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Beyin, Dahiliye Vekâletinin ilgasiyle işle
rinin icra Vekilleri Heyeti Riyasetine rap
tı hakkında kanım teklifi (2/7) 295 
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yin, Kal'ei Sultaniye mülhakatından Eren
köy nahiyesine yerleştirilen Arnavut mu
hacirlerin başka bir tarafa nakilleri hak-
kında takriri (4/5) ', 300 

3. — Azayı kiram muamelâtı 301,304 
1. — Memurin Muhakemat Tetkik He

yetiyle Encümeni için intihap 301 
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Sayfa I Sayfa 

Beyle rüfekasmm, Gazianteb livasının hu- | tatbik edilemediğinden mezkûr kanunun 
dut teşkilâtı hakkında 14 Mart .1334 tarihin- simdi tatbiki hususunun tayvibeıı Dahiliyi» 
de neşredilen Kanun mütareke sebebiyle | Vekâletine havalesine dair takriri 304:305 

• mm ı» 

B İ B İ N G İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 2,00 

REİS — İkinci Reisvekili İsmet Beyefendi 

KÂTİPLER : Vâsıf E3y (Sarufean) Haydar Rüşdti Bey (Denizli) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâ
sası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisâni Ali Fuad Paşa Hasretlerinin tahtı 

Riyasetinde bil inikat zaptı sabık hulâisası kıraat 
ve aynen kabul edildi. Zabıtların neşri hakkında 
Karesi.Mobusu Vehbi Beyin, Birinci Büyük Mil
let Meclisine ve azayı kirama İstiklâl Madalyası 
itasına dâir olan Kayseri Mebusu Sabit Beyin 
takrirleri Divanı Riyasete havale edildi. 

Mittaakiben Hariciye Vekili İsmet Pasa Haz
retlerinin Sulh Muahedenamesine ait izahatı is
ti ma olunduktan sonra teneffüs etmek üzere Cel
se tatil edildi. 

İkinci Celse 
. Ali Fuad "Paşa Hazretlerinin Riyasetleriyle 

küşadedilerek İsmet Paşa Hazretlerinin beyana
tının hitamını mütaakı-p İstanbul Mebusu Ali 
Rıza Beyin takriri üzerine Heyeti Umumdyece 
müzakere 'kâfi görülerek Su'Mı Muahedenamesine 
dair döı;t kanunun müzakeresine geçildi. Harici
ye Encümenince teklif edilen levayibi kaııunıye-
nin bütün mevaddı aynen kabul edilerek her biri 
tâyini esamiyle reye kondu. Çatalca Mebusu Şa-
kir Bey ve rüfekasmm, konferans zabıtname hu
lâsalarının kitap halinde neşri hakkındaki takri-
riyle Sivas Mebusu Rallimi Beyin, Hariciye Ve
kili İsmet Paşa Hazretlerinin beyanatının Türkçe 
ve Fransızca olarak tabı ve neşrine dair takriri 
ve Denizli Mebusu Mazlhar Müfid Bey ve rüfeka

smın, murahlıas, müşavir ve mütehassıslara Mec
lis namına beyanı teşekkür edilmesine dair tak
riri. okunarak kabul edildi. Sulh Muahedena
mesine ait kanunlardan birincisi 14 redde karşı 
(213) ve ikinci kanun 14 redde karşı (206), üçün
cü kanun 13 redde karşı (208), dördüncü kanun 
13 redde karşı (212) reyle kabul edildi. 

Ertuğrul Molbnsu Fikret Bey ve rüfekasmm, 
orduya Meclisin selâm -ve şükranının iblâğına 
dair takriri müttefikan kabul edildi. Bozuk Me
busu Süleyman Sırrı Beyin, Muahedenamenin 
Meclisçe tasdiki dolayısiyle Bursa Mebusu Mus
tafa Fehmi Efendi Hazretleri tarafından dua 
kıraatine ve şühedaya fatiha ithafına dair tak
riri kabul ve müedclası icra edilerek ruzırune
de başka müzakere edilecek 'madde kalmadu'i 
tarafı Riyasetten bittebliğ Pazar günü toj,;(;>ı-
ma'k üzere içtimaa nihayet verildi. 
İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

îsmet Vâsıf Haydar Büşdü 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hak
kında bir mütalâa var mı 1 

ALİ RİZA B. (İstanbul) — Efendim zaptı 
sabıkta azayı kirama madalya itasına dair bir 
kayıt vardır. Halbuki yalnız birinci Büyük .Mil
let Meclisi azasına verilecek İstiklâl Madalyası 
hakkında diye tasrih edilmek lâzımdır. 

REİS — Beyefendinin teklif ettikl eri tas
hih veçhile zaptı sabık hulâsasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı sabık tasri-
han kabul edilmiştir, efendim. 

, — 294 — 
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2. — EVRAKI VARİDE I 

Lâyihalar 
1 - Men'i §ekavet kanun lâyihası (1/5) 

REİS — Evrakı varideye geçiyoruz. îcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrud Men'i şe
kavet kanunu lâyihası, Dahiliye ve Adliye en-
eümenlerine havale ediyoruz. 

Teklifler 
1. — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Be

yin, Türkçe, kanunu lâyihası (2/3) 

BEİS — Zonguldak Mebusu Tun ılı Hilmi 
Reyin,. Türkçe kanunu Lâyihası, Lâyiha Encü- j 
menine havale ediyotum. (Nedir o sadalan) 

Efendim okunmadan Lâyiha Encümenine 
gidecektir. Meclisi Âlinize yalnız bildirmekten 
ibarettir. Encümenden geldikten sonra anlarız. 
Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. I 

2. — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Be
yin, İmar Vekâleti kanun teklifi (2/4) 

"REİS — Yine Tunah Hilmi Beyin, îmar Ve
kâleti kanun teklifi, Lâyiha Encümenine. 

3. — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Be
yin, Köy idaresi hakkındaki kanun teklifi (2/5) 

REİS — Tunah Hilmi Beyin, Köy idaresi 
teklifi kanunisi kezalik Lâyiha Encümenine. 

/ — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Be
yin, Artar Vergi hakkında kanun teklifi (2/6) 

REİS — Tunah Hilmi Beyin, Artar Vergi 
teklifi kanunisi, Lâyiha Encümenine. 

(Hilmi Ağanın mı? Sadalan) Evet efendim. 

5. — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Be
yin, Dahiliye Vekâletinin ilgasiyle işlerinin îcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetine raptı hakkında ka
nun teklifi (2/7) 

REİS — Tunah Hilmi Beyin, Daniliye Ve
kâletinin ilgasiyle işlerinin icra Vekilleri Riya
setine raptı hakkındaki teklifi kanunisini Lâyi
ha Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
l. — Firar fiilinden idama mahkûm ve Di

vanı Temyizi Askerîce cezası tasvibeelüen Meh-
mcdoğlu Mehmed hakkındaki hükmün tasdikine 
dair îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi I 
(3/35) • I 

.1339 C : 1 
REÎS — Adliye Encümenine havale ediyo

ruz. 
Mazbatalar 

1. — Geçen Meclisten müdevver evraktan lü
zumlu ve lüzumsuz olanların bittasnif merbut 
listelerde gösterildiğine dair Müdafaai Milliye. 
Nizamnamei Dahilî, Posta ve Telgraf, iktisat. 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Encümen maz 
batalan 

REİS — Okunacak efendim. 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Gecen Meclisin Müdafaai Milliye Encümeni
ne aidolup Heyeti Um ilmiyenin 16 Ağustos 1330 
tarihli beşinci İçtimainin Birinci Celsesinde [Sa
bık Meclisten müdevver evrak aidolduğu eneü-
menlerce bittetkik lüzumlu ve lüzumsuz kısım
ların] havi tanzim kılınacak mazabıtın Heyeti 
Umumiyeye arzı ve yerilecek karara göre mua
melenin icrası ve raznamedeki evrakın da aid-
oldukları encümenlere tevdii] suretirde veril
miş olan karara tevfikan encümenimize sevk 
edilen evrak; vekâleti aidesi ile de temas edi
lerek encümence tetkifc edilmiş ve mahi/et-
1 erine göre âtideki kararlara raptedilmiştir. 
Heyeti Umıımiyece de karara raptiyle ona gö
re mııamelei lâzımenin icra buyurulması rica-
siyle takdim olunur efendim. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib Kütahya 
Ali Receb 

Kâtip 
Zonguldak 

Yusuf Ziyaeddin 

A) Geçen Meclisin Müdafaai Milliye En-
| cümeninde olup da tekrar müzakere edilmek 
i üzere encümene iadesi münasip görülenler mer

but (A) cetvelinde gösterilmiştir. 
B) Geçen Meclisin Müdafaai Milliye En

cümeninde olup da hizalarında gösterilen esbab-
dan dolayı iptali lâzımgelenler merbut (B) cet
velinde gösterilmiştir. 

C) Geçeri Meclisin ^Müdafaai Milliye En
cümeni tarafından intacedilmiş ve Heyeti Umu
miyi ye mal olmuş evraktan Meclise maledilme-
leri ve binaenaleyh tarafımızdan da bu- kere 
tetkik edilmek üzere encümenimize gönderilme-

I leri tensibedilenler merbut (C) cetvelinde gös~ 
I terilmiştir. 

— 295 — 
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D) Geçen Meclisin Heyeti Umumiyesine 

mal olmuş evraktan hizalarında gösterilen es-
babdan dolayı mevkii muameleden kaldırılma
ları münasip görülen evrak 'merbut «D» cet
velinde gösteril mistir. 

Tl) Müdafaai Milliye Encümenine Taallûku 
olmayıp Hükümete ait bir mesele okluğundan 
Heyeti Vekileye tevdii tensip kılınan merbut 
«H» cetvelinde gösterilmiştir. 

[A] - CETVELİ 

Geçen Meclisin Müdafaai Milliye Encümeninde olup da tcikrar müzakere edilmek üzere encü
mene iadesi münasip görülenler. 

H u l â s a s ı Sıra No. 

1 

2 

O 

4 

~ 

Kavanin Kaleminin 
kayıt Numarası 

1/483 

1/499 

1/611 

1.612 

2/348 

7 

( 8 

10 

11 

12 

13 
30 

42 

2/661 

3/295 

3/419 

3/423 

3/424 

3/454 

4/142 
2/99 

3/215 

3/10 

Kanunu Cezayı Askerîde münderiçj «düşman 
karşısında» tâbirinin tesbiti hakkında, 
Tabur hesap memuru muavinleri maaşatı hak
kında. ' 
Mülkiye Harcırah Kararnamesine zeyil «malûl 
vo ımecruh zabit an» hakkında. 
Berrî ve Bahrî Kuvayı Havaiye meusubini mulnus-
satı haklkında. 
Âzasından birini kaybedenlere maaş tahsisi hak
kında. 
(11 numaralı lâyiha ile birleştirilecek) 
Hidematı vataniyedo bulunan zâbitana kıdem 
zammı itası hakkında. 
(20 numaralı lâyiha ile birleştirilecek) 
"Firar edip derdest edilen memurların maaşı hak
kında 
Müecceliyet'i Askeriye Vergisi Kanununun tadili
ne dair. 
Takdirname ile taltif Kanununun ikinci maddesi
nin tefsirine dair. 
(31, 35, 44 numaralı lâyihalarla birleştirilecek-
tir) 
Mâlûlini guzatın terfihi hakkındaki Kanunun tef
sirine dair 
(5 numaralı lâyiha ile birleştirilmiştir) 
Kanunu Cezanın 34 ncü maddesinin tadili hak-
kında. 
Efradı mezunenin sureti sevikleri hakkında. 
İhtiyat zabitleriyle sivil zabitler hakkında. 
(17 numaralı lâyiha ile (birleştirilecektir) 
Takdirname ile taltif Kanununun tefsirine dair. 
(10, 31, 44 numaralı lâyihalarla birleştirilecek
tir) 
Memurinden mebus olanların tekâüd ve mazuli-
yet aidatı hakkında. 
(32 numaralı lâyiha ile birleştirilecektir) 

296 
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Sıra No. 

44 

Kavanin Kaleminin 
kayıt Numarası 

3/26 

H u l â s a s ı 

SÜLEYMAN SIRRI B. ÇBozok) — Reis Bey! 
Müsaade buyurur mu.^iuuz ? Efendim, zaten 
lüzumlu olanların tetkiki için Meclisi Âli encü
menlere salâhiyet vermiştir. Lüzumsuz addedi
lenleri okusunlar ki, Meclisi Âli onlar haikkın-
da karar versin. Lüzumlu olanları esasen oku-

Birinci İnönü Muharebesindeki hidematı fede'kâ-
ranesine binaen teşekkürnanre ile taltif edilen 
Binjbaşı M'ahnıud Rüşdü Efendiye ait. 
(10, 31, 35 numaralı lâyihalarla birleştirilecek
tir) 

maya ihtiyaç yoktur. (Doğru, »adaları) (liste 
tekrar okundu.) 

i • REİS — Bu listede zikredilen levayih ve 
tekâlifin Müdafaai Milliye Encümeninde tetfki-
kuıi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

[B| - CETVELİ 

Geçen Meclisin Müdafaai Milliye Encümeninde olupta'hizalarında gösterilen esbaptan dolayı 
iptali lâzımgelenler, 

Sıra No. 
Kavanin Ka 1 eminin 

kayıt Numarası II u 1 â s a s ı 

16 

3/422 

1/327 

REİS — Efendisin! Bu listede okunan le-
vahiriin keenlenıyekün addini kabul edenler lût-

Müdafaai Milliye bütçe ve kadrolarının tetkiki 
hakkında. 
(Zamanı geçtiğinden muameleden müstağnidir) 
Bâzı memurini rüsumiyenin askerlikten istisna
ları hakkında. 
(Bu hususatı tesbit eden kavanin 'mevcudoldıığn 
gibi seferberlik müddeti de hitam bulduğundan 
müzakereye ihtiyaç yoktur.) 

i İlen ellerini kaldırsın! Kabul edilmiştir efen-
: dim. 

[O] - CETVELİ 

Geçen Meclisin Müdafaai Milliye Encümeni tarafından intacedilımiş ve Heyeti Umumiyeye mal 
olmuş evraktan Meclise mal edilmeleri ve binaenaleyh tarafımızdan da bir kere tetkik edilmek 
üzere encümenimize gönderilmeleri tensibedilenler. 

Kavanin kale-
Sıra minin kayıt 
No. No.sı H u l â s a s ı 

Mütekait Binbaşı İzzet Efendi hakkında 
İmalâtı Harbiye teşkilâtı hakkında 
İhtiyat ,zâbitanının sınıfı muvazzafa nakilleri hakkında [30 sıra numaralı 
lâyiha ile birleştirilecektir] 
Sivil etibba ve baytarlar hakkında [Vekâlette yeni bir teklif ihzar edil
mekte olduğu bildirildiğinden vürudunda birleştirilecektir] 

14 
15 
17 

4/384 
1/351 
1/411 

19 1/12 
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Sıra 
No. 

20 

21 
22 
24 
25 
31 

32 
33 
34 
36 
39 

Kavanin kale
minin kayıt 

No.sı 

2/649 

2/679 
2/468 
2/620 
2/618 
3/350 

3/302 
3/299 
3/276 
3/269 
4/357 
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H u l â s a s ı 

Zâbitana kıdem zammı hakkında [6 sıra numaralı lâyiha ile birleştirile
cektir] 
Makam maaş ve müteferrikası hakkında 
Bahriye Dairesi hakkında 
Mütarekeyi mütaakıp hizmete alınan mütekaidin hakkında 
Nigâhbancılar ve Kızılhançerliler hakkında 
Takdirname ile taltif Kanununun tefsirine dair [10, 35, 44 numaralarla 
birleştirilecektir] 
Mebus "zâbitan hakkında [42 numaralı lâyiha ile birleştirilecektir] 
istiklâl Madalyası Kanununun tefsirine dair 
Seferberlik zammı Kanununun tadiline dair 
Mükellefiyeti nakliye Kanununun tefsirine dair 
(Türk Sözü) gazetesi sahibi Nizameddin Efendi hakkında 

REİS —• Geçen Devrenin ruznamesinde bulunan ve bu defa encümence tetkikine lüzum gösteri
len işbu levayihi kanuniyenin ve tekâlifin Müclafaai Milliye Encümenine iadesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

[D] - CETVELİ 

Greçen Meclisin Heyeti Umumiyesine malolmuş evraktan hizalarında gösterilen esbaptan dolayı 
mevkii muameleden kaldırılmaları tensibedilenler : 

H u l â s a s ı 

Mülga Yedinci Orduda müstahdem zabit namzetleri hakkında [Muamele
nin ikmali vekâletten bildirilmiş olmakla muameleden müstağnidir] 
Müecceliyeti Askeriye Vergisine dair [Hükmü mürur ettiğinden muame
leden müstağnidir] 
Mükellefiyeti askeriye Kanununun tadili hakkında [Mükellefiyeti askeri
ye Kanununun sarahatine münafi olduğundan şayanı müzakere değildir] 

27 2/269 . Orduda müftüler tâyini hakkında [Şayanı müzakere olmadığı vekâletin 
teklifiyle kabul edilmiştir] 

28 2/187-280 istanbul'dan gelecek memurin ve zâbitan hakkında [Zamanı geçtiğinden 
şayanı müzakere değildir] 

29 2/98 Ordu zâbitamna ve efrada mezuniyet itasına dair [Terhis dolayısiyle lü
zum kalmamıştır. Şayanı müzakere değildir] 

37 4/363 Sivil etibbanm terhisi hakkında [Terhis icra edildiğinden muhtacı müza
kere değildir] 

38 4/134 Harbi Umumide tecil edilenler hakkında [Terhis icra edildiğinden muh
tacı müzakere değildir] 

REİS — Efendim bu listede tadadedilen evrakın mevkii müzakereden kaldırılmasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Mükellefiyeti askeriye Kanunu hakkındaki teklif neymiş? Bu, izah 
edilmelidir. 

— JSVÖ — 

Sıra 
No. 

18 

23 

26 

Kavanin kale
minin kayıt 

No.sı 

1/526 

2/548 

2/358 
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REÎS — Mevkii müzakereden kaldırılması kabul edildi. Binaenaleyh mevzuubahsolamaz efen

dim. 

[H] - OETVELÎ 

Müdafaai Milliye Encümenine taallûku olmayıp Hükümete ait bir mesele olduğundan Heyeti 
Vekileye tevdii tensip kılınan : 

Kavanin kale-
Sıra minin kayıt 
No. No.sı H u l â s a s ı 

40 4/238 Harbi Umumide alman alât ve edevat hakkında [Aidiyeti cihetiyle He
yeti Vekileye tevdii icabetmiştir] 

REÎS — Bu evrakın da Heyeti Vekileye havalesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. (Nereden gelmiştir? Anlamadık sesleri) 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Geçen Mecliste tarafımdan yapılmış bir tekliftir. Mesele bundan 
ibarettir. 

REÎS — Kezalik geçen Meclisten müdevver evraktan lüzumlu ve lüzumsuz olanlarının tasnif 
edildiğine dair Nizamnamei Dahilî Encümeninden mevrut tezkere var. Okunacaktır. 

Nizamnamei Dahilî Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 

21/88 numara ve 18/8/1339 tarihli tezkerei Aliyeleri cevabıdır : 
Sabık Meclisten müdevver evraktan encümenimize tevdi edilenleri bittetkik bunlardan merbut 

mazbatada muharrer iîç takririn heyeti umumiyesiyle Tetkik Encümenimizee takarrür eden Ni
zamnamei Dahilînin müzakeresi esnasında nazarı dikkate alınmak üzere şayanı tezekkür ve diğer
lerinin lüzumsuz görüldüğü arz olunur. » 

25/8/1339 
Nizamnamei Dahilîye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Kâtip 

Urfa Denizli Kütahya 
Saffet Haydar Rüşdü Ragıb 

«Mazbata Sureti» 

4/243 Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Nizam
namei Dahilînin on ikinci maddesinin encümen
lere ait kısmının tâdili hakkında. 

2/471 Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Nizam
namei Dahilînin sekizinci ve on ikinci maddele
rinin tadili hakkında. 

2/597 Kütahya Mebusu Cemil Beyin ve Kars 
Mebusu Cavid Beyin, encümenlerden reddi mu-
tazammın olarak vürudeden takrirlerin sahibi 
mevcudolmadıkça tehiri müzakeresi hakkında 
temenni takririyle yüz on birinci maddenin ta
dili hakkında. 

Sabık Meclisten müdevver olup encümeni
mizde tetkik edilen evrak arasında berveehi 
balâ tekliflerin lüzumlu oklukları anlaşılmıştır. 

Mütebaki 2/2?4, 2/472, 4/242, 4/298, 2/284, 
4/289, 2/206- numaralı tekâlif esasen nizamna
mede mevcut mevaddın tekrarından ibaret bu
lunduğu bilmüzakere anlaşıldığından lüzumsuz 
görülmüştür. Binaenaleyh üç evrakın kabulü 
ve diğerlerinin lüzumsuz oldukları takarrür 
etmiştir. 

Nizamnamai Danîlî Encümeni Reisi 
Saffet 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Haydar Rüşdü M. Ragıb 

Aza Aza Âza 
Antalya Karahisan Şarki Corum 

Ahmed Hamdi ismail ismet 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim! He
yeti Celilenize Müdafaai Milliye Encümeninden 
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gelen listede lüzumlu denilen evrak kabul edili
yor ve lüzumsuz gösterilenler de reddediliyor. „ 
Şimdi de diğer encümenden geldi ve Heyeti Ce-
lilenizde okundu. Ben de dinledim : Reis Bey el
ler kalksın diyor, eller kalkıyor, mesele bitiyor 
Fakat bu evrakın neden kabul edildiğini ve ne
den kabul edilmediğini encümen bize söylü
yor mu? Neden reddedildiğini biliyor mu
yuz1? Hayır! Ne için kabul. etmiş ve ne 
için reddetmiş! Bunu encümen mazbata muhar
riri izah etsin, biz de tenevvür edelim. Ondan 
sonra kabul veya reddin doğra olup olmadığına 
dair rey verelim. 

REİS — Efendim! Müdafaai Milliye Encü
meninin bunlar hakkında izahat vermesini tercih 
edilirdi. Fakat hiç kimse izahat istemediği için 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatalarını reyi 
âlilerine vaz'ettik. Bu kerre izahat isterseniz 
mazbata muhariri beyefendi izahat versin! 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Numara
sından bahsediliyor. Muhteviyatı nedir, Münde-
recatı nedir? Biz onları hiç bilmeden kabul ve
ya reddediyoruz. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim! 2/240, 
2/200 bunlardan hiçbir şey anlaşılmıyor. 

REÎS — Müsaade buyurursanız mazbata mu
harrirleri kabul ve reddin esbabı hakkında Heyeti 
Celileye izahat versinler. (Hayır sesleri), (Lü
zum yok sesleri) 

Efendim! Nizamname! Dahilî Encümeninin 
evrakın bir kısmının tetkik edilmesine ve bir 
kısmının lüzumsuz addedilmesine dair olan tez
keresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmişti i'. 

Muhtelif evrak 
1. — Sulh Muahedesinin tasdiki tebrikini mu-

tavanınım telgraflar 

REÎS — Efendim! Sulh Muahedesinin tasdi
ki tebrikini mutazamnım Darülfünun Eminli-
ğinden ve Galib Kemali beyden mevrut telgraf
lar vardır. Divanı Riyasetten icabeden cevap
lar yazılacaktır. (Münasip sesleri) 

Takrirler 

;/. — Çanakkale Mebusu Mehmed Beyin, Kal'-
ei Sultaniye mülhakatından Erenköy nahiyesi
ne yerleştirilen Arnavut muhacirlerinin başka 
hır tarafa nakilleri hakkında takriri (4/5) 
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REÎS — Kal'ei Sultaniye mülhakatından 

Eıenköy nahiyesinde meskun Arnavutların baş
ka bir tarafa nakilleri hakkında Çanakkale Me
busu Mehmed Beyin Heyeti Vekile Riyasetin
den temenni takriri vardır. Alelusul Heyeti Ve
kile Riyasetine tebliğ ediyoruz. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Geçen 
Mecliste bir temenni takriri vermek itiyadı var
dı. Bu itiyat geçen Meclisin zamanı mesaisini 
- hemen bilâmübalâğa arz ediyorum . hiçolmaz-
sa onda ikisini ifna etmiştir. Malûmuâliniz bi
zim mahiyetimizde bulunmıyan bir Meclisin 
tarzı mesaisini tanzim için vücuda getirilmiş 
olan Nizamnamede temenni takriri namında bir 
takrir tarif edilmiyor. Fakat.diğer taraftan 
icraî ve teşriî salâhiyeti haiz ve aynı zamanda 
müstemirren münakit bir Meclis teşkil eden aza
nın bâzan nâfi' olduğunu zannettiği hususatı 
temenni mahiyetinde olmak üzere Makamı Ri
yasete ve o vasıta ile de İcra Vekilleri Heyetine 
bildirmesinde de bir fayda mutasavverdir. An
cak bu faydayı nazarı dikkate almak ve Nizam
namenin kabul etmediği bir şekilde ve ekseriya 
bîsudolan müzakeratla Meclisin kıymetli olan 
vakitlerini ifna etmemek üzere bu meseleyi esa
sından halletmek lâzımdır. Mecliste ilk temen
ni takriri, verildiği gün bu mesele esasından hal
ledilin ezse ve Meclisimizde bu suretle temenni 
takriri vermek âdeti devam ederse Meclisimizin 
de, emin olalım ki, pek kıymetli zamanları he
der olmaya mahkûm, olur. Binaenaleyh bende
niz birçok şekiller tasavvur ediyorum. Fakat bu 
tasavvur ettiğim şekillere mukabil ihtimal ki 
daha birçok mutasavver şekiller vardır. Bu şe
killerin teklifi bu meseleyi hal \e intacedeeektir, 
Bendeniz, bu temenni takrirlerinin nasıl telâkki 
edilmesi lâzım geldiği hakkında kâfi derecede 
müstahzar olmadan bunun müzakere edilmesini 
Meclisin şu celsesini, kıymetli zamanını ifna et
meye sâi olacağını zannettiğimden bugün buna 
dair müzakere açılmamasını ve fakat bunun as
lının bir Nizamnamei Dahilî meselesi olarak ka
bul edilmesini teklif ediyorum. 

- Yani aslı hakkında hiçbir şey söylemiyo
rum. - iler halde bu meselenin esasından halli 
için muayyen bir encümene havale edelim. Ben-
denizce en münasip encümen Nizamnamei Dahilî 
Encümenidir. Tasvip buyurursanız Nizamnamei 
Dahilî Encümeni temenni takrirlerinin, bu tak-
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rirlerin müfadının havale edildikleri vekâletler- J 
ce hangileri kabul ve tatbik olunur veyahut 
hangi kayıtla ifa olunur. Bunu tesbit etsin. Bu j 
yapılmazsa bu mesele Meclisin kıymetli zamanını 
izaa eder. Bu meselenin aslının - şimdiki takri
rin değil - aslının esasından halli lâzımdır. Bera-
yi hal Nizamnamei Dahilî Encümenine havale 
edilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Ortada havale edilecek 
ve reye vaz'edilecek bir takrir ve esas olmadığı 
için bittabi reye vaz'edemiyeceğim. 

RECEB B. (Kütahya) — Takrir vereceğim 
efendim. 

,3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti ile 
Encümeni için yapılan intihap. 

REİS — Şimdi Memurin Muhakemat Heyeti 
ve Encümeni intihabatını ikmal edeceğiz. Mafû- | 
muâliniz efendim iki defa intihap yapılmış ve ek- I 
seriyeti mutlakayı ihraz eden arkadaş olmamıştır. 
Binaenaleyh üçüncü intihap reyi izafî ile olacak
tır. Yani ekseriyeti izafiye ile yapılacaktır. Bu
nun için münhal azanın zı'fı kadar namzet göste
rilmek lâzımdır. Memurin Muhakemat Heyeti j 

REİS — Celse açıldı efendim. Memurin Mu
hakemat Heyeti ile Tetkik Encümeni hakkındaki 
istihsali âra neticesini arz edeceğim. Heyet iııti-
ihabı için reye iştirak eden azanın adedi (162j 
dir. Muamele tamam. Ali Rıza Bey (Kırşehir; 
(90), Midhat Bey («Maraş) (81) rey almışlardır. 
Şu halde Ali Rıza Bey (Kırşelıir) ve Midhat Bey 
(Maraş) Tetkik Heyeti âzalığına intihabed il mis
lerdir. Encümen intiha'batma iştirak eden azanın 
adedi (161) dir. Muamele tamam. Şükrü Bey 
(Çanakkale) (73) ve Zamir Bey (Adana) (63) 
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için iki âza intihabolunacaktır. Bunun için dört 
âza haizi ekseriyettir. Haydar Rüşdü Bey (De
nizli) 59, Zamir Bey (Adana) 51, Feridun Fikrî 
Bey (Dersim) 43, Şükrü Bey (Çanakkale) 38) rey 
almıştır. Bu dört âza arasından iki âza intihab-
edeceksiniz. Tetkik Encümeni için haizi ekseriyet 
zevat : Midhat Bey (Maraş) 85, Hafız ibrahim 
Bey (İsparta) 59, Ali Rıza Bey (Kırşehir) 33, 
O azim Efendi (Erzurum) 31 rey almıştır. Bu 
dört zattan da iki zat intihaibcdileeektir. 

(Sindb dairei intihabiyesinden istihsali araya 
başlanılmıştır.) 

Efendim! Reylerini istimal buyurmıyan rüfe-
ka lütfen reylerini istimal etsin!... 

İstihsali âra hitam bulmuştur. 
Tetkik Heyeti için tasnifi araya memur edi

lenler : Talât Bey (Kângırı), Rallimi Bey (İzmir), 
Hafız Emin Efendi (.İçel). 

Tetkik Encümeni için tasnifi araya memur 
edilenler : Neeib Ali Bey (Denizli), Hacim Bey 
(Giresun), Haindi Bey (Erzincan), 

REÎS — Yirmi dakika teneffüs etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 2,45 . 

rey alınışlardır. Bu zatlar da Tetkik Küçümeni 
âzalığına intihabolunmuşlardır. 

Evrakı varide meyanında, gecen Meclis
ten müdevver levayih ve tekâlifin lüzumlu 
ve lüzumsuz diye yapılan tasnifine dair Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası var. Okunacak. 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
1/586 Dahilî posta ücuratmın tadili hakkm-

» • « 

Î K Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 3,50 

REİS — İkinci Reisvekili İsmet Beyefendi 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Sanıhan), Haydar Rüşdü Bey (Menteşe) 
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daki lâyihai kanuniye ile esbabı mueibe lâyihası 

1/488 Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve ; 
Gürcistan hükümetleriyle akdedilen Posta Mu
kavelesi 

1/585 Posta lâyihai kanuniyesi 
.1/369 Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umunıi-

yesi teşkilâtına dair 18 . 8 .1339 tarih ve 21/101 
numaralı tezkerei aliyeleri cevabıdır : 

Sabık Meclisten müdevver balâdaki levayi-
hi kanuniyeniıı şayanı tetkik ve müzakere ol
duğu eneümenimizce tasvibolunmakla berayı 
tetkik levayihi mezkûrenin encümenimize ha
valesi mercudur efendim. 

Posta ve Telgraf En. Mazbata Muharriri 
Reisi Vekili 

Mehtned Sabri Şükrü 
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REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? (Hayır sesleri) Mazbatayı kabul edenler el 
kaldırsın. Mazbata Kabul edilmiştir. Kezalik 
İktisat Encümeni mazbatası var. Okunacak. 

İktisat Encümeni mazbatası 
Riyaseti Çelileye 

Sabık Meclisten müdevver evrakın aidoidu-
ğıı encümenlerce bittetkik lüzumlu ve lüzum
suz kısımlarını havi tanzim kılınacak mazba
tanın Heyeti Umumiyenin tasvibine arzına ve 
saireye dair Riyaseti Celilenin 18.8 .1339 tarih 
ve 21/97 numaralı tezkeresi üzerine encümeni
mize aidolanlar bittetkik müzakeresi lüzumlu 
olanlarla olmıyanlar zirde gösterildiği veçhile 
tefrik edilmiş olduğundan Riyaseti Oelileye 
o suretle bamazbata arzı tensibedilmiştir. 

Müzakeresi lüzumlu olanlar 

1. Mesai kanunu lâyihası 
2. İmalâtı Harbiyede müstahdem yevmiyeli amele hakkında lâyihai 

kanuniye 
3. Yerli kumaştan elbise iktisası hakkında Kanun 
4. Millî Büyük İktisad Meclisine dair lâyihai kanuniye 
5. Baltalık Kanununun tadili hakkında lâyihai kanuniye 
6. Türkiye köy bankaları hakkında lâyihai kanuniye 
7. Petrol ve havagazları taharri ruhsatnameleri ve imtiyazları hak

kında lâyihai kanuniye 
8. Prman kanun lâyihasının bâzı mevaddı yerine kaim olmak üzere ye

di maddelik lâyihai kanuniye 
9. Menafii umumiye namına ithal edilecek otomobil ve emsali vesaiti 

nakliye ve alâ'tı ziraiye ve fenniyenin Gümrük Resminden affı hakkında 
teklifi kanunî 

10. Islahı hayvanat hakkında lâyihai kanuniye 
11. El viyei Selâsede Ziraat Bank şubeleri kü .adı hakkında teklifi kanunî 
12. Adapazarı Ahşap, Demir Malzeme İmalâthanesi Osmanlı Anonim 

Şirketinin tahtı iltizamında bulunan ormanlar hakkında Heyeti Vekile ara
sında hâsıl olan ihtilâfın halli hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 
tezkeresi 

1. Ziraat Bankasının Hazineye hesabı cari küşadı hakkında lâyihai ka
nuniye 

2. Memaliki meşgule ve müstevliyede müesses anonim şirjketler hak
kında lâyihai kanuniye 

3. Hayvanatı bakariyenin altı ay müddetle men'i ihracı hakkında lâ
yihai kanuniye 

4. Tarifei Umumiye Kanununun 295 numaralı i I . 1 . 1339 tarihli zey
lini muaddil lâvihai kanuniye 

Devre 
numarası 

342 
209 
451 

443-449 
478 

521 

559 

2/567 
609 

mî 2/65 

I )osya 
numarası 

5/154 
5/ 98 
5/150 
5/ 26 

17/ 47 

5/156 

17/ 48 

17/187 
17/ 45 
17/185 

363 

405 

435 

573 

5/152 

5/151 

5/139 

17/ 46 
t>U^ı 
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Müzakeresi lüzumlu olmıyanlar 

5. Meccanen kereste kat'ma dair olan Kanunun birinci maddesinin ta
dili hakkında teklifi kanuni 

iktisat encümeni Reisi 
Mahmud Celâl 

REİS — Efendim! İktisat Encümeni mazba
tasına merbut birinci liste mucibince tetkiki lâ-
zınıgelen levayi'h ve tekâlifin encümence tetkiki
ni kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Keenlemyekün addedilmesi lâzımgelen levayih 
ve tekâlifi kanun'iyenin keenlemyekün addini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

İSMAİL HAKKI B. (Karahisarı Şarki) — 
Keenlemyekün addedilenler meyanında bir mad
de var, onun hakkında söz istiyorum.. 

REİS — Bitmiştir. Reye vaz'edilmiştir efen
dim. 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Encümeninin 
mazbatası var. Okunacak. 

Sıihhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 
mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Sabık Meclisten nıüdevver evrakın aidoldıı-
ğu encümenlerce biıttetfkik lüzumlu ve lüzum
suz kısımlarını havi tanzim kılınacak mazbata-
nın Heyeiti Umumiyenin tasvibine arzına dair 
Riyaseti « i l e n i n 18 . 8 . 1339 tarihli ve 2/91 
numaralı teskeresi üzerine encümenimize ait 
evrak bittetkik zirde gösterildiği veçhile He
yeiti Umuımiyeden encümene iadesine karar ve
rilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz edilmek 
üzere takdim kılındı. 
Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 

Reisi 
İstanbul 

Dr. Refik 

Devre Dosya 
numarası numarası 

2/601 5/233 

Mazbata Muharriri 
Dr. Fuad 

Kâtip 
Hâlid 

Heyeti Umuımiyeden encümene iadesi 
karargir olanlar 

Mazbata Muharriri 
Yusuf 

Kâtip 
Ahmed 

Devre 
No. 

Sıhhiye Vekâletine veçhe tâyini hak
kında 2/436 

Hilâliahmer Cemiyeti Nizamnamesi
nin tadili hakkında 1/581 

Eti'bbaya hizmeti meebure lâyihası 1/479 

RElS — Efendim! Sıihhiye ve Muaveneti iç
timaiye Encümeni mazbatası hakkında söz is-
tiyenler var mı? (Hayır, sesleri) Mazbata mün-
derecatmı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

2. — Kütahya Mebusu Receb Beyin, temen
ni mahiyetinde verilen takrirler hakkında ka
nun teklifi (2/9) 

RElS — Evrakı varide meyanında iki tak
rir vardır. Birlisi Kütahya Mebusu Receb Beyin
dir. Noktai nazarlarını demin izah ettiler. Te
menni takrirleri 'hakkındadır. Bu (hususta encü
menin müsfcacelen bir karar ittihazını talebedi-
yor. 

(Lâyiha Encümenine, sesleri) Nizamnamei Da
hilînin tadili hakkındaki teklifi 'kanunilerin ha
kikaten Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh, Lâyiha Encümenine havale ediyo
ruz. Arkadaşlardan rica ederiz, müstaeelen çı
karsınlar. 

Denizli Mebusu Mazhar Müfid Beyle Kars 
Mebusu Ağaoğlu Ahmed beylerin takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Memleketin hayat fikriyesinin inkişafında 

büyük bir âmil olan matbuattan beklenen hide-
matm teshili için Hükümetin müzahereti lüzu
mu derkâr olduğundan bu müzaheret cümlesin
den olarak muhabirleri tarafından gazetelere 
keşide edilecek telgraf ücuratmm tenzili hak-

303 



I : 10 26.8 
kındaki lâyilhai kanuniyenin «müstacelen tmüza-
keresini teklif eyleriz. 

26 Ağustos 1339 
Denizli Mebusu Kam Mebusu 
Mazhar Müfid Ağaoğlu AUııned 

REİS — Kanunun müstacelen müzakeresini 
taldbediyorlar. Müstaceliyet -talebini mutazam-
mm olan bu takrir Nizamnameye muvafık ola
rak On beş imza ile verilmemiştir. Binaenaleyh, 
yalnız encümenden, rica ederiz. Encümen bu 
lâyihayı müstacelen müzakere etsin, ruznamemi-
zo almak üzere bize göndersin. 

MAZHAR MÜFÎD B, (Denizli) — Reis 
Bey! Müsaade buyurur musunuz? Buyurduğu
nuz husus bendenizin takririme ait değildir. 
Bendenizin takririm zannederim anlaşılmadı. 
Malûmuihsanınız müstacel teklifler lâyihai ka
nuniyenin esnayı müzakeresinde verilir. Binaen
aleyh bendenizin burada müstacelen tâbirini 
kullanmaktaki maksadım müstacel ruznameye 
alınması içindir. Binaenaleyh emir buyurduğu
nuz; gibi müstacel kararlardan on beş imzaya 
hacet yoktur. O eelsei hafiye içindir. Nizamna-
mei Dahilînin 7 8 - 7 9 ncu ve 80 nci maddeler1 

gayet . sarihtir. Esnayı müzakerede, bir mebus 
istical kararı talebedebilir. 

REÎS — Evet Riyaset sehvetmiştir. Binaen
aleyh encümenden rica ederiz, müstacelen mü
zakere ve Heyeti Umumiyeye sevk etsin. Bu 
bapta Riyasetin yapaacğı başka bir iş yoktur. 

2. .— Evvelce tahlifi icra edilmiyen mebusla
rın tahlifi 

REÎS — Tahlifi icra edilmiyen rüfeka lüt
fen tahlife buyursunlar. 

îhsan Bey (Ergani), Hacim Muhiddin Bey 
(Giresun), Halis Turgud Bey (Sivas), Halet 
Bey (Erzurum), Şefik Bey (Bayezid), Hacı 
Bedir Ağa (Malatya), Mahmud Bey (Siverek), 
Osman Kadri Bey (Muş), Zeki Bey (Gümüşane), 
Abdullah Bey (Trabzon) un tahlifleri icra edil
miştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyle 
rüfekasının Gazianteb livasının hudut teşkilâtı 
hakkında 14 Mart 1334 tarihinde neşredilen ka
nun mütareke sebebiyle tatbik edilemediğinden 
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mezkûr kanunun simdi tatbiki hususunun tasvi-
ben Dahiliye Vekâletine havalesine dair takriri 

REÎS — Efendim! Ruznamemizde Gazianteb 
Mebusu Ali Cenani Beyin bir takriri vardır. 

Kanun suretidir 

MADDE 1. — Gazianteb livasiyle Malatya 
livasına Göksu, Urfa sancağına Pirat nehirleri 
haddıfâsıl ittihaz edilmiştir. Malatya sancağı
na merbut Besni kazasının Göksu Cenubunda 
kalan aksamiyle Urfa merbutatından olup Fı
rat 'm Garp sahilinde kalan aksamı Gazianteb 
livasına ve Halcb merbutatından olup Fırat ' ın 
Şark sahilinde kalan aksamı Urfa livasına rap-
tolunmuştuı*. 

MADDE 2. — Haleb sancağına merbut Ma-
arratünnü'mân kazaısiyle Cisrişuğur kazası mer-
ibutadından Mıdık nahiyesi mülhaikatiyle bir
likte Hama sancağına ilhak edilmiştir. 

MADDE 3 . — Haleb livası Cöbelsem'an, Bab, 
îdlib ve müceddeden teşkil olunan Hunsur, 
Oğuzhan, Meskene kazalarını ve Anteto sanca
ğı Besni, Münbiç ve yeniden teşkil edilecek 
Cenkefe, Nizib kazalarını ve Kilis sancağı yeni
den teşekkül eden Elbeyli ve Com ve Gurbe ka
zalarını, Antakya sancağı, İskenderun Cisrişu
ğur, Reyhaniye ve yeniden teşkil edilecek Kı
rıkhan kazalarını müştemildir. 

MADDE 4. — Üçüncü maddede zikrolunan 
dört liva dâhilinde mevcut nevaihi İlga edikniştdr. 
îşbu kanunun neşrini mütaakıp her kaza hududu 
dahilindeki karyeler kurbiyet ve münaselbetleri 
itibariyle otuz haneye tefrük olunacaktır. 

MADDE 5. — İşİDiı kanun 1 Mart 1335 tari
hinden itibaren meriyülicra olacaktır. 

MADDE 6. — îsıbu kanunun icrasına Heyeti 
Vükelâ memurdur. 

14 Mart 1334 - 30 Cemaziyelûlâ 1336 
Riyaseti Celileye 

Gazianteb ve diğer sancakların teşkilât ve hu
duduna dair 14 Mart 1334 tarihinde neşredilen 
ve menbutan sureti takdim kılman kanunun mü-
tardkenin ve İstiklâl mücadelesinin tesiratiyle ic
rasına imkân bulunamamıştı. Gazianteb sancağı 
hududa tesadüf etmesi söbebiyle kesbi ehemmiyet 
ettiğinden mezkûr kanunda tâyin edilen hudut ve 
teşkilâtın tatbik ve icrası bir zaruret halini aldı-
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ğından elyevm meri olan mezkûr kanunun icrası 
zımnında işbu takririmizin tasviben Dahiliye Ve
kâleti Celilesine irsalini rica eylem. 

21 Ağustos 1339 
Gazianteb Mebusu Gazianteb Meşbusu 

Ali Cenani Kılıç Ali 
Gazianteb Mebusu Gazianteb Mebusu 

Hafız Şahin Ahmed Remzi 

ÎÖRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendiler! Anteb Mebusu muhterem re
fiklerimin verdikleri bu takrir memleketin heyeti 
umumiyesine ve taksimatı mülkiyesine ait bir me
seledir. Vakaa 1334 senesinde bir kanun çıkmış
tır. Fakat bu kanun heyeti umumiyesiyle gayri-
kabili tatbiktir. Muhterem rüfekanın takririni 
Heyeti Celile tasvibedecek olursa Gazianteb sa.ıı-
cağı hududa tesadüf etmesi söbe'biyle kesbi elıem-
miyet ettiğinden mezkûr kanunda tâyin edilen 
hudut ve teşkilâtın tatbik ve icrası bir zaruret 
halini alacaktır. Çünkü takrirde «Elyevm mer'i 
olan mezkûr 'kanunun icrası zımnında işbu takri
rimizin tasviben Daihilıye Vekâleti Celilesine ir
salini rica eyleriz.» deniyor. Takrir bu şekilde 
kabul olunursa deılhal bunun yapılması lâzımdır. 
Halbuki gerek hududa tesadüf etmesi sebebiyle 
kesbt ehemmiyet eden Gazianteb'i ve gerek diğer 
liva ve vilâyetleri alâkadar eden bir teşkilâtı Mecli
si Âlinize takdim edeceğimi evvelce Heyeti Aliye-
nize arz etmiştim. Binaenaleyh bu takririn nazarı 
dikkate alınmak üzere Dahiliye Vekâletine havale
sini taletoederim. Yoksa şimdiden tatbik ve icrası 
tasviben kaibul edilecek olursa icra edilemez. 
(Doğru sesleri) Dediğim gibi nazarı dikkate alın
mak üzere havalesini teklif ederim. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim! Ali Ce
nani Bey ve rüfekasının tatbikini istedükleri ka
nunun tatbik ve icrası mümkün olma;z. Ve esasen 
kanunun icrası mümkün olamıvaeağmı da H evet i 
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Vekile Reisi beyan buyurdular. Bendeniz de kork
tum. MezJkûr kanunun icrası zımnında Dahiliye 
Vekâletine havale olunursa o vakit doğrudan 
doğruya Dahiliye Vekâleti icra mevkiinde kalır. 
Halbuki bugün Kilis tek kasaba olarak kalmış
tır. Onun için takrir nazarı dikkate alınmak üze
re Dahiliye Vekâletine gönderilsin. Yoksa icra 
mahiyetinde gitmesin. 

ALİ RİZA B. (İstanbul) —- Efendim! Ben 
kanunu okudum. Bu kanun 14 Mart 1334 tari
hinde kabul edilmiş bir kanundur. Ve Osmanlı 
İmparatorluğunun vaziyetine ve ogünkü ihtiya
ca göre tanzim edilmiştir. Bu kanunda bugün 
hududu millî haricinde kalmış birçok mevkii 
isimleri de mezkûrdur. Binaenaleyh böyle bir ka
nunun icra ve tatbikini tasdik edecek olursak 
zannederim ki pek çirkin bir harekette bulun
muş oluruz. Bendenizin de fikrim bu takriri He
yeti Vekileye havale .edelim. Zaten Anteb mese
lesi üçüncü maddesine taallûk ediyor. Heyeti 
Vekile bunu muvafık görürse Meclise bir nıad-
dei kanuniye ile gönderirler ve Meclis de tasvib-
eder, mesele biter. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Söz istiyen var mı? (Kâfi sesleri) 
Söz istiyen arkadaşımız yoktur. Müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Efendim! Dahiliye Vekili Beyin berayı tet
kik talebettiği bu takririn Dahiliye Vekâletine 
tevdiini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
imi edilmiştir. 

Efendim! Ruznamemizde başka bir şey yok
tur. Encümenlere büyük vazaif tevdi edilmiştir, 
Encümenlerden çok rica ederim, bu işleri bir an 
evvel çıkarsınlar!... 

Efendim Çarşamba günü saat birbuçukta iç
tima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı miizakerat; saat : 3,40 
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İçtimai âti ruznamesi 
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1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 
Lâyihalar 

Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında İcra Vekil-
ieri. Heyeti Riyasetinden mevrut lâyihai kanuni
ye 

Evrakı nakdiyenin tashihi hakkında îera Ve
killeri Heyeti Riyasetinden mevrut lâyihai ka
nuniye, 

1339 senesi ikinci altı aylık tahsisat hakkında 
îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut lâyi
hai kanuniye. 

Teklifler 
Esad Efendinin teklifi kanunisi. 
Firari ve bekaya efradından bedeli nakdî ah-

zine dair Sivas Mebusu Muammer ve Kayseri 
Mebusu Ahmed Hilmi Beylerin teklifi kanunisi 

ihtiyat zabitlerinin sınıfı muvazzafa nakille
ri hakkında Dersim Mebusu Feridun Fikrî Be
yin teklifi kanunisi. 

Tezkereler 
istiklâl Madalyasiyle usulü taltif hakkında 

tanzim edilen Nizamnameye dair icra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 

On dokuz zabitin takdirname ile taltifleri 
hakkında Iqra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi 

Eleezire Cephesi Kumandanı Cevad "Paşa 
Hazretlerinin istiklâl Madalyasiyle taltifi hak
kında icra Vekilleri Heyeti tezkeresi 

Mübadelei Ahali ve EmVal Komisyonuna iz
mir Mebusu Tevfik Rüşdü ve Erzincan Mebusu 
Hamdi beylerin tâyin edildiklerinden mezun 
addedilmelerine dair icra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi 

Taş ocakları Nizamnamesinin 28 nci mad
desinin tefsirine dair icra Vekilleri Heyeti Ri-
vaseti teskeresi 

Altın ve ufaklık para darbına dair icra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tez'keresi 

Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm ve Di
vanı Temyizi Askerîce de tasdik edilen Kara-
veli hakkındaki hükmün tasdikine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Kaymakamlar maaşını tâyininde Vekâletin 
serbest bırakılmasına dair karar itası hakkın
da Dahiliye Vekâleti tezkeresi 

Encümen mazbataları. 
İhtiyat ye Miliz zâJbitanımn terfih ve jkdarı 

hakkında Lâziztan Mebusu Necati ve Menteşe 
Meşbusu Esad Efendinin teklifi kanunilerinin şa
yanı .müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 

Salbık Meclisten müdevver lüzumlu ve lü
zumsuz evrakın meıibut listelerde gösterildiği
ne dair Dahiliye Encümeni mazbatası 

Sabık Meclisten müdevver lüzumlu ve lü
zumsuz evrakın merbut listelerde gösterildiğine 
dair Dahiliye Encümeni mazlbataisı 

Divanı Riyaset karan 
Kütüpkane Encüîneninine intihaibedilen ze

vat hakkında tezkere 
Azayı Kiramdan bâzı zevatın mezuniyetleri 

hakkında tezkere 
Evrakı saire 

İzmir ve Aydm'da mahıv ve indirasa mah
kûm sabuncuların ehyası hakkında Menteşe Me
busu Esad Efendinin takriri 

Sulh Muahedenamesinin tasdiki tebrikini 
ınutazamımm Burdur Belediye Müdafaa i Hukuk 
reislerinin telgrafları 

Muvazenei Maliye Encümeni 'azasının yir
miye iblâğı hakkında encümeni mezkûr riyase
tinden mevrut tezkere 

Saibık Meclisten müdevver evrak hakkında 
Şer'iye ve Evkaf Encümeninden mevrut maz
bata 


