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Yirmiüçüncü içtima 

22 . 9 . 1339 Cumartesi 

Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Teklifler 
1. — İzmit Mebusu Mustafa Beyle 

rüfekasınm, teşkilâtı nazariye dolayısiyle 
açığa çıkarılacak erkân, ümera, zâbi-
tan ve mensubini askeriyenin 1339 senesi 
nihayetine kadar mezun addedilerek kendi
lerine tam tahsisat itası hakkında kanun 
teklifi .(2/1.13.) 

Sayfa ' 
224 
224 

2.24 

Mazbatalar 
1. —: Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efen

dinin, Nizamnamelerle talimatnameler 
hakkında kanun teklifi (2/172) ve Ka
lınım Esasi Encümeni mazbatası 224 

2. — Altın: ve ufaklık para darbı hak
kında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi ve Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası (3/47) 224:225 

3. — Kütahya Mebusu (sabık) Cemil 
Beyin, Meclisi İdare azaları intihabın
da vergi kaydı aranılmamasına- dair ka
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni maz
batası (3/44) 225 

4. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 
ncu maddesinin tefsirine dair İcra Ve-

Sayfa 
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Da
hiliye Encümeni mazbatası (3/54) 

5. — İdarei umumiyei vilâyat Kanu
nunun 140. ncı maddesinin tefsirine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
've Dr.hiliye Encümeni mazbatası (3/53"ı 

6. - Belediye Kanununun 19 ncu ve 
İdarei umumiyei vi'lâyat Kanununun 105 
nci maddelerinin tefsirine dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası (3/55) 

7. — İktisat Encümeni âzalarının yir
miye iblâğına dair İktisat Encümeni 
mazhatası 

Takrirler 
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü 

Beyle rüfekasınm ; Saideli (kazasında bir 
Ziraat Bankası tesis ve küşadı hakkın
da takriri (4/39) 

2. — Kastamonu Mebusu Mehmed 
Fuad Beyle rüfekasınm; Ankara Ziraat 
Mektebi binasının tahliyesi hakkında takri
ri (4/40) 

3. — İstizahlar 
1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı 

ıBeyin, Yozgad Darülmuallimîni hak-
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Sayfa 

kında Maarif Vekâletinden istizah tak
riri (6/14) 225:226 

1 — Müzakere edilen maddeler ?M 
1. — Cidali Millîyeye iştirak etmiyen 

ve Türkiye'den ayrılan mahallerde mu!h-

1339 C : 1 
Sayfa 

telif suretlerle kalan ve İstanbul'ca ka
yıtları terkin edilen erkân, ümera, zâ
bitan ve mensubini askeriyenin terkini 
kayıtları hakkında kanun lâyihası ve Mü
dafaa! Milliye Encümeni mazbatası (1/2) 226 

• > * - « 

B İ R I N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 2,35 

REİS — Reisisani Ali Puad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahib), Failin Rıfkı Bey (Bolu) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Ma-
lûnıuâliniz geçen celse hafi olduğu içjin zap
tı sabık hulâsasını okumuyoruz. Bvralkı va
rideyi okuyoruz. 

Efendini geçen celsenin birinci ve dör
düncü celseleri okunuyor, diğerleri hafi ol
duğu için okunmuyor. 

1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Puad Paşa Hazretlerinin tah

tı Riyasetlerinde küşadedilerek zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve tashihan kabul olundu. Ev
rakı varide hakkında icabeden muamelıe ya
pıldı. El aziz Mebusu Hüseyin Beyin Elâziz 
mekteplerine dadı- Maarif Vekâletinden sual 
takriri mumaileyhin Mecliste hazır bulunma
masından sakıt addolundu. Badehu Mektebi 
Tıbbiyeden neşet eden askerî etıbbaya yüz el
lişer lira itası hakkındaki kanun ikinci defa 
tâyini esami ile reye vaz'edildi. Posta Kanu
nunun encümene havale edilen maddeleri he
nüz gelmediğinden Mücadelei Milliyeye iş
tirak etmiyen' ve hududu millî haricinde ka
lan erkân, ümera, zâbitan ve memurin ve 
mensubum askeriye hakkında celsei hafiye 
akdi teklif ve teklifi vâki Ikabul edildi. 

(İkinci, üçüncü celseler hafidir.) 
Dördüncü Celse 

Ali Fuad Paşa Hazretlerinim tahtı Riyaset-
lerinde inikadederek Mektebi Tıbbiyeden 

neşet eden efendilere yüz ellişer lira itasına dair 
olup ikinci defa reye vaz'edilmiş olan kanunun 
yüz yirmi reyle kabuL edildiği tarafı Riyasetten 
biıttebliğ Cumartesi günü içtima edilmek üzere 
('else tatil olundu. 

Reisisani Kâtip 
Ankara Karahisarı Sahib 
Ali Fuad Ruşen Eşref 

Kâtip 
Bolu 

Falih Rıfkı 

RElS — Efendim, zaptı sabık hulâsaları hak
kında bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı 
sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — İzmit Mebusu Mustafa Bey ve rüfekası-

nın, teşkilâtı, hazeriye dolatyısiyle açığa çıkarıla
cak erkân, üm&ra, ve zâbitan ve mensubini aske
riyenin 1339 senesi nihayetine kadar mezun ad
dedilerek kendilerine tam muhassasat itası hak
kında teklifi kanunin (2/173) (Lâyiha Encüme
nine) 

Mazbatalar 
1. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin, 

nizamname ve talimatnameler hakkında kanun 
teklifi (2/172) ve Kanunu Esasi Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

2. — Altın ve ufaklık para darbı hakkında 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Kanu-
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nu Esasi Encümeni mazbatası (3/47) (Ruzna-
meye) 

3. — Kütahya Mebusu (sabık) Cemil Beyin, 
meclisi idare azalan intihabında vergi- kaydı ara-
nûmaması hakkındaki teklifi kanunisi ve Dahi
liye Encümeni mazbatası (3/44) (Ruznameye) 

4. —: Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazba
tası (3/54) (Ruznameye) 

o. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
140 nci maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (3/53) (Ruznameye) 

6. — Belediye Kanununun 19 ncu ve îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 105 nci maddele
rinin tefsiri hakkında İcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(3/55) (Runznameye) 

7. — İktisat Encümeni âzalarının yirmiye ib
lâğı hakkında İktisat Encümeni mazbatası. 

REİS — Okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Memleketimizde elyevm mesaili iktisadiyenin 

ehemmiyeti fevkalâdesi Meclisi Âlice müsellem 
olduğu halde, İktisat Encümeni âzasından dokuz 
zatın şu sırada mezun bulunmasından dolayı as
gari nisabı ekseriyet olan beş âzanm bile içtima 
ile encümenin inikadı mümkün olmamasına ve 
encümenlerin intihabı esnasında ıhenüz Meclisi 
Âliye gelmemiş olan âza arasında İktisat müte
hassıslarından bâzı zevatın bulunmasına ve umu
miyetle encümenimizin iştigal ettiği mesailin kes
ret ve ciddiyetine binaen İktisat Encümeni aza
sının yirmiye iblâğı zimnında şubelerce intihabat 
icrasına emir ve müsaade Duyurulmasını teklif 
ederiz, efendim. 
İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mahmud Celâl Yusuf Akçura 
Âza Âza 

Antalya Kayseri 
Murad Naci 

Aza 
Kozan 

Ali Sadi 
REİS — Efendim, İktisat Encümeni âzaları

nın yirmiye iblâğı hakkındaki tezkereyi reyi âli
nize vaz 'ediyorum. Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. | 

. 1839 C : 1 
Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Niaanmame-

nin tadili demektir bu riea ederim. 
REİS — Hayır efendim, emsali vardır. Bi

naenaleyh şubelerden rica ediyoruz, encümene 
birer âza intihabetsinler. (Gürültüler) Efendim 
Nizamnamede musarrahtır. İcabında encümen
ler âza adedini tezyid edebilirler. 

Takrirler 
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyte rü-

fekasının Saddeli kazasında bir Ziraat Bankası 
tesis ve küşadı hakkında temenni takriri (4/39) 
(İcra Vekilleri Riyasetine) 

2. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad Bey 
ve rüfekasının, Ankara Ziraat Mektebi binasının 
tahliyesi hakkında temenni takriri (4/40) (İcra 
Vekilleri Riyasetine) 

ALİ OENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
çoktan beri temenni ediyoruz, fayda etmiyor. O 
bina Erkânı Harlbiyededir. Başka bir binaya nak
ledilip bina mektebe iade edilmelidir. Temenniye 
mahal nedir rica ederim?. * 

REİS — Başka bir takrirle sual buyurursu
nuz. 

3. — İSTİZAHLAR 

1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Yozgad Darülmuallimîni hakkında Maarif Vekâ
letinden istizah takriri (6/14) 

REİS — Okuyoruz. 

Riyaseti ıCelileye 
Yoagad Darülmuallimîni hakkında ne Maarif 

Vekili müspet bir cevap vermiş ve ne de Meclisi 
Alinin kararına iktiran etmiş bir netice hâsıl ol
mamıştır. Binaenaleyh suale verilen cevap kâfi 
değildir. Bizzarure Maarif Vekâletinden istizahı 
keyfiyet eyliyorum. 

17 Eylül 1339 
Yoagad - Bozok 
Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Emreder
seniz izah edeyim. 

REİS — Efendim anlaşıldı, izaha hacet yok
tur. İstizah takriri zannedersem, anlaşıldı. Reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sınlar. Kalbul edenler lütfen ayağa kalksın. Ka
bul edilmiştir efendim. 

— 225 — 
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SÜLEYMAN (SIRRI B. (iBozok) — Paşa 

Hazretleri müsaade ederseniz usul hakkında bir 
sey arz edeyim. İstizah kabul edildikten sonra 
gününü Meclisi. Âli tâyin eder. 

REİS — Hangi .gün tensip buyuruyorsunuz? 
Efendim müsaade ederseniz gelecek Cumartesiyi 
kabrıl buyurur musunuz? (Muvafık sesleri) Ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Gelecek Cumartesi 
günü kabul edilmiştir efendim. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
REİS — Efendim ruznameye geçiyoruz. Bi

rinci maddesi posta lâyihası. Malûmu âliniz bâzı 
maddeler encümene gitmişti henüz gelmemiştir. 

1339 C : 3 
1. — Cidali Millîye iştirak etmiyen ve Tür

kiye'den ayrılan mahallerde muhtelif suretlerle 
kalan ve İstanbul'ca kayıtları terkin edilen er
kân, ümera, zabitan ve mensubini askeriyenin 
terkini kayıtları hakkında kanun lâyihası ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası '(1/2) 

REİS — Efendim ruznamemizin ikinci mad-
desindeyiz. Malûmu'âliniz bumm müzakeresini 
eelsei hafiyede yapıyorduk. 

ALtİ B. (Karahisarı SaJhib) — Efendim encü
men maddeyi henüz ihzar etmemiştir. 

REİS — Lütfen samiin salonu tahliye etsin
ler. 

Hitamı celse; saat : 3,45 

»>•« 

(İkinci Celse hafidir) 

• * • * • 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 5,01 

REÎS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Haydar Rüşdü Bey (Denizli), Falih Rıfkı Bey (Bolu) 

REİS — Efendim vakit gecikmiştir. Pazartesi 
günü öğleden sonra saat bir buçukta içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,03 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulasası 
2. — Evrakı varide 
3. — Müzakere edilecek mevad 
— Posta kanun lâyihası 
— Mücadelei Millîyeye iştirak etmiyen ve 

Hududu Millî haricinde kalan erkân, ümera, zâ-
bitan ve memurin ve mensubini askeriye hakkın
da yapılacak muameleye dair kanun lâyihası 

— Kambiyo kanun lâyihası 
— 2 Teşrinisani tarihinin îdi Millî addi 

hakkındaki teklifler 
— Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi Efen

di hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresine Adliye Encümeni mazbatası 

— Mütareke bidayetinde vatanın emrü mü
dafaası maksadiyle ika edilen eeraim hakkında 
kanun 'lâyihası 

— Birinci Devrede Mebus bulunan zâbitanm 
vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair Müdafaa i 
Milliye Encümeni mazbatası ve teklifi kanunisi 

— Evkafı mülhaka fazlalarından alınmakta 
olan malı maktuun ilgasına dair Lâyihu ve 
Şer'iye Encümeni mazbatası 

—- Memurini saire misillû idarei hususiye 
memurlariyle mâzulin ve mütekaidin evlâtları
nın mektep ücretleri hakkında bir karar itti
hazına dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi
nin takriri 

— Takdirname ile usulü taltif hakkındaki 
Kanunun tefsirine ait Müdafeai Milliye En
cümeninin üç kıta mazbatası 

— İstiklâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

— Etibbanın hizmeti mecburiyesi hakkın
daki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni mazbatası 

— Konya ovası İskası hakkındaki lâyiha ve 
teklifi kanuniyeye Nafıa Encümeni mazbatası 

— Mahkûmînin tarik ve bedelâtı nakdiyesi-
nin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye Na
fıa Encümeni mazbatası 

— Yirmidörde münkasem saatin kabulü 
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin 
takriri 

— Altı aylık Abans Kanunu lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

— Mal müdürlerinin vekâletçe tâyini hak
kındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası 

— Elbise bedeli hakkındaki Kanunun tefsi
rine dair tezkere ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası 

— Fransızlar zamanında müsadere edilen 
mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanini Mali
ye Encümeni mazbatası 

— Memurini mülkiye Tekaüt Kanununun 
tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası 

— Nizamname ve talimatnameler hakkında 
Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi ka
nunisi 

— Mâlûlini guzatm terfihi hakkındaki Ka
nunun tefsirine dair tezkereye Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası 

— Kırtasiye muamelâtının tahfifi hakkında 
Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri 

. . . .> . . . ....... 
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