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B Î E Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahib), Haydar Rüşdi Bey (Denizli) 

dair takrirleri aidolduğu encümene havale edil
di. Badehu tahlif edilmemiş azanın tahlifi icra 
olundu. Ali Cenani Beyin, Gazianteb teşkilâtı 
hakkındaki 14 Mart 1334 tarihli Kanunun tat
bikine dair takriri kıraat ve kısa bir müzakere
den soma Heyeti Vekile Reisi ve Dahiliye Ve
kili Fethi Beyefendinin teklifleri üzerine tet
kik iç,in Dahiliye Vekâletine tevdi edildi ve Çar
şamba günü içtima edilmek üzere Celseye niha
yet verildi. 

Reisisani Kâtip 
Ali Fuad Haydar Rüşdi 

Kâtip 
Ruşen Eşref 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim, zaptı sa
bık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reis vekili tsmet Beyefendinin Riya

setlerinde inikadederek zaptı sabık hulâsası kı
raat ve tashihan kabul ve evrakı varide aidol-
dukları encümenlero havale edildi. 

Sabık Meclisten müdevver evrakın lüzumlu 
ve lüzumsuzları hakkında Müdafaai Milliye ve 
Nizamnamei Dahilî encümenlerinin mazbataları 
kıraat ve kabul olundu. 

Sulh Muahedenamesinin tasdiki tebrikini mu-
tazammm telgraflara Divanca cevap itası ten
sip ve Çanakkale Mebusu Mehmed Beyin dairei 
intihabiyesinde Erenköy nahiyesi merkezinde 
meskûn Arnavut 'muhacirleri hakkındaki te
menni takriri Heyeti Vekileye havale edildi. 
Memurin Muhakemat Encümeni ve Tetkik He
yeti için dört âza intihabedilerek berayi tenef
füs Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
İsmet Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-

inikat Memurin Muhakemat Encümeni ve Tet
kik Heyeti intihabatmda Muhakemat Encümeni 
âzalığma Şükrü Bey (Çanakkale) nin (73) ve 
Zamir Bey (Adana) nın (63) reyle ve Tetkik 
Heyeti âzalığma Ali Rıza Bey (Kırşehir) in 
(90) ve Midhat Bey (Maraş) m (81) reyle in-
tihabedilmiş oldukları Makamı Riyasetten teb
liğ olundu. Posta ve Telgraf, İktisat ve Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye encümenlerinin lü
zumlu evrak hakkındaki mazbataları kıraat ve 
kabul edildi. Kütahya Mebusu Receb Beyin 
temenni takrirleri hakkındaki teklifi Lâyiha 
Encümenine, Denizli Mebusu Mazhar Müfid 
Beyle refikinin. Muhabirler tarafından gazete
lerine keşide edilecek telgraf ücuratının tenzili 
hakkındaki lâyihanın müstacelen müzakeresine 

2. — SUALLER 

1. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
J'lukışla - Niğde yolunda eşkıya tarafından şe-
hidedüen ihtiyat zabiti Ömer Efendinin katille
rinin d&rdest edilip edilmediğine dair \sual tak
riri Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. (6/4) 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen 
kabul edilmiştir. 

3 . — EVRAKI VARİDE 

REÎS — Evrakı varideye geçiyorum. 

Lâyihalar 

1. — Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkında lâyhiai 
kanuniye (1/27) (Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine) 

2. — Evrakı nakdiyenin şeraiti tesviyesinin 
tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak para ihti
yacının tehvini hakkında lâyıhai kanuniye 
(1/29) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

3. — 1339 senesi hidematı umumiyesi için 
ikinci altı aylık tahsisat itası hakkında lâyıhai 
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kanuniye (1/29) (Muvazenei Maliye Encümeni
ne) 

Teklifler 

1. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Me-
yankökü hissei üşriyesinin tezyidi hakkında ka
nun teklifi (2/30) (Lâyiha Encümenine) 

2. — Sivas Mebusu Muammer ve Kayseri Me
busu Ahmed Hilmi Beylerin, Firarı ve bakaya 
efrattan bedeli nakdî ahzine dair teklifi kanu
nisi (2/29) (Lâyiha Encümenine) 

3. — Dersim, Mebusu Feridun Fikrî Beyin, 
ihtiyat zabitlerinin sınıfı muvazzafa nakilleri hak
kında teklifi kanunisi (2/28) (Lâyiha Ene ünle
nme) 

Tezkereler 

1. — İstiklâl M adedy asiyle usulü taltif hak
kında tanzim edilen Nizamnameye dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/48) (Müda
faai Milliye ve Dahiliye encümenlerine) 

2. — On dokuz zabitin takdirname ile taltif
leri hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi-

REİS — Okunacak : 

6/2516 25 . 8.1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

16 ve 17 Teşrinisani 1337 tarihinde Hamidi-
ye civarında icra edilmiş olan keşfi taamızide 
yararlıkları görülüp o zaman bâzı mülâhazata 
mebni taltifleri tehir edildiği (larp Cephesi 
Kumandanlığının işarına atfen Müdafaai Milli
ye Vekâletinin 16 . 8 .1339 tarih v.e Muamelâtı 
Zatiye Dairesi Kıdem 6209/36607 numaralı tez
keresinde bildirilen melfufen mütekaddem def
terde isimleri muharrer on dokuz zabitin bermu-
cibi teklif takdirname ile taltifleri Başkuman
danlık Makamı Sâmisince tasvibedildiği anlaşıl
makla o suretle taltiflerine müsaadei Devletle
rini istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Topçu Tabur Kumandanı Binbaşı Abdül'afi 
Efendi, 

Sahra Topçu Yüzbaşısı Bekir Sıdkı Efendi, 
Telgraf Yüzbaşısı Mahmud Zekâi Efendi, 
istihkâm Yüzbaşısı Ömer Fâtih Efendi, 
Piyade Yüzbaşısı Mehmed Hulusi Efendi, 

. 1339 C : 1 
MaMnalı Tüfek Yüzbaşısı Abdullah Zühdü 

Efendi, 
Piyade Binbaşısı Ali Şevki Efendi, 
Piyade Muvazzaf Mülâzimievveli Hüseyin İs- _ 

mail Efendi, 
Piyade Muvazzaf Mülâzimievveli Hasan Fah

ri Efendi, 
Piyade Muvazzaf Mülâzimievveli Aibdülaziz 

Efendi, 
Piyade Mülâzimisanisi Celâl Efendi, 
Piyade Mülâzimisanisi Ahmed Efendi, 
Topçu Kamacı Ustası Hâlid Usta, 
Tabij) Yüzbaşı Said Hikmet Efendi, 
Sahra Topçu ihtiyat Mülâızimisanisi Ali Şa

hin Efendi, 
Makinalı Tüfek ihtiyat Mülâzimisanisi Niza-

meddin Efendi, 
Piyade ihtiyat Mülâzimisanisi Ali Kemal 

Efendi, 
Piyade İhtiyat Mülâzimisanisi Hüseyin Ulvi 

Efendi, 
Piyade İhtiyat Zabit namzedi Ali Rıza Efen

di, 
REİS — On dokuz zabitin takdirname ile tal

tifleri teklif ediliyor. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim, (isimleri okun
madı sesleri) 

RElS — isimler zapta aynen geçecektir efen
dim. 

3. — Elcezire Cephesi Kumandanı Cevad Fa
sa Hazretlerinin İstiklâl Madalyam ile taltifi hak
kında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacak : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Elcezire Cephesi Kumandanı Ferik Cevad Pa

şa Hazretlerinin -bidematı memduh asına binaen 
kırmızı şeritli istiklâl Madalyasiyle taltifi hak
kındaki Müdafaai Milliye Vekâletinin işarı, İcra 
Vekilleri Heyetinin 5 . 8 . 1339 tarihli içtima-
ında ledelkırae müşarünileyhin olveç/hile icrayı 
taltifinin Meclisi Âliye arzı takarrür etmekle ik
tizasının ifası ve neticesinin işarına müsaade bu-
yurulmast mâruzdur efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Vekili 

Fevzi 

REİS — Efendim usulü vedİıile Elcezire Cep
hesi Kumandanı Cevad Paşa Hazretlerinin taltifi 

310 
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teklif olunuyor. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabu'l edilmiştir efendim. 

HÂCÎM MUHÎDDÎN B. (Giresun) — Al
kışlarla. 

4. — Mübadeeli Ahali ve Emval Komisyonu
na İzmir Mebusu Dr. Tevfik Rüşdü ve Erzincan 
Mebusu Hamdi beyler tâyin edildiklerinden me
zun addedilmelerine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Okunacak : 

6/2526 
26 . 8 . 1339 

Mübadelei ahali ve emval hakkında Lozan'da 
münakit Mukavelenamenin suveri tatbikıyesini 
mübeyyin Talimatnamenin ikinci maddesi mu
cibince mııih/tali't komisyona Dahiliye Vekâleti 
namına ve Reis sıfatiyle İzmir Mebusu Dr. 
Tevfik Rüşdü ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâleti namına delege sıfatiyle Erzincan 
Mebusu Hamdi beyefendilerin tâyinleri Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 8 . 8 . 1339 
tarihli ve İskân Şubesi 41155/3879 numaralı 
tezkeresi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 8 . 8 . 
1339 tarihli içtimaında takarrür etmekle müşa-
rünileyhimaya ieabeden mezuniyetin itasına mü-
saadei Devletlerini istirham ederim efendim. 

icra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Ali Fethi 

REİS 9 —Efendim, Meclis âzasından Tevfik 
Rüşdü ve Hamdi beylerin mezun addedilmeleri 
hakkındaki şu tezkereyi reyi âlilerine vaz'ediyo
rum. Kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

5. — İkinci Avans Kanununun dokuzuncu 
maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi (3/49) (Kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine) 

6. — Taş ocakları Nizamnamesinin yirmi se
kizinci maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri 
Heyeti tezkeresi (3/50) (İktisat Encümenine) 

7. — Altın ve ufaklık para darbına dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/48) 
(Muvazenei Maliye Encümenine) 

8. —Hiymeti Vataniyeden idama mahkûm 
ve cezası Divanı Temyizi Askerîce de tasdik edi-

— 811 — 

len Urfa'nın Şadıllı. karyesinden Süleymanoğlu 
Karaveli hakkındaki hükmün tasdikine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/52) (Ad
liye Encümenine) 

9. — Kaymakamlar maasatını tâyinde vekâ
letin serbest bırakılmasına dair karar itası hak
kında Dahiliye Vekâleti tezkeresi (3/52/ (Mu
vazenei Maliye Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, İs
tiklâl muharebatına iştirak eden İhtiyat Milis 
zabıtanı hakkımdaki kanun teklifiyle (2/1) Bi
rinci Devre Lâzistan Mebusu Necati Efendinin, 
İhtiyat ve Milis zâbitanının terfih ve ikdarlart 
hakkındaki kanun teklifinin (2/8) şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
(Müdafaai Milliye Encümenine) 

'2. — Sabık Medişten müdevver lüzumlu ve 
lüzumsuz evrakın merbut listelerde gösterildiğine 
dair Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS —" Okunacak. 

Riyaseti Oelileye 
18 . 8 . 1339 tarih 21/96 numaralı 

al iyeleri cevabıdır. 
tezkerei 

Sabık Meclisten müdevver olup encümenimiz
de tetkik edilen evrak arasından merbut bir nu
maralı cetvelde muharrer levayih ve tekâlifi ka-
nuniyenin lüzumlu oldukları ve diğer iki numa
ralı cetvelde muharrer tekâlifin şayanı tetikik ol
madıkları bilmaizakere anlatılmış bulunduğu ci
hetle şayanı tetkik bulunan bir numaralı cetvelde 
muharrer evrakın lieclittetkiık ve bilmüzâkere en
cümenimize havalesi ricasiyle işbu mazbata Riya
seti Celileye takdim kılınır efendim. 
Daihiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde 
Hâzini 
Kâtip 

Karesi 
Ali Suuri 

Âza 
Çatalca 
Şakir 

Kângırı 
Mustafa Abdülhalik 

Âza-
Niğde 
Tahsin 

Âza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Âza 

Karaıhisarı Sahih 
İzzet Ulvi 
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Müzakeresi lüzumlu olan kanunlar 

1/130 Jandarma ve pplisin tevhidine dair 
1/161 Nevahi Kanunu 
210/350, 503 Tarik bedeli nakdîsi Kanunu

nun tadiline dair 
1/272 Köy imamlarının imtihana tabi tutul

masına dair 
1/432 Nüfus Kanununun onuncu maddesine 

zeyil 
1/278 Müfettişi umumilikler hakkında 
1/566 İstanbul vilâyetiyle Şehremanetinin 

tevhidine dair 
1/560 Vilâyet Şûralar Kanunu 
1/571 Tevsii turfka mukabil emvali metrûke-

den verilecek emlâk bedelinin belediyece sureli 
tediyesine dair 

1/608 İstiklâl Madalyasiylc taltif Kanununun 
birinci maddesinin tadili hakkında 

1/610 Rüsumu Belediye Kanununun iki ve 
on dördüncü maddelerinin tadiline dair 

2/205, 308 Hapsanölerin ıslâhına dair 
2/300 Meclisi idare âzalarının vergi kaydı 

hakkında 
2/320 İhtikârın ıııeıı'ine dair 
2/324 Medaris ve mekâtilbe kaydedilecek ta

lebeler (hakkında 
2/303 İmhayı şekavet hakkında 
2/381 îdarei örfiye kanun lâyihası 
2/254 Baltalık Kanunu hakkında 
2/495 îdarei hususiyei vilâyat Kanunu hak

kında 
2/544 Meclis âzalarının vergi kaydı hak

kında 
3/232 Îdarei umumiyei vilâyat Kanununun 

(140) ncı maddesinin tefsirine dair 
3/242 Belediye Kanununun (19) ucu Had

desinin tefsirine dair 
3/237 Belediye Kanununun (19) rıeıı uıad-

dcsiım tefsirine dair 
3/443 Ankara'daki emlâkin takdiri kıymeti 

hakkında zuhur eden itilâfın halline dair 
4/307 Memurini Adliyece verilen hükmü ip

tidailer- hakkında 
4/333 Darülnıuallimîn muallimlerinin müte

rakim maaşatına dair 
4/360 Şûrayı Devletçe İG Marttan sonra ve

riler. kararlar hakkında 
4/376 Kastamonu Encümeni vilâyet kara

rma itiraza dair 

17/291 Şûrayı Devlet e 
''kaldığına dair 

ut vazaifin mühmel 

Müzakeresine lüzum olmıyan kanunlar 
3/240 Mektep müdürlerinin nıecalisi idare

ye devamları hakkında 
1/365 tstirdadedilen mahaller tarik bedelâ-

tı hakkında 
2/591 Millî Harekâta bilfiil iştirak edenle

re emvali metrukeden münasip mükâfat veril
mesine dair 

2/668 Dersim livasının müstakille:» idaresi
ne dair 

1/621 Belediye rüesasmın sureti intihabına 
dair 

5/580 Cemiyetler Kanununa bir madde tez
yidi hakkında 

1/121 Belediye Kanununun tadiline dair 
1/307 Müddeti hitanı bulan meclisi umumi

ler hakkında 
1/453 Misaki Millî haricinde kalan memu

rin hakkında 
1/225 Belediye etibbasııun belediye meclis

lerine devamı hakkında 
1/162 Nevahi Kanununun şimdiden tatbiki 

hakkında 
2/559 İzmir'in (Güzel İzmir) tesmiyesi hak

kında 
2/496 Muhasebei hususiyelerin lağvına dair 
REİS — Efendim! Mazbata hakkında söz 

İKtiyen var mı? (Hayır sesleri) Dahiliye En
cümeninin evrakı müdevvere hakkındaki maz
batasını aynen reyi âlilerine vazediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim: 

4. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

/. — Kütüphane Encümenine intihahedilen 
zevat hakkında Dimim Riyaset kararı 

REİS — Divanı Riyaset kararları var. Kü
tüphane Encümenine intihabedilen zevat hak
kında tezkere. 

Heyeti U'mumiyeye 
Nizamname! Daıhilînin 162 nci 'maddesi mu

cibince ikisi İdare Memurlarından olmak üzere 
teşkili icabeden beş kişilik Kütüphane Encü
meni âzalığına istanbul Mebusu Abdurralıman 
Şeref, Urfa Mebusu Yahya Kemal, Diyarbekir 
Mebusu Ziya Gökalp beylerin intihabı Divanı 
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Kiyasetin 27 Ağustos 1339 tarihli İkinci içtima- , 
nida münasip görülmüş olmakla Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

28 . 8 . 1339 
Türkiye Büyük Millet/Meclisi 

Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Divanı Riyasetin bu tezkeresini 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

Takrirler 
1. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin İzmir 

ve Aydm'da mahıv ve indirasa mahkûm sabun
culuğun himaye edilmesine dair temenni takriri 

REİS — İcra Vekilleri Riyasetine havale 
ediyoruz. 

Muhtelif evrak 
1. — Sulh Muahedenamesinin tasdiki dolayı-

siyle mevrut tebrik telgrafları j 

REİS — Sulh Muahedenamesinin tasdiki ; 

tebrikini mutazammm Burdur Belediye ve Mü- j 
dafaai Hu'ku'k reislerinin telgrafları var. Mü- \ 
saad'e ederseniz Divanı Riyasetçe kendilerine I 
münasip cevap yazılır. 

10. — Muvazenei Maliye Encümeni azasının 
yirmiye iblâğı hakkında encümeni mezkûr Riya
seti tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümeni, 28 Şubat 1339 

tarihli içtimaında esbabı âtiyeden dolayı encü
men azasının yirmiye iblâğı lüzumunu Heyeti 
Celileye arza karar vermiştir. 

Evvelâ, vazaifin kesret, şümul ve ehemmi
yeti Meclisi Âlinin malûmu olan Muvazenei Ma
liye Encümeni esasen mesaü ruzemrresinin tes
hili noktai nazarından azasının bir miktar tez
yidi ihtiyacını hissetmiştir. 

Saniyen, geçmiş Meclisten devralman evra- | 
»kın miktarı yüzlere baliğ, olduğu cihetle işbu 
evrakın tetkik ve intacı için daha fazla azaya 
lüzum hâsıl olmuştur. j 

Sâlisen, Muvazenei Mâliye Encümeni me- j 
saii hâzırasmda 1339 senesi ihtiyacatı maliye
sini tetkikten maada 1340 bütçesinin tetkiki 

. 1339 0 : 1 
vazifesiyle de müfcellef bulunmaktadır. Hal
buki 1340 bütçesi ilh sulh senesine aidolmak ve 
teşkilâtı müstakbelei Devletin esaslarını kur
mak itibariyle uzun ve bilhassa çok şümullü 
mesaiye mulhtaç bir bütçedir. 

Mütalâatı ânifei marazaya mebni Muvazenei 
Maliye Encümeni azasının yirmiye iblâğı için 
şubelerce daha birer âza intihabı keyfiyetinin 
şubelere tebliğ buyurulmasını, salifülbeyan ka
rarma binaen Heyeti Celileden istirham eyler. 
29 Ağustos 1339 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Kütahya Mebusu 
Ferid 

REİS — Efendim! Bu hususta mütalâa der-
meyan edecek arkadaş var mı ? 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim! Bu ilâve 
edilecek beş âza, azayı asliye gibi mi addedile
cek? 

ALİ RİZA B. (İstanbul) — Tabiî sahibi rey 
olmak şartiyle intihabedilecek. 

RAGIB B. (Kütahya) — O halde Nizamna
meyi tadil etmek ieabeder. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Nizamna-
mei Dahilîde encümenlere icabında âza ilâve 
edilebilir diye kayıt vardır. 

HACİM MUHİDDİN B. (Giresun) — Efen
dim! Geçen defa Muvazenei Maliye Encümeni 
âzalığına her encümenden ikişer âza ilâve edil
miştir. Emsali vardır. 

REİS — Efendim! Nizamnamei Dahilîmiz bu
na zaten müsaittir. Encümen beş âza istiyor. He- • 
yeti Celileniz encümenin miktarım tezyidedebi-
lir. Müsaade ederseniz şubelerden rica edelim, 
her şube birer âza intihabetsin. Muvafık mı 
efendim? (Muvafık sesleri) Binaenaleyh encü
men reisinin tezkeresini kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

S, — Sabık Meclisten müdevver lüzumlu ve 
lüzumsuz evrak hakkında Şer'iye ve Evkaf En- . 
cümeni mazbatası 

REİS — Sabık Meclisten müdever evrak hak
kında Şer'iye ve Evkaf Encümeninden mevrut 
mazbata var. Okunacak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
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Dosyanın 
Numarası 

17/319 
17/295 

17/320 
17/242 
5/94 
5/211 
5/63 
5/29 

Eimme ve hutaba yetiştirmek hususundaki takrir 
Hükkâmı Şer' ve memurini Şer'iye Kanununun tadiline dair teklifi ka
nuni 
Orduda cimime ve müftüler ve kazasker tâyini hakkında takrir 
Hatice Şayan Hanımın istida Encümeninden muhavvel istidası 
Müftülerin sureti intihabı hakkındaki teklifi kanuni 
Meclisi Meşayih teşkili hakkındaki 'teklifi kanuni 
Evkafı Celâliye hakkındaki takrir 
Evkaf Nizamnamesinin tadili hakkındaki teklifi kanunî 

Kavanin Müdü
riyetinin kayıt 

numarası 

2/24 

1/551 
2/374 
4/377 
2/594 
2/355 
2/123 
2/395 

Dosya No. 

17/294 Umuru Evkafın tevhidi idaresi hakkındaki teklifi kanuni 
17/296 Evkaf İdaresinin telfikı hakkındaki teklifi kanuni 
17/300 Evkaf hakkındaki teklifi kanuni 
17/499 Evkaf bütçesine dahil mürtezika maaşaıtı hakkında takrir 

5/36 Kurayı nıevkufe Aşar 'bedelâtı hakkındaki teklifi kanuni 
17/306 Kazalarda birer Şûrayı Evkaf teşkili hakkındaki teklifi kanuni 

Kavanin 
kalemi 

kayıt No. 

1/344 
2/511 
2/142 
2/497 
2/336 
2/493 

Sabık Meclisten müdevver olup encümenimize aidolaıı evrak Heyeti Umumiyenin olbaptaki ka
rarı veçhile tetkik ve 'tefrik ve 'bunlardan encümenin lüzumlu adddettiği kısmının iberveçhi bâlâ 
bir listesi 'tertiibedilerek Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz edilmek üzere Riyaseti Celileye 
takdim kılındı. 29 Ağustos 1339 

Şer'iye ve Evkaf Encümeni Reisi 
Abdullah Azmi 

Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Kâmil 

Kâtip 
Menteşe Mebusu 

REÎS — Efendim; Şer'iye ve Evkaf Encümeni mazbatası hakkında mütalâa var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim! Bunlar lüzumlu mu addedilmiş? 
REÎS — Evet efendim, bunlar lüzumlu addedilmiştir. Tekrar havalesini talebediyorlar. Bina

enaleyh reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın! Kabul edilmiştir. 
Şimdi efendim; yine Şer'iye ve Evkaf Encümeninin lüzumsuz addettiği evrakı müdevvere hak

kında bir mazbatası vardır. 

Dosya No. 

Katvanin 
kalemi 

kayıt No. 

5/8 Maarif ve Evkaf varidatının tevhidi hakkında teklifi kanuni 2/153 
5/84 Mecburî izdivaç hakkındaki teklifi kanuni 2/448 

17/297 Darülhilâ|e medreselerinin lâğviyle ilahiyat medreselerinin küşadı hakkında 
takrir 2/554 

17/298 Eytam sandıklarından vukubulan istikrazların altın olarak tesviyesi hakkında 2/628 
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Bittetkik lüzumsuz addiyle iade olunan dört kıta dosyanın müfredatı bâlâda gösterilmiştir. 

Umuru Şer'iye ve Evkaf Encümeni Reisi 
Eskişehir Mebusu 

Abdullah Azmi 

Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib Mebusu 

Mehmed Kâmil 

29 Ağustos 1339 
Kâtip 

Menteşe Mebuau 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Mazbata
yı aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Ruznameye Geçiyoruz : Efendim! Şimdi İk
tisat ve Kavanini Maliye encümenlerinden Kam
biyo Kanunu geldi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ruzna
meye girmesi ieabeder. Usulen yirmi dört saat 
sonra müzakere edilir. Tabı ve tevzii lâzımdır. 

RE t S — Nasıl arzu ederseniz efendim; ruz-
namemizde başka bir şey yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müstaceliyetle müza
keresini teklif edebilirsiniz! 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Efendim! Müs
taceliyet kararı mevcuttur, okunsun yazalım ve 
müzakere edelim. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efendi
ler! Mevzübahsolan kanun cidden haizi ehemmi
yettir ve bir hayli mesail ile alâkadar olduğu için 
tetkik ve teemmüle muhtaçtır. Binaenaleyh alel
acele müzakeresinden ise bendenize kalırsa bunun 
tab'iyle gelecek celsede tetkiki ve o zamana kadar 
azayı kiramın bu hususu teemmül (buyurması da
ha muvafık olur zannındayım. (Doğru sesleri) 
Bunun tehirini Heyeti Celiieye teklif etmek isti
yorum. 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim! 
Bendeniz fazla bir j$ey söyleıniyeeeğinı. Yusuf 
Beyefendinin buyurdukları gayet mühimdir. Çok 
tetkika muhtaçtır. Her halde tabı ve tevzi olun
sun, okuyalım. 

REİS — Efendim! Anlıyorum ki, alelusul mü
zakeresi kabul ediliyor. Binaenaleyh gelecek ruz-
namemize ithal ederiz. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Reis Faşa Haz
retlerinin buyurdukları, mahzuru defetmez. Bi
naenaleyh gelecek müzakereye değin tabı ve tev
zi edilmesi meşruttur. 

2. — Mebuslardan bâzdannu izin verilmesi 
hakkında Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Efendim! Mezuniyet hakkında Di
vanı Riyaset kararı vardır, okunacaktır. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın mazereti mes-

rua ve ahvali sıhhiyelerine mebni vukubulan ta
lepleri üzerine hizalarında gösterilen müddetler
le mezun addedilmeleri Divanı Riyasetin 27 Ağus
tos 1339 tarihli ikinci içtimamda tensiibedilmiş 
olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reis'isanisi 
Ali Fuad 

Dr. Haydar Bey (Gene), iki ay, tabip rapo
runa müsteniden, 11 Ağustos 1339 tarihinden 
itibaren 

Mustafa Şeref Bey (Burdur), bir buçuk ay, 
tabip raporuna müsteniden, 11 Ağustos 1339 
tarihinden itibaren 

Abdürrezzak Bey (Mardin), bir ay, tabip ra
poruna müsteniden, Tl Ağustos 1339 tarihinden 
itibaren. 

Ömer Şevki Bey (Sivas), bir ay, tabip rapo
runa müsteniden, II Ağustos 1339 tarihinden 
itibaren 

Atâ Bey (Niğde), bir ay, tabip raporuna müs
teniden, 11 Ağustos 1339 tarihinden itibaren 

Vehbi Bey (Aksaray), bir ay, 
Ahmed İffet Bey (Ertuğrul), bir ay, 
Yusuf Bey (Denizli), bir ay, 
A'hmed Süreyya Bey (Karesi), yirmi gün, 
Faik Bey (Edirne), bir ay, 
Hilmi Bey (Ankara), bir ay, 
Şükrü Bey (Biga), bir ay, 
llyas Sami Efendi (Muş), birbuçuk ay, 
Kadri Bey (Siverek), bir ay, 
Naci Bey (Elâziz), birbuçuk ay, 
Avni Bey (Bozok), yirmi gün, 
Ziya Bey (Kângırı), bir ay, 
Şakir Bey (Çatalca), yirmi gün, 
Cemil Bey (Tekirdağ), onheş gün. 
HALlS TITRGUD B. (Sivas) — Efendim! 

Müsaade buyurursanız söz söyl iveceği m. 
KF/IS — Neve dair? 
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HALİS TURGÜD B. (Sivas) — Mezuniyete | 

dair. i 
REİS — Efendim! Bu hususta izahat verme

den bir şey anlaşılmaz değil mi? Evvelâ ben arz 
edeyim. Nizamname mucibince mebus arkadaşlar j 
Divanı Riyasete izin için müracaat etmişlerdir. J 
Malûmuâliniz izin meselesinde en mühim olan me- | 
sele nisabı müzakere meselesidir. Biz bunu tet
kik ettik, nihayet şuna karar verdik. Bizim nı- ı 
sabi müzakeremiz yüz kırk dörttür. Yüz kırk 
dört âza burada bulunursa - buna Heyeti Vekile 
de dâhildir - hastalık ve saire ile gidenlerden ma- I 
ada daima nisabı elde edebiliriz ve evvelki Mec
liste de böyle yapılmıştır. Binaenaleyh şimdi bu
rada iki yüzden otuz, kırk fazlamız vardır. Zan
nediyor umk i, bu sefer de onaltı, onyedi rüfekâ-
nm mezuniyeti kabul edilmiştir. Onu da arz ede
yim ki, arkadaşların ekserisi henüz daha ailele
rini getirmemişlerdir. Alelacele Meclise iltihak 
etmişlerdir. Bâzıları da eski Meclisten mezuni
yet alamamışlar ve dairei intihabiyelerine gide
memişlerdir ve bâzıları da hakikaten rahatsız
dır. Bunun hulâsası budur. Binaenaleyh; müsa
ade buyurursanız reyi âlinize vaz'edeceğim. 

HACI ÎLYAS SÂMÎ Ef. (Muş) — Efendim! 
Müsaade buyurursanız ben de takririmde evvelce 
izin almadığımdan bahsile üç ay mezuniyet iste
miştim. Rica ederim Vilâyeti Şar'kiyenin en ücra 
bir köşesi olan bir mahalle gitmek için foirbuçuk 
ay kâfi gelebilir mif Buraya ancak gelip gitmek 
için birbuçuk aylık müddet lâzımdır. Bendeniz 
bir takrir veriyorum ve üç ay mezuniyet istiyo
rum. Heyeti Aliyenizin üç ay mezuniyeti kabul 
buyurmasını rica ederim. 

REÎS — Müsaade buyurursanız meseleyi ben
deniz arz edeyim. Filvaki îlyas Sami Beyle diğer 
bir arkadaşımız vardır ki, dairei intihabiyeleri 
pek uzaktır. Fakat Meclisi Âlinizce mezuniyet 
ilk defa mevzuubahsolduğu için ve diğer arka
daşların fikri henüz Divanı Riyasetçe malûm ol-
ınadro'mdan birdenbire Divanı Riyaset böyle tul 
müddet izin vermeyi «muvafık bulmadı. Bina
enaleyh vaziyeti âtiye bize arkadaşların fikir ve 
niyetini gösterdikten sonra mezuniyetinizin tez
yidi imkânı vardır. Zaten bunda avdet ve azi
met hariçtir. Binaenaleyh; müsaade buyurursa
nız sıra ile reyi âlinize vaz'edeyim. 

Dr. Haydar Bey (Gene) in tabip raporuna 
müsteniden iki ay mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. | 

.1339 C : 1 
Mustafa Şeref-Bey (Burdur) un tabip rapo

runa müsteniden bir buçuk ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Abdürrezzak Bey (Mardin) in tabip raporu
na müsteniden bir ay mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ömer Şevki Bey (Sivas) in- tabip raporuıuı 
müsteniden bir ay mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Atâ Bey (Niğde) nin tabip raporuna müste
niden bir ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Vehbi Bey (Aksaray) m bir ay mezuniyetini 
kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ahmed iffet Bey (Ertuğrul) un bir ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Yusuf Bey (Denizli) nin hir ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Ahmed Süreyya Bey (Karesi) nin yirmi gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Faik Bey (Edirne) nin bir ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Hilmi Bey (Ankara) nin bir ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şükrü Bey (Biga) nin bir ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

îlyas Sami Bey (Muş) un bir buçuk ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Kadri Bey (Siverek) in bir ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Naci Bey (Elâziz) in bir buçuk ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Avni Bey (Bozok) un yirmi gün mezuniyeti
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Ziya Bey (Kângırı) mn bir ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şakir Bey (Çatalca) mn yirmi gün mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Cemil Bey (Tekirdağ) in on beş gün mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 
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İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI I 

1. — Şer'iye ve Evkaf Vekili Musa Kâzım 
Efendinin istifanamesi 

REİS — Efendim, Şer'iye Vekilinin ahvali 
sıhhiyesine mebni istifa eylediğine dair îcra Ve
killeri Riyaseti tezkeresine merbut istifanamesi 
vardır, okunacak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Meclisi Âlinin hakkı âcizanemde izhar bu
yurduğu asarı itimat ve teveccühe müteşekkir ol
makla beraber uzun zamandan beri devam eden 
rahatsızlığım hasebiyle Heyeti Çelilenizce tefviz 
buyurulan' vazifei vekâleti ifa edemiyeceğimi 
kemali hürmetle arz ve istifamın kabulünü rica 
ederim efendim. 

Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili 
Musa Kâzım 

1339 C : 1 
RElS — Bugün ruznamemizde bir şey yok

tur. Şube ve encümenlerden bilhassa rica ede
rim. Gerek bugün, gerek yarın encümenler iç
tima ederek işlerini tesri buyuracak olursa Heye
ti Umumiye için ruznamede medarı müzakere 
bâzı kavanin olur. Bugün de ve yarın da encü
menler meşgul olabilir. Vaktimiz vardır. Çok 
rica ediyorum, bugün ve yarın encümenlerde, 
şubelerde çalışılsın. Bir de Muvazenesi Maliye 
Encümeni Reisi rica ediyor. Şubeler intihab-
edecekleri azaları bir an evvel intihap buyursun
lar, diyor. Bunları da bugün intihap buyurur
sanız çok iyi olur, efendim. Cumartesi günü öğ
leden sonra bir buçukta içtima etmek üzere Cel
seyi kapıyorum. 

Hitamı müzakere; saat : 3,30 

mmm 

İçtimai âti ruznamesi 

1. —• Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Lâyihalar 
Teklifler 

Gümrük tarifei umumiyesinin bâzı mevaddı-
nın tadiline dair Karahisarı Şarki Mebusu İsmail 
Bey ve rüfekasımn teklifi kanunisi 

Aşairi seyyarenin iskânları hakkında Denizli 
Mebusu Yusuf Bey ve rüfekasımn teklifi kanu
nisi 

Avrupa'dan vürudeden kükürtlerden yüz
de yüz Gümrük ahzi hakkında Denizli Mebusu 
Yusuf Ziya Beyin ve refikinin teklifi kanunîsi 

Ordulardaki fazla hayvanatın istilâ görmüş 
ve Yunan tahribatına mâruz kamış köylülere 
bedeli mukarreri üzerinden mukassatan tevzii 
hakkında İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin tek
lifi kanunisi 

Gökeri Resmi hakkında Bozok Mebusu Ah-
med Hamdi Beyin teklifi kanunisi 

Affı Umumî ve Müecceliyet hakkında Bozok 
Mebusu Ahmed Hamdi Beyin teklifi kanunisi 

Men'i müskürat Kanununun birinci madde
sinin tadili hakkında Çatalca Mebusu Cemil 

Bey ve rüfekasımn teklifi kanunisi 

Tezkereler 
Divanı Muhasabata bir Reisievvel intihabı 

hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi 

Mülâzimievvel Hüseyin Rahmi Efendinin İs
tiklâl madalyasiyle taltifi hakkında İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

On bir zatın İstiklâl Madalyesiyle taltifi 
hakkında İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi 

Mazbatalar 
Lüzumlu lüzumsuz evrak hakkında Kavani-

ni Maliye Encümeninin mazbatası 
Lüzumlu lüzumsuz evrak hakkında Adliye 

Encümeninin mazbatası 
Lüzumlu lüzumsuz evrak hakkında Nafıa 

Encümeninin bazbatası 
İmar Velkâleti teşkili hakkında Zonguldak 

Melbusu Tunalı Hilmi Beyin teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası 

Artar Vergi hakkındaki Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi Bevin teklifi kanunisinin savam 
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müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni maz
batası 

Dahiliye Vekâletinin ilgası hakkında Zongul
dak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

Türkçe Kanunu hakkında Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi Beyin teklifi kanunisinin şayanı 
müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni maz
batası 

Temenni takrirleri hakkında Nisamınanıei Da
hilîye bir madde ilâvesine dair Kütaihya Mebusu 
Beceb Beyin teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Temenni takrirleri 
Yunan işgalinden kurtulan Oa!l ve Boldan ka-
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zaları fışar bakayasının teciline dair Denizli Me
busu Yusuf Bey ve refikinin temenni takriri 

Garbi - Karaağaç şosesinin inşaatı için tahsi
sat itasına dair Denizli Mebusu Yusuf Bey ve re
fikinin temenni takriri p 

Memurin ve mütekaidin evlâtlarının mektep 
ücretleri hakkında istanbul Mebusu Abdürrah-
•man Şeref Bey ve rüfekasının temenni takriri 

Evrakı saire 
İzmir'in istihlâs günü olan 9 Eylül tarihinde 

tzmir halkı Büyük Millet Meclisi bütün azalarını 
aralarında görmek arzu ettiklerine dair Belediye 
Riyasetinin telgrafı 

Bugün müzakere edilecek mevad 
Kambiyo hakkında kanun lâyihası 
Kambiyo hakkında kanun lâyihası 
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