedilmelidir diyor. 
Yani bu dördüncü encümen katiyen ret kara
rım vermiş. Fa.kat diğer üssülesasa taallûk 
eden encümenler teklifi kanuninin kabulü ka
rarını vermişlerdir.. Şimdi arkdaşlar! Divanı 
Riyaset son encümene bu evrakı havale edecek 
olursa son encümen meselenin kendisine esaslı 
bir surette taallûk etmemesi meselenin ruhunu 
kavrıyamaması dolayısiyle o teklifi kanuniyi 
reddetmiş bulunuyor, o zaman ne olacak? Eğer 
âcizlerinin teklifi veçhile muhtelif encümenler-

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) —, (Efendim! 
Ruıznajmede bulunan evrak, ya encümenlerden çı
kıp gelmiş, raznameye ginmüş, fıalkait ımiüzıalkere îne 
vakit kalmamış veyahut da evrakı varideye ıgiinmiş. 
bir encümene havale edilmemiş evraktır. Eğer bir 
encümenden geçmemiş de evrakı varideye günmiş-
se Nizamname gayet ısıarihtıir. Aidolduiklıarı encü-
•menlere havale olunur. Hattâ encümen dahi o 
evrakı ıkiterise .alalbilir. Eğer ruıznaımeye grrımıişjse 
yani encümenlerden geçmişse bu hususta hakem 
sizsiniz. îster ruznameye koydurur, ister razna
meye koydurmazsınız. Ruznameye hâkimsiniz. 
Bunda müzakere olunacak bir şey yoktur. (Doğ
ru, sesleri) 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim! Mevzuu müzakere olan mesele Vehbi Bey
efendinin teklifleridir. Yani encümenlerden çık
mış, Meclisi Âliye malolmuş henüz müzakeresi 
icra edilmemiş olan evrak da doğrudan doğru
ya müzakereye sevk edilsin : Halbuki Mecliste 
müzakere esnasında teklifatm müdafaa edilmesi 
lâzımdır ve şarttır. Bu evrak encümenlere hava
le edilmezse bunları kim müdafaa edecek? Tabiî 
Divanı Riyaset Meclis mahiyetinde değildir ki 
kalksın da müdafaa etsin. Meclise gelen evrakın 
da aynen hangi encümene aitse o encümene ha
valesi iktiza eder. Alelûmum Meclis evrakı encü
menlere tevdi olunur, encümenlerde tetkik edi
lir, hazırlanır. Ondan sonra burada müzakere 
olunur. Şimdi bundan evvel ruznameye gelmd-
yenler nasıl ki, encümenlere havale edilmişse 
ruznamedeki evrakın da encümenlere verilmsi 
icabeder. Evvelce kabul olunan esas - ki Maz-
har Müfid Beyin teklifi - encümenlere iadesidir. 
Meclisteki evrakın da encümene tevdii iktiza 
eder. Çünkü Mecliste müzakeresi esnasında onu 
müdafaa edecek ne encümen ve ne de bir şahıs 
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den ikişer âza intihabedilip de bir Encümeni 
Mahsus vücuda getirilirse o encümen encümen
lerin muhassalası demek olacağından mümkün 
olduğu kadar alâkadar olarak veya taraftar 
olarak kendileri bir neticei mütevassıta düşe
ceklerdir. îsmet Beyin teklifleri bendenizce 
katiyen kabul edilemez. Falan encümen Sunun
la alâkadar olsun gelsin, . Divanı Riyasetten 
istesin. Arkadaşlar! Vaktiyle benim yazdığım 
kırk sahifelik bir kanun bugün iktisat Encü
meninde veya falan encümende. Bunu hangi 
arkadaş kestirebilir ki : Bu değerli veya saç
ma bir kanundur. ' Gitsin de oradan o kanunu 
istesin, veyahut onun reddine tâlibolsun. Bi
naenaleyh îsmet Bey arkadaşımızın teklifinin 
katiyen kabulü caiz olamaz. Her halde lâzım 
olan mutavassıt, muhtelif hususi bir encüme
nin teşkilidir. 

- R E Î S — Efendim! Müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. (Kâfi sesleri) Müzakere
yi kâfi görenler ellerini kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Ruznamedeki evrakın 

da aidoldukları encümenlere tevdiini teklif ey
lerim. 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli ruznamesine hâkimdir. Ruzna-

me tanzimi Meclisi Âlinin hakkıdır. Binaen
aleyh ruznamede mevcut evrak Meclisi Âlide 
okunur. Lüzum görülenleri Meclisi Âli ruzna-
mesinde alıkor. Olmıyanları iptal eder. Mesele 
hallolur. Olveçhile reye vaz'mı teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyasete 
Geçen Meclis ruznamesindeki evrakın her 

encümen tarafından ikişer zat intihabedilerek 
teşkil olunacak hususi bir encümence bir ne
ticeye raptmı teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Encümenlerden Heyeti Umumiyeye tev

di edilmiş olan ve sabık Meclis ruznamesitıde 
bulunan evrakın, Divanı Riyasetçe tekrar ruz-
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nameye ithal ve Heyeti Umumiyeye arzını teklif 
eylerim. 

Konya Mebusu 
Tevfik 

(Mazhar Müfid Beyin takriri tekrar okun
du.) 

RElS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Encümenlere iade olan evrak şubelere de teş
mil edilsin mi, edilmesin mi? Bunda iltibas var. 

Riyaseti Celileye 
Encümenlerde mevcut evrak hakkında mü

zakere cereyan etti, karar verildi. Fakat şube
lerde bulunan evraktan hiç bahsedilmedi. Hal
buki şubelerde mühim evrak vardır. Binaena
leyh şubelerde mevcut evrakın da aynı şubelere 
tevdi ve intacı lüzumunun tahtı karar alınması
na teklif eylerim. 

Bozok Mebusu 
Ahmed Hamdi 

RElS — Efendim, şubelerde bulunan evra
kın da şubeler tarafından ikmali teklif ediliyor. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edildi 
efendim. 

Efendim, zannederim demin bir arkadaşımız 
bir teklifte bulundu. Tetkiki muhakemat intiha-
batı icra edilsin dedi. Geçen devredeki usulümüz 
veçhile tensip buyurursanız yapalım. Memurin 
Muhakemat Tetkik Encümeni dokuz azadan iba
rettir. Tetkik Heyeti ise on beş azadan ibaret
tir. Malûmu âliniz dokuz ve on beş azayı birden 
intihabetmek müşküldür. Biraz da bu mesele ih
tisas meselesidir. Geçen celsede her şube, mese
lâ encümen için dokuz âza lâzım on sekiz nam
zet gösterildi. Binaenaleyh her şubeye beşer ki
şi düşüyor. Bu namzetler Heyeti Umumiyede 
okunurdu onun üzerin'e intihabat yapılırdı. Bu 
suretle intihabat işleri uzun müddet devam et
mezdi. Fikirler içtima ederdi ve ekseriya bu işle 
iştigal eden âza intihabolunurdu. Keza Memu
rin Muhakemat Tetkik Heyeti on beş azadan 
ibarettir. Binaenaleyh bunun için de otuz nam
zet göstermek lâzımdır. Beş şubeye taksim eder
sek her şubeden altışar âza intihabetmek lâzım-
gelir. Her şubeden rica ederiz, gelecek içtima-
mızda encümen için dörder kişi gösterecektir ve 
keza heyet için de şubeler altuşar namzet göste-

- w ••— 



İ : 5 16.8 
recektir. Bunları şubeler gösterir, intihabatımı-
zı yaparız. 

Efendim! bir de Kütahya Mebusu Ragıp 
Beyin ruznameye ait bir teklifi var; okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Geçen Meclisten müdevver Nevahi Kanunu

nun ruznameye alınarak haftada müstakil bir 
günün müzakeresine tahsisini teklif ederim. 

Kütahya Mebusu 
Ragıp 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim geçen Mec
liste Nevahi Kanununa çok büyük ehemmiyet ve
rilmiş ve haftada iki gün tahsis edilmişti. Zanne
diyorum ki bu Meçlisi Âlide de Nevahi Kanunu
nun lüzum ve 'ehemmiyetini taifedir edamivecelk bir 
arkadaşımız yoktur. Memleket idare felâketi al
famda inliyor. Buna bir an evvel çare bulmak za-
ımııeft ve mecburiyeti ibarşıısmdayıız. En mühim 
vazife, memlekette idareyi bir şekli ısâlime ;ve dn-
/tizaıma raptetmektir. Bunun için de Nievalhi Ka
nunu en mühim ve en katî bir çaredir. Bu dere
ce ehemmiyetli ve lüzumlu olduğu kabul Duyu
rulduğu takdirde bunun müzâkeresi lâzımdır 
ve çok rica ederim bununla Dahiliye Encümeni 
alâkadar olsun ve bunu müdafaa etsin. Bir an 
evvel bu Nevahi Kanununu çıkaralım. Esasen 
bir kısmı bitmiştir. Varidat kısmı kalmıştır. O 

•f 

kısım müzâkere edildikten sonra kanunun ikinci 
müzakeresinde başka bir teklifte bulunacağım. 
Bu Meclisin Nevahi Kanununa lâyık olduğu 
mevlkii vermesi için, buna bir gün tahsiıs ötmesini 
teklif ediyorum. 

REÎS —- Efendim geçen Meclisten müdevver 
Nevahi Kanununun, müzakeresi için bir gün tâ-
jdn edilmesi teklif olunuyor. 

FERUDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Paşa 
Hazretleri! Bir kere buna Dahiliye Encümeni 
vaziyed etsin. 

REÎS — Efendim deminden ittihaz buyur
duğunuz kararda geqen Meclisin ne kadar evrakı 
varsa encümenlere tevdi edilecek ve encümenler 
bunları Heyeti Umumiyeye sevk edecekti. Han
gileri kabul edilecek, hangileri kabul olunmıya-
cak. Bu mesele vardır. Bu intacedildikten son
ra gün tahsis edilebilir. Daha şimdiden bunun 
için gün tâyin etmeye ye bir karar vermeye lü
zum yoktur. 

RAGIP B. (Kütahya) — Bendeniz Nevahi 
Kanununu her üangi bir encümenin, her hangi 
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hususi bir encümenin redde salâhiyeti olmadığı 
kanaatindeyim. Teklif Meclisi Âlinin malıdır. 
Bir gün evvel müzakeresine başlansın. Binaena
leyh Meclisi .Âli hâkimdir. 

RE IS — Efendim Meclisi Âli evrakın heyeti 
umumiyesi hakkında bir karar verdi. 

RAGIP B. (Devamla) — Bendeniz Nevahi 
Kanununun reddi mevzuubahsolmadığı kanaatin
de olduğum için; Yani Meclisdn malı kanaatinde 
ıbulunduğuım için biran evvel müzâkeresine baş
lanmasını temin için bu takriri verdim. Aırtıık 

* Meclisi Âli kendisi bilir ef enıdim. 
REÎS — Efendim! Pek doğru buyuruyorsu

nuz. Yalnız Meclisi Âli şimdi kendisi karar ver
di. Tekmil evrak encümenlere gidecek ve aidol-
dukları encümenlerde tetkik olunarak Heyeti 
Umumiyeye sevk olunacaktır. Eğer şimdi teklif 
veçhile Nevahi Kanununun ruznameye alınması 
ve bir gün tahsisi hakkında bir karar verirsek. 
eski karan nakzetmiş oluruz. (Doğru sesleri) 

RAGIB B. (Kütahya) — Bir şey arz edece
ğim Paşam! Malûmuâliniz her sene encümen
ler değişir. Evvelce her sene tecdidolunan en
cümenler bu kanunun -bir taraftan kendisine 
mal olan maddelerini tetkik eder, diğer taraftan 
da yevmi mahsusunda gelir, müdafaa ederdi. 
Bu defa dahi Meclisin ruznamesine kabul buyu-
rulduğu takdirde, Dahiliye Encümeni bununla 
alâkadar olur, müdafaa eder. 

ÎSMAÎL CANBULAT B. (istanbul) — Efen
dim, zatıâliniz demin meseleyi hulâsa ettiğiniz 
vakit, geçen Meclisten müdevver evrakı aynen 
alıp muamelesini yapalım mı? Diye reye vaz'et-
tiniz. 

Onda ekseriyet olmadı. Oradan Süreyya Bey 
itiraz ettiler, takrirler okundu ve evrakın encü
menlere verilmesi kabul edildi. Şimdi Nevahi 
Kanununun veyahut başka bir kanunun bir kı
sım maddeleri kabul edilmiş iken, biz bunları 
'kabul edilmiş mi farz edeceğiz ? Onun için en
cümenlere sevk edilir, tetkik olunduktan sonra 
ruznameye konulmak üzere Heyeti Aliyenize 
geldiği vakitte bunun hakkında, bir karar veri-

Mir. (Doğru sesleri) Binaenaleyh; şimdi gün tâ
yin olunmasın. 

REÎS — Efendim, ruznamemizde bir şey kal
mamıştır. Pazar günü öğleden sonra saat bir bu
çukta içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı müzakerat; saat: 3,30 
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içtimai âti ruznamesi 

İ. — Zaptı sabik hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Tekâlifi kanuniye 
Meclis bütçesine tahsisat ilâvesi hakkındaki 

teklifi kanuni 
Tezkereler 

Birinci İnönü harbine iştirak eden cetvelde 
esamii muharrer Büyük Millet Meclisi azasının 
İstiklâl Madalyası ile taltiflerine dair Divanı 
Riyaset tezkeresi 

Tekirdağ Lisesi tahsisat ve kadrosu ile An
kara'da bir kız lisesi küşadma dair Maarif Ve
kâleti tezkeresi 

Evrakı saire 
Trabzon mebuslarının Dördüncü Şubeden 

mevrut mazbatai intihabiyeleri 
Erzurum mebuslarının Birinci Şubeden m ev

ini t mazbatai intihabiyeleri 
İstanbul Meclisi Mebusanı evrak kaleminde 

mahfuz ve elvevm mevkii tatbikte bulunan ka

rarnamelere ait dosyaların celp ve tetkikatınâ 
mübaşeret edilmesine dair Gazianteb Mebusu 
Ali Cenani Beyin takriri 

Halife Abdülmecid Hazretlerinin Azayı Ki
rama ithafı selâmı müş'ir telgraf namelerinin 
tebliğ edildiğine dair Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerinin tezkereleri 

İkinci Devreyi tebriki mutazammm Malat
ya Mebusu Reşit Ağa, Hacı Bektaş Şeyhi Çe
lebi Veliddin ve İsviçre'den Cafacad imzalı tel-
grafnameler 

Çanakkale Rüsumat Muayene. Tahkik Me
muru Şevket Efendinin suiistinıalâtı hakkında 
Çanakkale Mebusu Mehmed Beyin takriri 

Tahlif 
Müzakere edilecek mevaâ, 

Memurin Muhakemat Encümeni ve Tetkik 
Heyeti intihabatı 

Meclis bütçesine tahsisat ilâvesi hakkındaki 
teklife dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 
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T. B. M. M. Matbaam 


