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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 10,50 

REİS : ReisvekUi AU Surun Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângın) 
«ıı ı » -m 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası okunacaktır: 

Altımışyedinci İçtima 

1 . 3 . 1341 Pazar 

Birinci Celse 

. Öğleden evvel Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerin
de inikat ederek zaptı sabık hülâsası kıraat ve ka
bul ve Evrakı Varide ait oldukları mahallere havale 
olundu ve geçen seneden beri Diyanet İşleri Encü
meninde bulunan teklifinin Encümenden alınarak 
ruznameye ithaline dair Siirt Mebusu Halil Hulki 
Efendinin takriri kıraat ve reddedildi. 

Aşarın ilgasından dolayı teşekkürü havi ve isyan 
hadisesine karşı nefret ve takbihi mutazammın telg-
rafnamelere lâzım gelen cevabın itası tensip olundu. 

Badehu ruznamei müzakerata geçilerek, ol bap
taki teklifler veçhile, yüzelli kişilik listeye dahil bu
lunanların neşriyatı hakkındaki lâyihai kanuniye mü
zakere edildi ve neticei müzakerede müşterek en
cümene tevdi olundu. 

Müteakiben röntgen mütehassısı İbrahim Vasıf 
Beye maaş tahsisi hakkındaki kanun lâyihası mü
zakere olunarak mevadı kanuniye aynen kabul ve 
kanunun Heyeti umumiye! tayini esami ile reye vaz 
edildikten sonra bazı mevadın resimlerinin tezyidi 
ve bazı mevad üzerine resim vaz'ı hakkındaki ka
nun lâyihasının müzakeresine başlanıldı ve Heyeti 
umumiyesi hakkında ceryan eden müzakerenin ki-
fayetiyle maddelere geçilmesi kabul ve 1,5 da içti
ma edilmek üzere celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat ve bazı mevadın 

istihlâk resimleri hakkındaki kanun lâyihasının mü

zakeresine devam olunarak birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü maddeler aynen, beşinci madde tadilen 
kabul ve altıncı madde, nazarı itibare alınan takrir
lerle birlikte encümene iade edildi. Ve tenefüs için 
celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 

Ali Sururi Bey tarafından küşâd edilerek Rönt
gen Mütehassısı İbrahim Vasıf Bey tarafından kü-
şad edilerek Röntgen Mütehassısı İbrahim Vasıf 
Bey hakkındaki kanunun 158 rey ile kabul olun
duğu tebliğ olunduktan sonra bazı mevadın istih
lâk resimleri hakkındaki kanunun müzakeresine ge
çildi^ ve ceryan eden müzakere neticesinde Encü
menden tadilen gelen altıncı madde aynen kabul 
olunduğu gibi yedinci madde tashihen ve diğer mad
deler dahi aynen kabul olundu. 

Müteakiben hükümet ile fenerler idaresi arasında 
münakit itilâfname hakkındaki kanun lâyihası ile 
Himayei etfâl cemiyetine muayyen bir arsanın itası 
hakkındaki teklifi kanuni müzakere edilerek ikisi de 
aynen kabul edildi. Badehu gerek bu iki kanunun 
ve gerek bazı mevadın istihlâk resimleri hakkında
ki kanunun heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye 
vaz olundu. Ve fakat tasnifi ârâ neticesinde üçünde 
de nisabı ârâ hâsıl olmadığı anlaşılarak Pazartesi 
günü içtima edilmek üzere celseye hitam verildi. 

Pazartesi günü ekseriyet olmadığı cihetle içtima 
salı gününe tehir edilmiştir. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hakkında 
bir mütalâa var mı? Aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmiyenler işaret buyursunlar. 
Zaptı Sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 
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2. — EVRAK VARİDE 

Teklifler 
1. — Karesi Mebusu Süreyya Beyin, Hıyaneti 

Vataniye Kanununu muaddil 15 nisan 1339 tarihli 
kanunun birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinin ta
dili hakkında teklifi kanunisi (2/456). 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibin

ce nasıp ve azilleri mahalli rüesayı memurine ait 
bulunan küçük sıhhiye memurlarının doğrudan doğ
ruya vekâletçe tayinleri için bir kararı tefsiri ittihazı 
hakkında Başvekâletten mevrut (3/365) numaralı tez
kere ve tefsire mahal olmadığına dair Dahiliye En-
encümeni mazbatası. 

REİS — Tensip buyurursanız, şimdi okunsun. 
Ruznameye almaya mahal yoktur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Okunsun efen
dim, şimdi okunsun. Mademki tefsire mahal görül
memiş okunsun kabul edelim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Ufak bir me
seledir. Okunsun efendim. 

REİS — Efendim, nizamname icabmca ruzname
ye almak asıl olmakla beraber, Heyeti Celile ister
se derhal müzakere ederiz. Mademki temayül izhar 
buyruluyor, okuruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Malûmu 
Âliniz Encümenlerden gelen red mazbataları nizam-
namei dahili mucibince ruznameye alınmak icabeder. 
Fakat red mazbatası olduğundan derhal okunmak 
da müteamildir. Dört seneden beri böyledir. 

REİS — Okuyoruz efendim. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibince na

sıp ve azilleri mahalli rüesa memurine ait bulunan 
küçük sıhhiye memurlarının doğrudan doğruya vekâ
letçe tayini ve bunun için bir kararı tefsin ittihazı 
hakkında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
iş'arına atfen Başvekâletten mevrut ve heyeti umu-
miyeden muhavvel tezkere tetkik ve mütalâa olundu. 

Memurini taliyeden madud olan küçük sıhhiye 
memurlarının nasıp ve azilleri hakkında İdarei Vilâ
yat Kanununun maddei mahsusası sarahati kâfiyeyi 
haiz olduğundan tefsire gidilmesine mahal görüleme
miştir. Bundan başka vilâyatta vekâletlerin mümessili 
olan valiler ve bilûmum hususatta olduğu gibi sıhhi 
mesailde dahi vazife ve mesuliyeti deruhde etmiş bu

lunduklarından her hangi bir hadisei sıhhiyei fevka
lâde de derhal vekâleti aidesini haberdar etmesi ve ta-
dabiri lâzımei evveliyeyi ittihaz etmekle beraber civar 
vilâyatla muhabere ederek Sıhhiye Memurlarının vak
tinde celp ve istihdam eylemesi kabil olup, bunun için 
küçük sıhhiye memurlarının merkezden nasıp ve azil
lerine lüzum olmadığı mütalâa ve tezekkür edilmiş ol
makla Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Kayseri 
Ahmet Muammer 

Kâtip Aza 
Gaziantep Sivas 

Ahmet Remzi Halis Turgut 
Aza Aza 

Tekfurdağı İzmit 
Faik İbrahim 
Aza Aza 

Karesi Diyarbekir 
Mehmet Vehbi Cavit 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim! Burada bendenizin bir endişem var. O endişeyi 
tatmin etmek için bir sual soracağım. Küçük Sıhhiye 
Memurları memleketin her tarafında yetişmez. Bun
ların muayyen müesseseleri vardır, o, muayyen mü
esseselerde yetişir ve en çok oralarda mevcuttur. 
Bunlardan birini her hangi bir vilâyete getirmek için 
verilecek harcırah, yalnız kendi vilâyeti dahilindeki 
mesafeye münhasır kalacaksa, o vilâyet küçük sıh
hiye memurları bulamaz. Eğer harcırah, memur her 
hangi bir yerde bulunursa bulunsun, oradan vilâyet 
dahiline yahut vazife göreceği mahalle kadar verile
cek olursa.. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Geçen sene o me
sele hallolunmuştur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Eğer 
bu suretle verebilmek imkânı varsa bu kabul edile
bilir. Lütfen Mazbata Muharriri Beyefendi izah et
sin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Harcırah 
meselesi Kavanini Maliye Encümeninde, hükümet
ten mevrut bir lâyiha üzerine derdesti haldir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) 
ti hal ise halledin. 

Derdes-

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mahalle-
rince tayin edilenler olmadığı halde vekâletlerdea 
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gönderilenler hakkında verilecek harcırah meselesi
nin halli derdesttir. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Reis Beyefendi! Bu 
teklif hükümetten gelmiştir. Hükümet burada yok
ken, Sıhhiye Vekili yokken nasıl müzakere edile
bilir? 

REİS — Efendim! Bu mesele dün ve bugünkü 
ruznameye dahildir. Hükümet vazifesini takip etme
lidir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, 
mesele hükümetin huzuruyle müzakere edilecek ka
dar mühim değildir. Küçük Sıhhiye memurları doğ
rudan doğruya en büyük mahallî mülkiye memuru 
tarafından mı tayin olunur, yoksa merkezden mi 
tayin olunur? Meselesidir. Bunu Encümen tetkik et
ti. Küçük Sıhhiye Memurları memleket dahilinde 
ifayı vazife edecek memurlardır. Herhangi bir sari 
hastalıktan naşi alelacele bir tarafa sevk edilecekle
ri halinde demek istiyorlar ki; Sıhhiye Vekâleti bu 
memurlarla alâkadar olsun, merkez, memleketin bilu
mum mesailini tetkik eder. Küçük sıhhiye memurla
rı merkezden tayin edilecek olursa bu itibarla belki 
doğru olur. İdarei umumiyei vilâyat kanununda sa
rahat vardır. Mezkûr kanunda ne gibi memurların 
merkezden tayin edileceği ve ne gibi memurların 
tayininin mahalline ait olduğu sarahaten zikredil
miştir. Bu doğrudan doğruya idarei mahalliyei vi
lâyat kanununun bir maddesinin tadilidir ki, hükü
met bunu teklif etmiyor. Sıhhiye Vekâleti doğrudan 
doğruya bir tefsir istiyor. Tefsirinde arz ettiğim es
babı mucibesini göstererek, küçük sıhhiye memurla
rının merkezden tayini lâzımdır, diyor. Halbuki ma
hallin ahvali sıhhiyesinden en başta mülkiye memu
ru olan vali elbette en ziyade mesuldür ve o daha 
yakından tetkik ettiği ve ne gibi mesailde küçük sıh
hiye memurlarının istihdamına lüzum vardır, hangi 
kazada onun vücuduna ihtiyaç vardır, bunu daha 
iyi bileceği cihetle, vali alâkadar olduğu takdirde 
muamele daha katiyetle ve daha dürüst bir tarzda 
cereyan etmiş olur. Merkez alâkadar olduğu zaman
da doğrudan doğruya merkezle muhaberesi uzaya
cak, zaman geçecek ve valinin mesuliyeti dahilinde 
olan bir işe merkezin karışması işleri teşviş edecek
tir. Binaenaleyh tefsire mahal yoktur, idarei mahal
liyei vilâyat kanunu sarihtir. İdarei Vilâyat Kanunu
nun sarahati dahilinde muamele ifa edilsin diyoruz 
ve heyeti âliyenize arz ediyoruz. Mesele bundan iba
rettir. (Muvafık sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Mademki kâfi görü
lüyor, bendeniz de sözümden vazgeçtim. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. 
Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Dahiliye Encü
meni mazbatasını aynen kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar. Kabul etmeyenler işaret buyursun
lar... Kabul olunmuştur. 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Bey ve Haydar Âdil 
Beylerin; Belediye Kanunlarında intihabatın hangi 
sebeblerle, hangi heyet veya makam tarafından fes
hedileceğine dair sarahat olmadığından bu sırada pek 
çok mevzuubahis olan bu meselenin tefsiri hakkın
da (4/243) numaralı takriri ve Dahiliye Encümeni 
Mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey! Encümen 

tarafından müstaceliyet teklifi yok mu? 
REİS — İşaret olunmamış efendim, tetkik ede

riz. O suretle kayıt varsa reye koyarız fakat müsta
celiyet demek bir defa müzakere etmek demektir. 
Zaten tefsir mazbataları bir müzakereye tabi ol
duğundan ayrıca müstaceliyet kararma lüzum yok
tur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Malûmu âliniz Tür
kiye'de beşyüz tane belediye dairei intihabiyesi var
dır. Hepsinde de aynı ihtilâf ve aynı mesele devam 
etmektedir. Kanunda da sarahat yoktur. Onun için 
buna bir nihayet vermek istiyoruz. (Doğru sesleri) 

REİS — Şu halde efendim, takdimen müzake
resini talep buyuruyorsanız lütfen bir takrir takdim 
edersiniz. Usulen reye arz ederim. 

3. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali Beyle
rin; geçen sene Dahiliye Encümenine havale edilen 
ve aşairi seyyarenin sureti iskânına dair olan (2/61) 
numaralı teklifi kanunilerinin Nizamnamei Dahili
nin sarahati mucibince doğrudan doğruya ruzname
ye alınarak müzakeresi hakkında (4/242) numaralı 
takriri ve Dahiliye Encümeni, bu bapta Dahiliye Ve
kâletince hazırlanmakta olan kanun lâyihasının celbi 
hakkında mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Geçen sene Dahiliye Encümenine havale edi
len ve aşairin sureti iskânına dair olan tekliflerinin 
Dahiliye Encümenince şimdiye kadar müzakere 
edilmemiş olması hasabiyle nizamnamei dahilî mu
cibince doğrudan doğruya Heyeti Umumiye ruzna-
meyi müzakeratına ithal edilmesi hususundaki Denizli 
Mebusu Necip Ali ve Yusuf Beyler tarafından muta 
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takrir mütalâa ve tetkik olundu : Filhakika teklifi 
mezkûr geçen seneden müdevver evrak meyanında 
olup, bu senei içtimaiyenin ilk günlerinde ledettezek-
kür aşairi mezkûrenin müracaatları hakkında tetki-
kat icrası ve bunların iskânları için icabeden şeraitin 
tetkik ve tespitiyle memleketin hemen bilûmum ak
samında mevcut bulunan aşair ve kabaile şamil ol
mak üzere bir lâyiha ihzarı tezekkür edilmiş idi. 
Dahiliye Vekâletinin bu hazırlıkta bulunmakta oldu
ğu anlaşıldığından âm ve şamil bir lâyiha ihzar edil
mek için tetkikat netaicinin Dahiliye Encümenine 
tevdii lüzumunun Başvekâletten ricası maraziyle Ri
yaseti Celileye takdim kılındı. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Sivas 

Ahmet Muammer 
Kâtip 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Ordu 
Faik 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

izmit 
İbrahim 

Aza 

Aza 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Denizli 
mebusları Yusuf ve Necip Ali Beylerin geçen sene 
bulundukları mıntıkadaki aşairin iskânı hakkında 
bir teklifi kanunileri vardı. Bu sene iptidasında tek
lifleri Dahiliye Encümeninde tetkik edildi. O sırada 
Dahiliye Vekili Beyefendi de Encümende hazır bu
lunuyorlardı. Mesele mühimdir. Memleketin yalnız 
bir noktasında değil, birçok aksamında aşair vardır. 
Bundan başka kışlağa, yaylaya giden muhacirler var
dır. Bunlar hakkında memleketin vaziyeti içtimaiye-
sine nazaran esaslı bir teklif olmak üzere tetkikatta 
bulunduklarını söylediler. Buna istinaden bu teklifi 
tehir ettik. Arkadaşlarımız; tekliflerinin, üç aydan 
fazla Encümende kaldığından nizamnamei dahilinin 
maddei mahsusasına tevfikan Encümenden celbiyle 
Heyeti Umumiyede müzakeresini teklif ediyorlar. 
Halbuki bu muamelâtı mütekaddimeden malûmatları 
olmadığı için arz ediyor ve Dahiliye Vekâletinin na
zarı dikkatini celp ediyoruz. Hazırladıkları lâyihayı 
biran evvel verecek olurlarsa, Heyeti Umumiyesiyle 
birlikte müzakere edeceğiz, bir lâyiha tanzim edip 
heyeti celileye takdim edeceğiz. Bunu Heyeti Çelik

lerine arz etmek ve arkadaşları haberdar etmek üze
re bu kadar malûmat vermeyi muvafık buldum. 

REİS — Efendim! Mahiyeti mesele taayyün etti. 
Binaenaleyh evvelemirde Encümen mazbatasını reye 
arz edeceğim. Encümen mazbatasını kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul buyurmayanlar lütfen el kaldırsın... Encümen 
mazbatası kabul buyurulmuştur efendim. Binaenaleyh 
Başvekâlete iş'arı keyfiyet edilecektir. 

Tezkereler 
/ . — Memurin Huhakemat Heyeti Azdığından 

istifa eden Karesi Mebusu Ali Şuuri Bey yerine di
ğerinin intihabına dair Memurin Muhakemat Heyeti 
Riyasetinden mevrut tezkere. 

REİS — Okunacaktır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurini Muhakemat Heyeti 

17/17 
28 . 2 . 1341 

Riyaseti Celileye 
Karesi Mebusu Ali Şuuri Bey ahvali sıhhiyesinin 

ademi müsaadesinden bahisle Memurin Muhakemat 
Heyeti Azalığından istifa etmiş olduğundan yerine di
ğer bir zatın bilintihap heyete tebliğini rica eylerim 
efendim. 

Memurin Muhakemat 
Heyeti Reisi 

Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 

REİS — Efendim! Meclisi Âlice taamül halini al
mış bir usul var. Böyle istifa suretiyle veya suveri 
saire ile inhilâl vukubulursa en çok rey alan zat reyi 
işari ile intihap olunur. Defteri tetkik ediyoruz, En 
çok rey alan Mehmet Cavit Bey (Karesi) dir ki, 53 
rey almıştır. Binaenaleyh Cavit Beyin intihabını reyi 
iş'ari ile arz edeceğim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Ken
disi burada yoktur. 

REİS — Efendim! Bugün Ankara'da mevcut 
olmaması intihap edilmemesini icap etmez ki : 

Efendim! Karesi Mebusu Cavit Beyin; intihabını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Cavit 
Beyin intihabı kabul edilmiştir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/ . — Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nuret

tin Paşanın intihap mazbatası. 
REİS — İkinci Şubeye gönderiyoruz. 
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2. — Muvazenei Maliye Encümenindeki fartı me
saisinden hastalanan Çorum Mebusu Ferit Beye üc
reti tedavi olarak beşyüz Ura itası hakkında Divanı 
Riyaset kararı. 

REİS — Okunacaktır. 

Heyeti Umumiyeye 
Muvazenei Maliye Encümeninde bütçe müzakeresi 

esnasında fevkalâde mesaisi hasabiyle pek ağır suret
te hastalanan Muvazenei Maliye Encümeni Reisi ve 
Çorum Mebusu Ferit Beye tedavi ücreti olmak üzere 
mütererrika faslından beşyüz lira itası Divan Riya-
setince tensip edilmiştir. Mumaileyh, bütün rüfekayi 
kiramca malum olan fartı mesaisi neticesinde işbu 
hastalığa duçar olduğundan, Divanı Riyasetiniz, bir 
kadirşinaslık eseri olmak üzere, mezkûr meblâğın 
mumaileyhe itasını Heyeti Celileden istirham eyler. 
Keyfiyeti Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
eylerim efendim. 2 . 3 . 1341. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Kâzım 

REİS — Bir mütalâa var mı? tzihat ister misiniz? 
(Kabul sesleri)/ (İzahat isteriz sesleri) 

İDARE MEMURU ALİ RIZA BEY (İstanbul) 
— Arkadaşlar; Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Ferit Bey arkadaşımız bugün gayet ağır bir surette 
hastadır. Gönderdiğimiz etibba, tedavisi için sureti 
katiyede İstanbul'a izamına lüzum göstermişlerdir. 
Bu sabahki trenle İstanbul'a gitmiştir. Gitmezden 
evvel katiyyen parası olmadığından dolayı, tedavisi 
için Divanı Riyasetten müteferrikadan bir miktar pa
ra talep etmiştir. Fakat Divanı Riyaset bunu salâ
hiyeti dahilinde görmediği için, Heyeti Celilenizin 
muvafakatini istihsal etmeye mecbur kalmıştır. 

Ferit Bey arkadaşımız gerek evvelki mecliste, ge
rek bu mecliste çok çalışmış, bilhassa Mücadelei Mil-
liyenin bidayetinde çok hizmet etmiş bir arkadaşımız
dır. Bu babtaki muaveneti deriğ buyurmamanızı ri
ca ederiz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
kararla para verilir mi? Kanunla verilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
müteferrikadan verilebilir. 

REİS — Efendim; başka mütalâa yoktur. Şu 
halde Divanı Riyaset tezkeresini reyi âlinize arz ede
ceğim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey, söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; Divanı Ri
yaset öyle bir teklifte bulunuyor ki, buradan söz söy
lemek dahi müşküldür. Birinci devrede, ikinci dev
rede ve bütün hayatı teşriada birçok arkadaşların 
hastalandığı, vefat ettiği görüldü. Eceli gelen gider. 
Bunlara ne yolda muamele edildiği malumdur. Çok 
rica ederim bir de bu çığırı açmayalım, yanlış yola 
gitmeyelim. Bu yol, doğru bir yol değildir. Biz, has
sas bir kalple arkadaşımıza refet yapacak isek, cebi 
âliden yapalım. Nedir bu? Böyle mütemadiyen millet 
kesesini didiklemeyeİim, doğru değildir. 

REİS — Buyurun Muhtar Bey; 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; Vehbi 
Beyin söylediklerinin aynını söyleyecektim. Sarfına
zar ettim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim; birkaç defa 
vaki olmuştur. Arkadaşlarımızın bazıları müzmin 
hastalığa tutulduğundan dolayı, Birinci Büyük Millet 
Meclisi o arkadaşlara tahsisatını tam vererek, Av
rupa'ya gitmesine mezuniyet vermiştir. Bu arkadaşı
mız bugün parasızdır ye cidden tedaviye muhtaçtır. 
Pendenize kalırsa bunun emsali vardır, bunu deriğ 
etmek doğru değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; emsali 
gibi biz de tahsisatını tamam veririz. Tahsisatına iti
razımız yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
kendisi burada hasta olduğu gibi, ailesi de İstanbul'da 
hastadır. Çocukları perişandır. 

REİS — Efendim; Divanı Riyaset tezkeresini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Riyaset tezkeresi kabul olunmamıştır. 

Takrirler 
/. — Muş Mebusu İlyas Sami Beyin; asileri na

hiyelerine sokmayıp tenkil eden Çıran Aşireti Reisi 
Kasım Beyden aldığı telgrafnamenin kıraatine ve 
muamaileyh ile biraderlerine takdirkârane cevap ya
zılmasına dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Tahripkâr isyanın nahiyemize geçmesine kuvvet 

ve mukavemetiyle harekette ve tertibatta bulunan Cı-
ranlı Aşiret Reisi Kasım Bey ve biraderlerine takdir
kârane cevap verilmesi zımmında telgrafın Mecliste 
kıraatini arz ve teklif eylerim. 

Muş 
İlyâs Sami 
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Ankara'da Muş Mebusu îlyas Sami Beye î 
Gencin Oğuz Nahiyesinden kaza hududuna ge

çen eşirradan yiizelli kadarı iki gün evvel leylen mın- I 
tıkamıza girmişlerse de abluka vaziyetindeki tertibat I 
ve tehdidat üzerine hasiren ricat ettirilerek hadiseye j 
meydan bırakılmadığı ancak dümdarları hormekli- I 
lerle ufak müsademe yaptıkları, hiç bir harekâtın mu
hitimize tesiri olamıyacağı, 

ismail Hakkı Kasım 
ZEKt BEY (Gümüşhane) — Biraderleri kimler

dir? Biraderleri diyor. 
ILYAS SAMI BEY (Muş) — Efendim; Genç sa

hasına gidecek ussatın tariki âmı, Varto kazasıdır. 
Varto kazası ise Oran aşiretiyle meskûundur ve 
bunu bilen birçok arkadaşlar mevcuttur. Bu mıntı
kaya gece şebhûn yapmak suretiyle girmek istemiş; 
lerdir. Çıran aşireti rüesasından birisi de Bitlis'te 
mevkuftur. Halit Beydir. Bunun mevkufiyetine rağ
men bu aşiret Cumhuriyeti idareye olan sadakat ve I 
merbutiyetinden dolayı, silâhla mukavemet etmiştir. I 
Bu telgraf ussatı o mıntıkaya sokmadığını ve bun
dan sonra da o mıntıkaya sokmayacağını temin eden I 
bir telgraftır, imzaları ismail Beyle, biraderi Kasım I 
Beyindir. Şayanı kayıt kuvvetleri de vardır. Meclisi I 
Âlinin nazarı takdirine arz ediyorum. Takdirkâr 
bir cevap verilmesini teklif ederim. I 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Divanı Riyasetten 
münasip bir cevap verilsin. 

ILYAS SAM! BEY (MUŞ) — Divan, icap eden 
cevabı Meclis namına verir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
bu alelade bir haberdir. Meclisten karar almaya lü- I 
zum yoktur. Karar almak da doğru değildir. Aksi ha- I 
dişe zuhur edebilir ve aksi karar almak mecburiyeti, 
Meclisi küçük düşürebilir. Divanın emsali gibi mua
mele yapması lâzımdır. Divan münasip cevap verir. I 
Meclisin kararını almaya lüzum yoktur. 

REİS -r- Tabiî efendim. Meclise arz edilmiyor. 
Yalnız tensip buyurursanız Divanca münasip cevap 
yazılır. Binaenaleyh tasrih etmiş olayım. Telgrafta 
imzaları bulunanlara Divandan münasip bir cevap I 
yazılacaktır. I 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Telgrafı Hü- \ 
kümete tevdi ediniz efendim. I 

REİS — Hükümete tevdii şimdiye kadar vukubul- I 
muş değildir. 

2. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin; dairei intl 
habiyesi olan İzmit'in Kocaeli'ye tahvili hakkında I 
takriri. I 

REİS — Dahiliye Encümenine tevdi ediyoruz. 
MÜNÜR BEY (İzmir) — Zaten tahvil olun

muştur efendim. 
İBRAHİM BEY (izmit) — Efendim; dairei in-

tihabiyemin isminin esasen Kocaeli olarak kayıt ve 
kabul edilmesi lâzım gelirken, her nasılsa esami def
terinde izmit olarak yazılmıştır ve öylece devam et
mekte bulunmuştur. Halbuki vilâyetimizin tarihî ve 
resmî unvanı, yani bugün Dahiliye Vekâleti nezdin-
deki ismi Kocaeli'dir. İzmit, malumuâliniz merkezi 
vilâyetin yani bir kasabanın ismi mahsusudur. Kare
si, Balıkesir, Saruhan, Manisa ve emsali gibi. Bina
enaleyh bu yanlışlığa mahal vermemek üzere, İzmit' 
in Kocaeli'ye tahvilini rica ederim. Esasen Dahiliye 
Vekâletinde Kocaeli olarak mukayyettir. (Karara ha
cet yok sesleri) Esami defterinde İzmit yazılıyor. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arkadaş
lar; bu mesele İsmet Paşa Kabinesi zamanında da 
mevzuubahis olmuştu. O zaman bu hususta verilen 
bir takrir üzerine Dahiliye Vekili bulunan Recep 
Beyefendi, böyle bir tetebbuat ve tetkikatı ilmiye ne
ticesinde bütün kaza ve vilâyetlerden bazılarının esa
misinin değiştireceklerini söylemişlerdir. 

İBRAHİM BEY (İzmit) .— Bu öyle bir mesele 
değildir. 

ZEKt BEY (Devamla) — Bu da aynı vaziyet da
hilindedir. Bendeniz çok rica ederim. Bu vesile ile 
Heyeti Umumiyesi biran evvel gelsin. Halk da bun
lardan kurtulsun. Yoksa böyle münferit olursa hiç
bir netice vermez. Maruzatım bundan ibarettir. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Bendeniz yeni bir 
teklif talebinde bulunmuyorum. Esasen sicilâtta İzmit 
Vilâyeti namıyle bir vilâyet yoktur. Vilâyetin adı 
Kocaeli'dir. Binaenaleyh bendeniz esami defterinde
ki İzmit tabirinin Kocaeli'ye tahvilini istirham edi
yorum. Esasen vaki bir şeydir. 

FERİDUN FİKRt BEY (Dersim) — Bu mesele 
reye konamaz. Reis Bey; 

REİS — Şu halde arkadaşımızın izahına göre, bu 
takririn Encümene havalesine de lüzum yoktur. Yal
nız esami defterinde tashihat icrasından ibarettir ve 
zannediyorum ki, bunun için bir karara da lüzum 
yoktur. (Pekâlâ sesleri) 

Evrakı saire 
1. — İsyan ve şekavet harekâtının takbihi hak

kında Acibadem, Adana, Afyon, Akhisar, Akşehir, 
Antalya, Alaşehir, Aydın, Ayvalık, Edremit, Erzu
rum, Ereğli, İzmir, İstanbul, İsparta, Eğridir, Öde
miş, Urla, Uzunköprü, Ulukışla, İlgaz, İnos, İnebolu, 
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Eyüp, Babaeski, Balıkesir, Bandırma, Bayramiç, Ba-
yezit, Bayındır, Bergama, Bursa, Bolu, Biga, Tire, 
Demirci, Çerkeş, Çeşme, Çine, Hayrabolu, Denizli, 
Rize, Sarayköy, Seferihisar, Söyük, Söke, Sinop, Sa
lihli, Samsun, Sandıklı, Trabzon, Tarsus, Gaziantep, 
Fatih, Foça, Kadınhanı, Karaburun, Karaman, Kas
tamonu, Kuşadası, Konya, Gerede, Kemalpaşa, Kü
tahya, Gördes, Mudanya, Maraş, Manisa, Menemen, 
Milas, Nevşehir, Niğde, Yozgat'tan mevrut telgraf
lar. 

REİS — Vardır. Divan riyasetinden münasip ce
vaplar yazılacaktır. 

HAFIZ ŞAHtN EFENDÎ (Gaziantep) — Reis 
Bey; bu gibi telgrafların zapta dercolunmadığını an
lıyoruz. Mümkün ise bu telgrafların zapta dercolun-
masını istirham ediyorum. Hacet yok sesleri) 

REÎS — Maksadı asli münasip " cevap yazıîma-
sındadır. Heyeti Celile huzurunda okunmayan tel
grafların okunmuşcasına aynen zapta geçmesi bil
mem nasıl olur? (Olmaz sesleri) Binaenaleyh Heye
ti Celilenizin ittihaz ettiği teamül mucibince bu ka
darı muvafık ve kâfidir. 

2. — Köy kanununun tatbiki vesilesiyle teşekkü
rü havi Karaağaç kazasının Bakır Köy Muhtarlığın
dan mevrut telgrafname. 

REİS — Vardır. Ona da kezalik Divanı Riyaset
ten münasip cevap yazılacaktır. 
Tayini esami ile ikinci defa reye konacak kanunlar 

1. — Damga ve tuz resimlerinin tezyidine, pa
muk ve yün mensucattan istihlâk resmi alınmasına 
dair kanun. 

2. — Hükümet ile fenerler idaresi arasında mü-
nakit itilâfnarnelerin tasdiki hakkında kanun. 

3. — Himayei Etfal Cemiyetine füruht olunacak 
arsa hakkında kanun. (Öğleden sonra olsun sesleri) 

REİS — Efendim; tensip buyurursanız şimdi baş
larız. İstihsali ârâya hitam vermeyiz ve ikinci celsede 
de ikmal ederiz, mahzur yoktur efendim. Muş dairei 
intihabiyesinden başlıyoruz. (Reyler toplandı) 

REİS — Efendim; salonda ekseriyetimiz kalma
dı. Öğleden sonra saat bir buçukta içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse saat : 11.40 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat saat : 2.00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 

Takrirler 
REİS — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin S 

takriri vardır. 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Al
man Reisicumhurunun vefatı dolay isiyle Alman 
Meclisine beyanı taziyet edilmesine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Alman Reisicumhuru Herbert'in vefatı dolayısıy-

le Alman Rayştağna Meclisimiz namına taziyet tel
grafı çekilmesini teklif ederim. 

ZonguldaJc 
Tûhalı Hilmi 

REİS — Efendim; itiraz eden var mı? (Hayır 
sesleri) Riyasetten bir telgraf yazılacaktır. Bir takrir 
daha vardır efendim. 

4. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Azayi Kiram 
tahsisatından ikişer lira kat ile hasta bulunan Çorum 
Mebusu Ferit Beye itası hakkında takriri. 

Son derece mustarip ve tedaviye muhtaç bir hal
de olan Çorum Mebusu Ferit Beye rüfeka tarafın
dan bir müzaheret ve muavenet olmak üzere mebu-
san tahsisatından ikişer Uranın katını teklif eyleriz. 

Karesi Karesi 
Mehmet Vehbi Haydar Adil 

Ertuğrul Karesi 
Halil Ali Süreyya 

(Gürültüler) 
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İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bir mebus 
sadakaya muhtaç değildir. Bunu kabul etmez. Öyle 
şey mi olur? Bu suretle muavenet yapmak ayıptır. 

REİS — Bu bir tekliftir. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Böyle bir 

teklif olamaz, bütün mebusları tahkirdir. Mebuslar 
sadakaya muhtaç değildir. 

REİS — Söz vermedim İsmail Kemal Bey; bu 
bir takrirdir. Heyeti Celile kesbi ıttıla etmiştir. Arzu 
ederseniz... (Geri alsın sesleri) Telaş etmeyiniz efen
dim, reye koymadım. Bir takrir daha vardır. 

. 5. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Belediye inti-
habatının kimler tarafından fesh edilebileceği hak
kındaki mazbatanın tercihan müzakeresi hakkında 
takriri. 

Riyaseti Celileye 
Bugünkü ruznamenin üçüncü maddesinde bulu

nan Belediye kanununun tefsirine ait Dahiliye En
cümeni mazbatası yarınki ruznamede bir numaraya 
vaz olunarak hemen müzakere edilerek memleketin 
her tarafındaki intihabat ihtilâfatına nihayet verilme
sini arz ve teklif eylerim. 

3 Mart 1341 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; elde bulunan 
belediye kanununda intihabatın feshine veyahut - şim
di icat edilen bir tabire göre - iptaline dair hiç bir 
madde yoktur. Yalnız intihap encümenince hangi 
reylerin hükümsüz ad edileceğine dair madde var
dır. Halbuki beş yüz küsur belediye dairesinin bir
çoklarında intihabı bitirdikten sonra dahi vekâletçe 
vilâyetçe, şu veya bu makamca, intihabat keenlemye-
kûn ad edilmiş gibi içtihatlarda bulunuyorlar. Bu 
birçok ihtilâfatı mucip oluyor ve halkın işlerini bıra
kıp bu işlerle meşguliyetlerini müeddi oluyor. Bir 
tefsiri kanunî talep etmiştik, Dahiliye Encümeni tef
sir etmiştir. Rica ediyoruz, biran evvel çıkarılırsa 
bütün memleketin heyeti umumiyesine büyük bir 
hizmet edilmiş olur ve ihtilâf da kökünden kalkmış 
olur. Bendenizce bunun şimdi okunması doğru de
ğildir. Arkadaşların belki malûmatı olmaz, bugün 
tab edilir, yarın herkes okur. Bü bir mazbatadır. 
2 - 3 maddeden ibarettir. Yarın ilk işimiz o olsun. 

REİS — Efendim; Vehbi Beyin tahriri teklifini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

3. — BEYANAT 

1. — İstanbul Mebusu Ali Fethi Beyin Başvekâ
letten istifa ettiği hakkındaki beyanatı. 

ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar; mensup olduğum cumhuriyet halk fırkasının 
dünkü içtimaında Heyeti Vekilenin siyaseti dahiliye
si hakkında cereyan eden münakaşa neticesinde, Hü
kümet ekalliyete kalmış olduğundan Başvekil sıfa-
tıyle icra vekillerinin istifasını Reisicumhur Hazret
lerine dün akşam takdim ettim. Reisicumhur istifa
mızı kabul etmiş ve yeni Hükümet teşekkül edince
ye kadar vekâleten ifayı umur etmekliğimizi rica ey
lemiştir. Başvekâletim zamanında muhabbet ve mu
zaheretlerine nail olduğum arkadaşlarıma en samimi 
•ve en kalbî teşekküratımı arz eylerim. (Alkışlar) 

RAUF BEY (İstanbul) — Söz istiyorum. 
REİS — Neye dair? 
RAUF BEY (İstanbul) — Başvekilin beyanatına 

dairdir. (Müzakere yok sesleri) 
REİS — Müzakere açamayız. Yalnız Hükümete 

karşı bir söyleyeceğiniz varsa... 
RAUF BEY (İstanbul) — Müzakere açılmasın' 

efendim, yalnız bir maruzatım vardır. '--

Muhterem arkadaşlar; vekâleten- Hükümeti ida
re ettiğini ve siyaseti dahiliye dolayısıyle ekalliyette 
kalarak istifa buyurduklarını şimdi Heyeti Celilenize 
arz eden Fethi Beyefendi, beyanatlarını kâfi derece
de tavzih buyurmadılar. Malumuâliniz bundan 3 - 4 
gün evvel Genç'te zuhur eden isyan üzerine kendile
ri, başında bulundukları Hükümet namına Meclisi 
Âliye mufassal malumat vermişler ve Meclisi Âli de 
kendilerinin izah ve tespit buyurdukları tedabiri şe-
dideyi ittifakı ârâ ile tasvip etmişti. Şimdi fırkada 
siyaseti dahiliye hakkında cereyan eden münakaşa 
neticesinde, akalliyette kaldıklarından dolayı istifa
ya mecbur olduklarını ifade etmek kâfi değildir. 
Çünkü bilhassa hariçte ve dahilde birçok suitefeh-
hümatı tevlit edebilir. Bilhassa dahilde, şüphesiz 
mühim bir vaziyet gösterebilir. Bedeniz bu noktai 
nazardan mülkü milletin selâmeti için ve hariçte ve 
dahilde müstakar bir idare çehresi göstermek için bu 
hususta Meclisi Âlinin daha ziyade tenvir edilmesi
ni kendilerinden rica ediyor. (Sağdan doğru sesleri) 
(Soldan k&fî" se$fefiX 
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ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Başka verecek 
izahatım yoktur. Siyaseti dahiliye hakkında cereyan 
eden müzakere neticesinde fırka Hükümeti olmak 
dolayısıyle, fırkada Hükümet akalliyette kalmıştır. 
Ve bunun üzerine vazifesine devam etmek imkânını 
göremediğinden Reisicumhura istifasını vermiştir. 

REİS — Başka izahat vermiyorlar efendim. 
Efendim; bundan evvel reye konmuş olan kanun

lar hakkında reylerini istimal etmeyenler lütfen rey

lerini versinler; (Ne için sesleri) Efendim, damga ve 
tuz resimlerinin tezyidine, pamuk ve yün mensucat
tan istihlâk resmi alınmasına dair kanun ve Hükü
met ile fenerler idaresi arasında münakit itilâfna-
melerin tasdiki hakkındaki kanun ile Himayei Etfal 
Cemiyetine füraht olunacak arsa hakkındaki kanun 
hakkındadır. İstihsali ârâ hitam bulmuştur efendim. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası: 
(1/506) 

A) Maarif Vekâleti bütçesi; 
REİS — Maarif Vekâleti bütçesinin müzakeresi

ne devam ediyoruz. Heyeti Umumiyesi hakkında 
müzakere bitmiştir. Fasılları müzakere edeceğiz. 
(Maarif Vekili yok sesleri) Efendim; Maarif Vekili 
vekâleten vazifeye devam ediyor. 

ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; Hükü
met müstafidir. Vekâleten ifayı vazife ediyor. Bura
daki müzakerat hakkında hiç bir mesuliyeti kabul 
edemez. (Bravo sesleri) 

REİS — Müsaade buyurunuz; Meclisi Âlinin bir 
teamülü vardı. İsmet Paşa kabinesinin istifa ettiği 
zaman, vekiller vekâleten ifayı vazife ediyorlardı. O 
zaman gene bir tahsisatı munzamma lâyihası, yani 
bütçeye dört milyon lira zammı hakkındaki kanun 
lâyihasının müzakeresine devam ediliyordu. Bina
enaleyh Meclisi Âlinin hatırına getirmek istiyorum. 
Kabul edip etmemek reyinize aittir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; İsmet Paşa 
kabinesinden sonra gelen Başvekil Fethi Beyefendi 
Hazretleri, o gün Başvekâleti kabul eder etmez bu
yurdular ki: (Ben selefimin takip ettiği yoldan gide
ceğim ve bütçeler üzerinde oynamayacağım) Onun 
üzerine devam olundu ve o da tahsisatı munzamma 
idi. Gerçi bendenize kalırsa bugünkü şekil değil, 
Meclisin mahiyeti siyasiyesi itibariyle Birinci Mllet 
Meclsi, Meclisin icraî salâhiyetlerin kendi nefsinde 
toplamıştır. Bu Meclis icraî salâhiyetleri İcra Vekille
ri Heyetine devir etmiştir ve onlar vasıtasıyle vazife
sini ifa ettirmektedir. Binaenaleyh İcra Vekilleri ta
ayyün etmeyince ve şu bütçe ile yürürüm, ve şu esas 
dahilinde yürürüm diye gelip bir program okuma
yınca, bütçenin müzakeresi doğru değildir. Esasen 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz da kabul etmez. Hü

kümet teşekkül ettiği zaman gelir, bütçeye devam 
edilir. 

REİS — Efendim; bu mütalâanın hilâfında be
yanı mütalâa edecek zevat var mıdır? (Hayır sesleri) 
O halde Maarif Bütçesinin müzakeresine devam ede
meyiz, bütçe müzakeresine devam edemeyeceğimize 
göre, sair günlere ait ruznameden sıra ile müzakere
ye devam ederiz. (Çok iyi sesleri) 

Efendim; ruznamemizde sıra üzerine şunlar var
dır : İnşası mukarrer yeni şehre muktazi arazi ile 
sıhhati umumiyei belediyeyi isyaneten tefçif ve teş-
ciri iktiza eden bataklık merzaği ve mahallerin istim
lâki hakkındaki kanun, ondan sonra da şurayı askerî 
kanununa geliyoruz. Bu kanunun bir kısmı müzake
re edilmiş, bir kısmı müzakere edilmemiştir ve bun
dan sonra da evvelki günkü ruznamenin sırası gel
mektedir. Şimdi istimlâk hakkındaki kanun okuna
caktır. (Dahiliye Vekili yok sesleri) 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Reis Paşa; 
müsaade ederseniz usul hakkında söyleyeceğim. Efen
dim; bu kanunu teklif eden Dahiliye Vekilidir. Bu
nu müdafaa edecek ne Dahiliye Vekili vardır ve ne 
de mesuliyeti kabul edecek Dahiliye Vekili vardır. 
Zannedersem müzakere olunamaz. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Hiç 
bir şey müzakere olunamaz. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Şûrayı 
Askerî kanunu vardır. O Meclisin malıdır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Memurin kanunu 
vardır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — İstimlâk kanunu lâyi
hasında, merbut harita mucibince deniyor. Halbuki 
harita merbut değildir, binaenaleyh merbut harita
nın, kanun müzakere edileceği zamana kadar buray 
gelmesi lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) - -Ankara 
şehrine bir buçuk milyon lira ikraz edilmesi hakkın-

/ 
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daki lâyihai kanuniye müzakere ediliyordu. O za
man Besim Atalay Bey biraderimiz esbabı mucibe-
rıin tayyını teklif eylediler, kabul edildi. Esbabı mu-
cibede istimlâk meselesi de dahildi. Binaenaleyh o 
kanunla bu istimlâk meselesi de halledilmiştir. Bu 
lâyihanın müzakeresine mahal yoktur. 

REİS — Efendim; esasen kanun üzerinde müza
kere cereyan etmeyeceği için bu teklifi lâyihanın mü
zakeresi zamanında söylersiniz. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Reis Paşa Hazretleri; 
bendenizin maruzatım haritanın gönderilmesine ait
tir. Bu maruzatım nazarı dikkate alınsın. 

REİS — Anlaşıldı efendim; o halde hangi ka
nunun müzakeresine devam edeceğiz? (Celse tatil 
edilsin sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey; tefsirler var
dır. Onları çıkaralım. (Tefsirler de çıkmaz sesleri) 

TUNALI KİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
söz istiyorum... Arkadaşlar burada hiçbir kelime üze
rine müzakere edemeyiz. Çünkü orta yerde, mevcut 
olan kabine, kendisinde mevcut teşri hakkını nez et
miştir. Yalnız kendisinde vekâleten icraî bir sıfatı 
kalmıştır. (Hayır sesleri, gürültüler) En ehemmiyet
siz zannedilen ufacık bir tefsir bile katiyen müzakere 
edilemez. Meclis kapatılır, fakat biz dağılmayız. Ka
binenin teşekkülü arızası buraya gelince hemen top
lanırız, Meclisi açarız. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir ifade söyle
din ki, aksi doğrudur. 

REİS — Efendim; anlaşıldı ki, arkadaşlar kanun
ların müzakeresine taraftar değillerdir. Tefsirler me
selesi vardır. Meclise aittir. (Olamaz sesleri) Fakat 
bunu ruznameden tefrik etmek gene ayrı bir mese
ledir. 

ALÎ RIZA EFENDİ (Amasya) — Efendim; Mec
lisin malı şûrayı devlet kanunu vardır. Vekâlete ci
heti taallûku yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evet, bunun ve
kâlete taallûku yoktur. Müzakere edelim. 

REİS — Efendim; müzakere edebileceğimiz an
cak Meclis bütçesi vardır. O da Encümenden gel
memiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Neyi müzakere edebi-
--leceğimizi bendeniz arz edeyim. Ruznamede iki me

sele vardır. Birisi geçen sene bendeniz Martta teklif 
etmiştim. Şûrayı Deviet teessüs edinceye kadar 
(8 - 10) ay kadar bekleyen iş sahipleri vardır. Deva-

iri merkeziyeden verilen kararlar hakkında itiraz 
edilecek makamlar yoktur. Halbuki bunu eski kanun 
mucibince, Şûrayı Devlet yapıyordu. Şûrayı Devlet 
henüz teşekkül etmemiştir. Tetkik Heyetine veril
mek lâzımdır. Bunun hakkında bir teklif vardır. Mec
lise ait bir iştir. Cebelibereket valisi ile müddeiumu
mi arasında bir ihtilâfı merci meselesi hâsıl olmuş
tur. Vali iddiasında, bizim salâhiyetimiz dahilinde 
demiştir. Müddeiumumi iddiasında bizim salâhiyeti
miz dahilindedir demiştir. O da müzakere edilme
miş kalmıştır. Gene malûmu âlileridir ki, ikisi Şûra
yı Devletten olmak üzere Şûrayı Devlet Reisinin ri
yaseti altında toplanacak dört zattan mürekkep bir 
ihtilâfı merci encümeni vardır. Fakat bugün yoktur. 
Onun hakkında bir tezkere yazılmıştı. Dahiliye En

cümenine gitti, Dahiliye Encümeninin bunlar hakkın
da bir tefsiri, bir kararı vardır. Bu, doğrudan doğ
ruya hiçbir vekâleti alâkadar etmeyen bir tekliftir, 
Bir seneden beri duruyor, muvafık görürseniz intaç 
edebilirsiniz (Şûrayı Devlet sesleri) evet Şûrayı Dev
lette olabiliyor. Fakat Şûrayı Devletin Meclisten geç
mesine kadar (8 - 10) ay burada bekleyen ashabı me-
salih de vardır. 

REİS — Efendim; Vehbi Beyin bir teklifi vardır. 
Hükümete ait olmayıp doğrudan doğruya Meclisi 
Âliye aittir. Olabilir ki, bunlar hakkında da Hükü
metin noktai nazarını almak lâzımgelir. Binaenaleyh 
bunu Meclisi Âlinin reyine koyacağım. Rey almak 
daha iyidir. Kabul edilirse müzakere ederiz, kabul 
edilmezse celseyi yarına talik ederiz. Vehbi Beyin 
teklif ettiği tefsirlerin müzakeresini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

2. —• Karesi Mebusu Vehbi Beyin, 31 Kânunu
evvel 1337 tarihli memurin muhakematı hakkındaki 
maddei kanuni yenin tadiline dair (2/315) numaralı 
teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Mevcut kavain ve nizamat ile mülga Şûrayı Dev

lete mevdu vazaifin mühim bir kısmı memurin mu-
hakemat heyeti tarafından rüyet edilmekte ise de 
bazı mesail hariç kaldığından ve bu da maddei ka-
nuniyenin şekli tahririnden neşet eylediğinden dev« 
let ve milletin birtakım işlerin; teehhürden ve açıkta 
kalmaktan kurtarmak üzere 1 Cemaziyelula 1340 ve 
31 Kânunuevvel 1337 tarihli maddei kanuniyenin 
berveçhi ati tahrir ve tadilini teklif eylerim. 

Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Adet 
12/16 Karar" 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Karesi Mebusu Vehbi Beyin 31 Kânunuevvel 

1337 tarihli memurin muhakematı hakkındaki, mad-
dei kanuniyenin tadili hakkında teklifi kanunisi En-
cümenimizce ledettetkik teklifi mezkûr müdevvenat 
ve esasatı kanuniyemize muhalif olmadığı gibi mü
zakeresinden istisnayı istilzam edecek bir sebep dahi 
mevcut olmadığından şayanı müzakere görülmekle 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine müttefikan ka
rar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
Niğde 

Ebubekir Hazım 
Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 
Aza 

Ergani 

20 . 2 . 1340 
Mazbata Muharriri 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Karesi 

Ahmet Süreyya 

Kâzım Vehbi 

Dahiliye Encümeni Esbabı Mucibe Mazbatası 
Karesi Mebusu Vehbi Bey tarafından 13 Mart 

1340 tarihinde teklif olunarak Lâyiha Encümenince 
şayanı müzakere görülüp Encümenimize havale olu
nan teklifi kanunî bittetkik Şûrayı Devletin bütün 
vazaifini tetkik heyetine tevdi etmek heyetin bu
günkü vazaifini işgal edeceği ve teşkilâtı buna kâfi 
gelmeyeceği cihetle bugün görmekte olduğu vaza-
iften pek cüzi bir kısmının mühmel kalması demek 
olan merkez memurlarına ait cevaz veya âdemi ce
vazı istihdam kararının da mezkûr heyet tarafından 
ittihâzı pek tabiî olduğundan bu kabil memurinin iş
lerinin sürüncemede kalmasına, mağdur olmalarına 
meydan kalmamak üzere bunlar hakkındaki mebhus 
kararların ittihazına salâhiyetlerine ait olmak üzere 
tadilen tanzim ve birtakım erbabı mesalihi daha zi
yade sürüncemede bırakmamak üzere müstacel en 
müzakeresi ricasiyle Heyeti Umumiyeye arz olun
muştur. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Sivas 
Muammer 

Kâtip 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Erzincan 
Sabit 

Aza 
Tekfurdağı 

Faik 
Aza 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

Aza 
Ordu 
Faik 

Karesi Mebusu Vehbi Beyin Teklifi 
Şûrayı Devlet memurin muhakematına müteal

lik vazaifin sureti ifası hakkındaki 4 Temmuz 1337 
tarihli kanuna müzeyyel mevat : 

1. — 31 Kânunuevvel 1337 Cemaziyelula 1340 
tarihli mevaddı kanuniye berveçhi ati tadil edilmiş
tir. Mevcut kanun ve nizamnamelerle Şûrayı Dev
lete mevdu diğer vazaif dahi işbu on beş kişilik he
yet tarafından görülür. 

Dahiliye Encümeninin tadili 
Şûrayı Devletin memurin muhakematına müteal

lik vazaifinin sureti ifası hakkındaki 4 Temmuz 1337 
tarihli kanuna müzeyyel kanun. 

1. — 31 Kânunuevvel 1337 ve Cemaziyelula 1340 
tarihli maddei kanuniyeye atideki fıkra tezyil edil
miştir. 

Merkez memurlarından olup da mensup olduk
ları vekâletler veya daireler tarafından haklarında 
cezai istihdam kararı verilmeyenler için dahi işbu 

. on beş kişilik heyet tarafından karar ittihaz edilir. 
2. —• İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
3. — İşbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi 

memurdur. 
ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim; mehakimi ni

zamiyenin ve Mahkemei Temyizin teşekkülünden bu
güne kadar tayini merci davaları münhasıran Mah
kemei Temyize verilmiştir. İşte usulü muhakematı 
cezaiyenin 419 hcu maddesini okuyacağım: «Bir ci
nayetin ya cünha veya kabahatin veya bunlar ile 
müşterek olan tahkikat muhakemesi bir taraftan bir 
mahkemei askeriye veya bahriyeye veya bir zabıtai 
adliyei askeriye memurinine veya sair mehakimi 
mahsusadan birine ve diğer taraftan kaza veya liva 
mahkemelerine veyahut mahkemei istinafiyeye veya
hut müstantike havale okunduğu halde Mahkemei 
Temyiz iktizasına göre davanın merciini tayin eder 
ve davayı ait olduğu mahkemeye havale eder» diye.. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bu o değil Şefik Bey; 
ŞEFİK BEY (Bayezit) — Müsaade buyurun, arz 

edeceğim. 1 Aralık devri istibdatta 259- numaralı ka
rarı muvakkatle bir karar çıktı ve karar da budur: 

Madde 1. — Mehakimi adliye ile divanı harpler 
arasında mercii dava hakkında zuhur edecek ihtilâ-
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fatı tetkik ve bir karara rapt etmek ve Şûrayı Dev
let Reisinin tahtı riyasetinde olmak üzere üçlü Mah-
kemei Temyiz ve üçü Divanı Temyizi Askeriden 
müntehap altı azadan mürekkep bir encümen teşkil 
olunmuştur, (Mevzuu müzakere kanun bu değildir 
sesleri) (Gürültüler) Müsaade buyurun efendim; arz 
edeyim. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Cebelibe
reket vilâyeti ile müddei umumilik arasında ihtilâfı 
merci hakkındaki tefsir üzerinedir. Söylediğiniz ihti
lâfı merci oradadır. Halbuki bu başka bir kanun
dur. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Yeni bir maddei ka
nuniye teklif ediyorlar. Maruzatım ona karşıdır. Ve 
«İşbu encümen usulü muhakematı cezaiye kanunun
da müteallik olduğu kısımda münderiç ahkâm dai
resinde ifayi vazife eder» diye karar ittihaz olun
muştur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis Paşa 
Hazretleri; memurinin cevazı istihdam kararı mese
lesi mevzuubahistir. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Beyefendi; bendeniz 
onu söylemiyorum, teklif ettikleri kanuna karşı söy
lüyorum. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Doğ
ru, doğru. (Handeler) 

ŞEFİK BEY (Bayezit - Devamla) — Bu, Meclisi 
mebusanın 1333 tarihli üçüncü devrei intihabiyenin 
yirminci inikat, zabıt ceridesinin 340 ncı sayfasında 
reddolunmuştur. Şimdi Müddeiumumi ile memurini 
idareler arasında (O mesele değil sesleri) (Gürültü
ler) 

REİS — Şefik Beyefendi! Müzakere edilen ka
nun o değildir. Belki yanlış anlaşıldı. Müzakere edi
len kanun başkadır. 

ŞEFİK BEY (Devamh) — Peki, bu husustaki 
mütalâa mazbut kalsın, gene buna gelecek. (Hande
ler) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — 31 Kânunuevvel 1337 ve Cemaziyel-
ulâ 1340 tarihli macjdei kanuniyeye atideki fıkra tez-
yil edilmiştir: 

«Merkez memurlarından olup da mensup olduğu 
vekâletler veya daireler tarafından haklarında cevazı 
istihdam kararı verilmeyenler için dahi işbu onbeş 
kişilik heyet tarafından karar ittihaz edilir.» 

I REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
I (Hayır sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kanunda 
I tekrar tekrar tarih yazılacağına kısaca 316 numara 
I denilir, geçilir. (Hayır sesleri) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kanun 
I metnine numara giremez. 

ALİ SUURİ BEY (Karahisarışarki) — Efendim! 
I Metne numara konamaz ve kanun metninde numa-
I ra istimali katiyen caiz değildir, mutad değildir, mü-
I teamil değildir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bütün 
I Avrupa'da numara ile yapılır. (Handeler) 

REİS — Efendim! Birinci maddeyi kabul eden-
I 1er lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt-
I fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el-
I lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
I kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Büyük Mil-
I let Meclisi memurdur. 
I REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 

ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
j kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
l arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır

sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa! Bu 
müstaceliyet kararıyle değildir. 

I REİS — Evet efendim, bunun hakkında müsta
celiyet kararı olmadığı için heyeti umumiyesini reye 
koymak icabetmiyor. İkinci müzakeresinden sonra 

I tekrar reye koymak lâzımdır. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Tekrar reye konacak 

I mühim bir şey değildir. Alelusul geçmesi lâzım bir 
I şeydir. Tekrar müzakeresine îüzum yoktur. Bütçeler 
I ve birçok mühim işler çıkacaktır. Onun için müsta-
I çelen geçmesini bendeniz rica ederim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — O zaman yeniden 
I okumak lâzımgeiir. 
I REİS —• Efendim! Usule muhaliftir. Müstaceli -
I yet evvelce teklifi olsaydı reye arz ederdim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) —. Doğru, sa-
I kat iş yapmayalım. 
I REİS — Efendim! Ruznamenin 18 nci maddesin-
} deki mazbatanın müzakeresine geçiyoruz. 
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3. — Cebelibereket vilâyeti ile müddeiumumilik 
arasında tahaddüs eden ihtilâfı merciin halli tale
bini havi evrakın tetkiki salâhiyet haricinde görüldü
ğünden tayini muktezası hakkında memurin muhake-
mat heyeti riyasetinin (3/333) numaralı tezkeresi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 15 . 12 . 1340 

Memurin Muhakemat 
Encümeni 

Adet : 401/108 

Memurin Muhakemat Encümeninin (3/333) numa
ralı tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Cebelibereket vilâyeti ile müddeiumumilik ara

sında tahaddüs eden icabî bir ihtilâfatm merci iddia
sının halli talebini havi olup, vilâyeti mezkûreden he
yetimize irsal kılınan Bahçe kazası Hilâliahmer ve Be
lediye Daireleri Reisi Ali ve Kâtibi Hasan Efendiler 
hakkındaki evrak mevcut kavanine nazaran salâhi
yet haricinde görülerek tayini muktezası zımnında 
Heyeti Umumiyeye takdimine karar verilmiş olmak
la bu bapta heyetçe tanzim kılınan 8 Kânunuevvel 
1340 tarihli ve 401 numaralı mazbata ve evrakı mü
teferrikası leffen takdim kılınmıştır efendim. 

Memurin Muhakemat 
Heyeti Reisi 

Karesi Mebusu 
Mebment Vehbi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Memuri Muhakemat 15 Kânunuevvel 1340 
Heyeti 

Adet : 401/108 
Memurin Muhakemat Encümeni Mazbatası 

Vukuu ihbar olunan suiistimalâttan dolayı Bahçe 
Kazası Hilâliahmer ve belediye Dairelerinde icra kılı
nan tahkikat üzerine tahkik memurunun talebi 
veçhile mezuniyetleri sabit olan hilâliahmer ve bele
diye Reisi Ali ve Kâtibi Hasan Efendiler hakkındaki 
tevkif müzekkereleri memurin muhakematı hakkın
daki kanunun 16 ncı maddesi mucibince makamı vi
lâyetçe bittasdik maznunu numaileyhima Ali ve Ha
san Efendiler tevkif edildiği halde bu baptaki tahki
katın ciheti adliyeye aidiyetinden bahisle mumailey-
hima kazayı mezkûr Müddeiumumiliğince hilafı ka

nun ve salâhiyet tahliye edildiklerinden şu suretle ci
heti mülkiye ile Müddeiumumilik arasında tahaddüs 
eden icabî bir ihtilâfı merci iddiasının halli talebini 
havi Cebelibereket vilâyetinin 23 Kânunusani 1340 
tarihli ve 272 numaralı tahriratıyle bu baptaki evrak 
heyetimize irsal kılınmış ise de sureti teşekkül ve va
zifemize dair olan (131) numaralı kanun ile maddei 
müzeyyeleye nazaran işbu ihtilâfatm halli salâhiyeti
miz haricinde olduğundan muktezasının tayini zım
nında evrakın heyeti umumiyeye takdimine 8 Kânu
nuevvel 1340 tarihinde bilittifak karar verildi. 

Reis * Aza 
Karesi Erzurum 

Mehmet Vehbi Halet 
Bulunamadı 

Aza Aza 
İsparta îçel 

İbrahim Mehmet Emin 
Aza Aza 
Canik Diyarbekir 

Süleyman Necmi Zülfü 
Aza Aza 
Sivas Sivas 
Rahmi Muammer 
Aza Aza 

Saruhan Gaziantep 
Kemal Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Karesi Karesi 
Osman Niyazi Ali Şuuri 
Bulunamadı 

Aza Aza 
Kastamonu Konya 

Mahir Musa Kâzım 
Bulunmadı 

Aza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

Bulunmadı. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Cebelibereket vilâyeti ile müddeiumumiliği ara

sında tahaddüs eden icabî bir merci ihtilâfının halli 
talebini havi vilâyeti mezkûreden Şûrayı Devlet He
yeti Umumiyesi makamına kaim memurin muhake
mat heyetine irsal kılınan Bahçe Kazası Hilâliahmer 
ve Belediye Daireleri Reis ve Kâtibine dair evrak 
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hakkında bir karar ittihazı mevcut kavanine nazaran 
salâhiyet haricinde görüldüğünden tayini muktezası 
zımnında mezkûr heyet riyasetinden heyeti umumiye-
ye vukubulan iş'ar Dahiliye Encümeninize havale 
olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Filhakika Şûrayı Devletin mevcut olduğu zaman
larda Şûrayı Devlet Reisi evvelinin riyasetinde ikisi 
Şûrayı Devletten ve ikisi Ma'hkemei Temyizden bir 
ihtilâfı merci encümeni olup, selbii icabı ihtilâf atı 
halletmekte idi ise de elyevm Şûrayı Devlet olmadığı 
nve Mahkemei Temyiz burada bulumadığı cihetle 
Şûrayı Devlet kanun lâyihasının Meclisi Âlide mü
zakeresi esnasında bu cihet halledilmek üzere elyevm 
bu yolda ihtilâfat dolayısıyle teehhür eden tahkikat 
ve muhakemat evrakı üzerine bir karar ittihazına 
Meclisin bu kabil mevad ile iştigal eden Muhakemat 
Heyetinin mezun kılınması muvafık görülerek fıkrai 
atiyenin kabulü heyeti celileye arz olunmuştur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Kayseri 
Ahmet Muammer Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
Gaziantep Ordu 

Ahmet Remzi Faik 
Aza Aza 

Tekfurdağı Karesi 
Faik Mehmet Vehbi 

İhtilâfı Mercnii Ecümenine dair Karar 
İhtilâfı merci encümeni vazaifi memurin muha

kemat heyeti tarafından ifa olunur. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Evvelce arz ettiğim 
mütalâata binaen bunun reddini teklif ediyorum. 
Çünkü kanun mevcuttur. Tayini merci bugün Mah
kemei Temyize mevdudur. Bunun artık tetkikine ha
cet yoktur. 

REİS — Efendim! Şefik Bey gerçi tahriren değil
se de bu encümenin tefsirinin reddini teklif ediyor. 
Binaenaleyh ret teklifini reyi âlinize arz ediyorum. 

ALİ SUURİ BEY (Karahisarışarki) — Encümen 
izahat versin. 

REİS — Efendim! Encümen tarafından izahat 
verilecek midir? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Encümen izahat vermelidir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bize Memu
rin Muhakemat Heyetine bir hadise gelmiştir. Cebe
libereket'te Hilâliahmer ve Belediye reisi olan zatın 
suiistimalde bulunduğuna dair vilâyet makamına şi

kâyette bulunulmuş, vali işe müdahale etmiş ve mü
sebbipleri tevkif etmiş. Diğer taraftan Müddeiumu
mi bu vazife bize aittir diye vazıyed etmiş ve tahli
ye etmiş. Yani her iki taraf icabi bir suretle ihtilâfa 
düşmüşler, bunu halledememişler ve Memurin Mu
hakemat Heyeti tarafından halledileceğine kani ola
rak buraya göndermişlerdir. Evvelden beri bir ihti
lâfı merci encümeni namıyle - demin de arz ettiğim 
gibi - bir encümen mevcut' idi. Şimdi, yoktur. Elyevm 
Şûrayı Devlet mevcut olmadığından Şûrayı Devlet 
Kanununun esnayı müzakeresinde nazarı dikkate 
alınmak üzere şimdilik bu ihtilâfı merci Encümeni 
vazifesinin Muhakemat Encümeni tarafından rüyet 
edilmesini Dahiliye Encümeni tasvip etti. Ve böyle 
bir kararla Heyeti Celilenize arz etti. (Muvafık ses
leri) 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim! Demin de 
Heyeti Celilenize arz ettim. Esasen mevcut ve bir çok 
seneler mer'i olan bir kanun üzerine devri sakıtta bir' 
kararı muvakkat çıktı. O kararda, böyle bir ihtilâf 
olursa Şurayı Devlet Azasından üç, Mahkemei Tem
yizden üç azadan mürekkep ve Şurayı Devlet Reisi
nin tahtı riyasetinde tetkik edilir deniliyordu. Bu ka
rarı muvakkat İstanbul Meclisi Mebusanına teklif 
olundu ve 23 kânunuevvel 1303 tarihinde Meclisi 
Mebusanda reddolundu. Reddedilince esas kanun 
meri oldu ve şimdiye kadar da meriyülicardır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — 1303 buyurdunuz, 
1333 olacaktır. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Evet, 1333 de efendim. 
Binaenaleyh bu kanun mevcut iken yeni bir kanun 
teklifine mahal yoktur. Binaenaleyh Dahiliye Encü
meninin teklifinin reddi lâzımdır. 

REİS — Efendim! Şefik Bey Dahiliye Encüme
ninin teklifinin reddini şifahen teklif ediyorlar. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Dahili
ye Encümeni buradadır, her iki kanun da mevcuttur, 
mütalâalarını söylesinler. 

REİS — Encümen namına Vehbi Bey söylediler 
efendim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Reis ve Mazbata 
Muharriri buradadırlar. İzahat versinler. 

REİS — Efendim! Vehbi Bey Encümen namına 
söz söylemiştir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Mevcut 
müphemiyetin izalesi için Reis Beyin mütalâa derme-
yan etmesi veyahut tekrar tetkik etmek üzere encü
mene alması icabeder. Belki iki kanun tearuz eder, 
muahhar olanın mamulünbih olması icapeder, tered-
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düdle bir kanun çıkaramayız. Ne reddi, ne de kabu
lü doğru değildir. Tekrar Encümene talep etsinler. 

REİS — Encümen namına ve Encümen salahiyet 
verdikten sonra azalar da söz söylüyebilir. Encümen 
Vehbi Beye salâhiyet vermiştir, o söylüyor, kabul et
meye mecburuz. 

VEHBİ BEY.(Karesi) — Efendim! Bendeniz is
tinat ettikleri noktayı okuyayım: «Mahakimi idariye 
ile Divanı harpler arasında mercii dava hakkında zu
hur edecek ihtilâfatı tetkik ve karara raptetmek ve 
Şurayı Devlet Reisinin tahtı riyasetinde olmak üzere 
üçü Şurayı Devletten ve üçü de Divanı Temyizi As
kerice ilh..» bizim arz ettiğimiz mesele bu değildir. 
Şefik. Beyin aldandığı nokta burasıdır. Mahakimi ida
riye ile - şimdi mahakimi idariye yoktur, müstantık-
lar kararı mahiyetini haiz olan Encümenler ve heyet
ler kararı vardır - Bunlar arasında ihtilâfat vuku bu
lursa o vakit demin bendenizin arz ettiğim ihtiiâfı mer
ci Encümenine gider. Beyan buyurdukları mesele bu 
değildir. Adliye ile askeri arasında vuku bulan ihtilâfat 
hakkındadır. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Reis Bey! İdare mahke
meleri yoktur, mülgadır. Binaenaleyh buyurdukları 
şekilde bir kanun da çıkmış değildir. İstinat edilen 
madde budur. Şurayı Devlet ve Mahkemei Temyiz 
azalarından mürekkep bir heyet, idare mahakiminin 
ve adliyenin ihtilâfını halledecektir, budur. Başka yok
tur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Gayet sa
rihtir, Divanı harpler hakkındadır beyefendi. 

ALİ SURURİ BEY (Karahisarışarki) — Bir nok
ta nazarı dikkatimi celbetti. Encümen bunu tefsir ma
hiyetinde getirmiştir. Halbuki bu, sarahati kanuniye-
ye muhtaç mesaildendir. Tefsir ile halledilemez. Bir 
kanun esasen mevcut olur, müphem olur ve o tefsir 
edilir. Halbuki böyle bir kanunun tefsirini Vehbi Bey 
iddia etmiyor. Şu halde öyle bir kanun esasen mevcut 
değil ise, bendenizce daha iyi bir tetkik yapılarak mad-
dei kanuniye şeklinde getirmek için her halde Encü
mene havale etmek lâzım gelir. Bundan başka bir su
ret hatalı bir karar isdarını intaç eder ki, tabiî doğru 
değildir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Geçen mü-

• • 

zakerattan anlıyoruz ki biraz daha tetkike muhtaç ba
zı nokta vardır. Onun için encümene iadesini rica edi
yoruz. Lütfediniz, biraz daha tetkikat yaparak arz 
edelim. 

REİS — Efendim! Encümen iadesini istiyor ve ia
de ediyoruz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa Hazret
leri! Tatil olmadan evvel ruzname hakkında bazı ma
ruzatta bulunacağım. 

REİS — Buyurunuz! 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Şurayı 

Devlet teşkilâtı doğrudan doğruya Meclisi Âliye ait
tir, Meclis tarafından yapılan bir kanundur. Hükümet 
teşekkül etmiş, etmemiş bununla alâkası yoktur. Za
ten bir kaç günden beri çok tatile uğradık, bugünü de 
kaybetmiyelim. Doğrudan doğruya Meclise ait bir iş
tir. Buna devam edelim. 

REİS — Efendim! Malûmu Âliniz bundan evvel 
Vehbi Bey bir teklif yaptı, ruzname hakkında ondan 
başka bir teklif olmadı, onu reye arz ettik ve müzake
re ettik. Şimdi böyle bu da olsun, şu da olsun diyerek 
müteaddid kararların bir günde alınması doğru değil
dir, zannederim. Hem intizamsızlığı mucip olur, hem 
de usule muhaliftir. 

Evvelce reye vaz edilmiş olan kanunların neticei 
arasını arz edeceğim: 

Hükümetle Fenerler İdaresi arasında münakit iti
lâf namelerin tasdiki hakkındaki kanuna 168 zat reye 
iştirak etmiştir. 1 ret 3 müstenkif 164 kabul reyi var
dır. Binaenaleyh kanun 164 rey ile kabul edilmiştir. 

Himayei Etfal Cemiyetine furuht olunacak arsa 
hakkındaki kanuna 172 zat reye iştirak etmiştir. 1 red 
2 müstenkif, 169 kabul, 8 zat da sonradan reye iştirak 
etmiştir. Bunlar dahil değildir. Binaenaleyh kanun 
169 rey ile kabul edilmiştir. 

Damga ve Tuz resimlerinin tezyidine ve pamuk 
ve yün mensucattan istihlâk resmi alınmasına dair ka
nuna 170 zat iştirak etmiştir. 13 ret, 6 müstenkif, 151 
kabul, 7 zat da sonradan reye iştirak etmiştir. Mua
mele tamamdır. Binaenaleyh bu kanun da 152 rey ile 
kabul edilmiştir. 

Efendim! Yarın öğleden evvel saat on da içtima 
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzekerat; Saat: 2,40 

117 -



t : 68 3 . 3 , 1341 C : 2 

Hükümetle Fenerler İdaresi arasında münakit itilâf nameler in tasdiki hakkındaki Kanununun neticesi ârâsı. 

(Kanun 'kabul ©di'miştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Murad B. 
Rasİh Ef, 

ARTVİN 
Hilmi iB. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B, 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih .Rıfat B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı fi. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Ham'di B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati fi. 

CANİK • 
Cavid Paşa 

Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

168 
164 

1 

3 

(Kabul edenler) 

1 ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal' B. 
İsmet B, 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfsid B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 
Mehmet B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

1 Hüseyin Rıfkı B. 
1 ELÂZİZ 

HÜSEYİN B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Raif Ef, 

ESKİŞEHİR 
AbduUah Azmi Ef. 
Arıif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Fenid B, 

1 Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin Ef. 

İSTANBUL 
Aid Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabökir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 

KANGIRI 
Mustafa Abdüilhalik B. 
Rifat B. 1 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 

• 

> 

1 Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururİ B, 
İsmail B. 
Mehmöd Emlin B. 

KARESİ 1 I V ı l i x J U k J l 

Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B, 
Haydar Adil B. 
Hulusi B J,XU1U>31 ±J • 

Mehmed Vehbi fi. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Halid B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
i Ahmed Hilmi B. 

Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Gaip B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ferid B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Maıhmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
TaJhsıin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Neciip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B.. 
Recali B. 

RİZE 
•Ali B. 
Ekrem B. 
Raif B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Züh'tü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziıyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ i 
Faik B. 

TOK AD 
Mustafa Vasfi B. 

(Reddeden) 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

(Müstenkifler) 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmii B. 
Şefik B. 

URFA 
"Al B. 

Şeyh Refet Ef. 
Saffet B. 
Yahya Kemali B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

DERSİM | ERZİNCAN | KONYA 
Feridun Fikf i B. Sabit B. 1 Mustafa Feyzi Ef. 

!>••<•*•—" 
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Himayei Etfal Cemiyetine furuht olunacak arsa hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

172 

169 

1 

ADANA 
İsmail! Sefa İB. 

AKSARAY 
Besiım Afialay B. 
Mustafa1 Vehbi B. 

AMASYA 
Alil Rıza1 Ef. 
Esald B, 

ANKARA 
Alil Fuad Paşa 
İhsan B., 

ANTALYA 
Ahmed S'âkiı B.. 
Morad B. 
Rasih Ef< 

ARTVİN 
Hîtol B< 

AYDIN 
Dr. Mazhaıri B. 
Tahsin B, 

BAYEZİD 
Şef ilk; B, 

BİGA 
Mehmfed; B. 
Samihi Rifaıt B. 

BİTLİS 
MohMdlinı Nâml B. 

BOLU 
Falüh! Rıfk« B. 
Şülkrijj B< 

BOZOK 
Ahmed Hamıdİ B. 
Süleymanı Sırtr! B. 

BURSA] 
Mustafa Fe'himlî Ef. 
NecaıtS IB. 

CANİK 
CaVid Paşa 
Süleyman! Necmİ B. 

Reye 'iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

ÇATALCA 
Şaikir B., 

ÇORUM 
Dr., Mustafa B< 
İsmail Kemal B̂  
İsmet B. 
Mümin B., 

DENİZLİ 
Mszteuf Müfid B. 

DERSİM 
Alım e d Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DÎYARBEKİR 
Cavid B., 
Feyzi B. 
Mehmed B. 
Şeref B< 

EDİRNE 
Cafeıî Tayyafi Paşa 
Faik! B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELAZİZ 
Hüseyİd !B, 
MuMddiirt B, 
Mustafiaf B. 
Naci) B, 

ERGANİ 
İhsan B, 
İhsart Hâmidl B, 

ERTUĞRUL 
Hail B. 
Rasiim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzirrt Ef., 
Raî| Ef, 
Rüştü Paşa 
ZfyaedtiSn Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah AzmÜ Ef. 
Arif B. 
Emin B.; J 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Fenid B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç m B. 

GENÇ 
Muhiddin B, 

GİRESUN 
Hakk< Tariki B. 
Kâzım B, 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fenmtl Ef. 
Zekî B. 

HAKKÂRİ 
Nazmü B< 

İSPARTA1 

Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükenrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfiik B. 
Emin Ef, 

İSTANBUL 
Ali] Fethi B, 
Ali Rıza B. 
Dr., Halkikf Şinasi Paşa 
Hamdulalri Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süfeynmni Sim B. 
Yusuf Akçura B-

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi; B. 
iMümkf B. 
Saraçoğlu! Şükrü! B« 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
İbrahim B, 

KÂNGIRI 
Mustafa1 Abdüllhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Z[ya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzıım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
A1İ Sururıi B. 
İsmail B< 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya' B. 
Al] Şuurl B. 
Haydar) Adüıl B. 
Hulusi B, 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B, 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad} B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hitei B< 
Sabit B-

KIRKLARELİ 
Dr,, Fuad B, 
Şevket! B, 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lütfü iMüfit! B. 
Yahya1 Gaip B< 
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KONYA 
Haci Bekir! Ef. 
Eyüp Sabrı Ef, 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa/ EL 
Refik fi, 
Tevfiki Fikre*' fi. 

KOZAN 
Afi Saip fi. 

KÜTAHYA 
Ahmed. Feriid B. 
Nuri! B. 
Rağıp fi. 

MALATYA 
Hacı 'Bediin lAjğa 
Dr. Hilmi B, 
Mahmud Nedüm B, 
Reşidi Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmedi Ef. 

1 Tahsin B, 
MARDİN 

Abdürrezak B. 
Derviş B< 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

. MENTEŞE 
Esad Ef< 
Şükrü Kaya fi. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Samıl B, 

NİĞDE 
Atai B< 

ORDU 
Hamdüı fi, 
İsmail B. 
Recaii fi. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B< 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Bthemj E. 

SİİRD 
Halil Hulikl fi. 
Mahmudj fi., 

SİNOP 
Recep Züh'tü B. 
Yusuf Kemal B, 

SİVAS 
Dr. Ömerf Şevki B. 
Muammeri B, 
Rahmi B, 

SİVEREK 
Kadri Ahmdd B. 
Mahmudl fi. 

TEKFURDAĞ 
Faii'kf fi< 

TOKAD 
Mustofa Vasfli) B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtan Bs 

Ahmed Muhtar B. 
Hasari B., 
Rahmi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet Ef.: 
Yahya1 Kemal B. 

VAN 
Hakki B, 

ZONGULDAK 
HaÖ fi, 
Ragıp fi, 
Tun'alu HümU B, 
Yusut Ziya B. 

(Reddeden) 

AMASYA 
Nafiz fi. 

KONYA 
Mustafai Fevzi Ef. 

(Müstenkifler) 

SİVAS 
Ziyaettin B. 

» • • • < « 

- 121 -



t : 68 3 . 3 . 1341 C : 2 

Damga ve Tuz Resimlerinin Tezyidine ve Pamuk ve Yün Mensucattan İstihlâk Resmi alınmasına dair 
Kanunun neticei arası 

(Kanuni kabul edilmiştir.) 

ÂDÂNA 
İsmail Sefa| 3 . 

AKSARAY 
Besimi Atalay B. 
Mııstafaı Vehbi B 
Neşet B. 

AMASYA 
Esad B, 

ANKARA 
Alt Fuad Paşa 
ihsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B, 
Murad B, 
Rasih Ef, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Mazhar: B. 
Tahsin B, 

BEYAZİD 
Şefikf B. 

BİGA 
Mehmed B< 
Sam-ih Rıföafl B., 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmı B, 

BOLU 
Fail i Rıfkı B. 
ŞüfcriJ B< 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necini B. 

ÇATALCA 
Şaıkıir B, 

ÇORUM 
Dr, Mustafai B, 
tsmatf Kama! B. | 

Reye iştirak edenler : 

Reddedenler : 

Kabul edenler : 

Müstenkifler : 

17a 

1511 " 

13 

3 
(Kabul edenler) 

1 İsmet B, 
Münir: B< 

DERSİM 
Ahmdd Şükrü B< 
Feridu'ri Fikri B.; 

DÎYÂRBEKÎR 
CaVid B, 
Feyzü B. -

. Mehmed B< 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer. Tayyar! Paşa 
Faik) B, 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naol B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B, 
İhsan Hâmidı B. 

ERTUĞRUL 
Hali* B, 
R aslım; B. 

ERZİNCAN 
Sabit B, 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Emin B, 
GAZİANTEP 
A l Cenanı B. 
Feriiid B. 
Kılıç Air B< 

GENÇ 
Muhiddin/ B. 

GİRESUN 
Hakkı Tariki B. 
Kâzım B., . 

1 GÜMÜŞHANE 
Hasan! Fehmiî B. 

HAKKÂRİ 
Nazm'I B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrenı B. 

İÇEL 
Dr, Tevlik >B. 
Hafız Emirt Ef, 

İSTANBUL 
Alil Fethi B. 
AH Rıza B< 
Dr, Hakki Şinasii Paşa 
Hamdullah Suphi Bi 

Hüseyin Raüfl B. 
Kâzınl Karalbekir Paşa 
Sülıeymari Sıro B. 
YusuH Akçural B. 

İZMİR 
Kâmil B., 
Mustafai Rahmi! B. 
Münir B. 
Saraçoğlu' Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü! B. 
İbrahim Süreyya B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B, 
TalâfH B, 
Ziya) B, 

KARAHİSARÎ SAHİP 
AH B, 
İzzet. UlVi B. 
Kâmil Ef. 
Musa! Kâzım B. 
Ruşen! Eşref B. 

1 KARAHİSAİRI ŞARKİ 
Ali Sururî B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Alî Şuuri! B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B, 
Mehmödl Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
KASTAMONU 

Ali Rıza! B. 
Halid, B, 
Hasart Fehmi Ef. 

KAYSERİ 
Âhmed Hilmi B. 
Sabiss B,-

KIRKLARELİ 
Dr< Fuad B, 
Şevket' B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rizaı B. 
Lûtfi Müfit B < 
Yahya) Galip B. 

KONYA 
•Haca Bekir; Ef. 
Fuad B< 
Mustafai Ef. 
Refıik B, 
Tevfi.kt Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B, 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr, H İ M B. 
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Ma'hmud Nedimi B. 
Reşid Ağai 

MARAŞ 
Tahsin B. 

MARDİN 
Ab>dülgan!| B. 
Abdürrezak B. 
Derviş) B. 
Necip B. 
Yalkup Kadri B. 

MENTEŞE 

Şükrü Kaya; B. 

- M U Ş 
İlyas Sami B. 

AMAS 
Ali Rıza B. 
Nafda B. 

BURJ 
Necati B. 

ERZUE 
Câzim Ef. 

N İĞDE 
Ata! B« 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Haci Ethem, B. 

SİİRD 
Hai l HulM B-
Mahmud B. 

Sİ NOP 
Recep Zühtü B. 
Yusui? Kemal B. 

SİVAS 
Dr, Ömeıl Şevki B. 
Muamlmeıt B. 
Rahmi B, 

SİVEREK 
Kadri Aıhmed B. 
Mahmut! B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfı1 B. 

(Reddedenler) 

YA 

SA 

.UM 

Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin Ef. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

KONYA 
Eyyüp Sabrü Ef. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan !B. 
Rahmi B. 
ŞefıiJd B< 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
HaÖ B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziyai B. 

MARAŞ 
Hael Msehmet Ef. 

MENTEŞE 
Esat Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

URFA 
Ali B. 

(Müstenkifler) 

BOZOK 

Ahmed Hamdi B. 

Süleyman Sırrı B. 

DENİZLİ 

Mazhar Mü fiti B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

KASTAMONU 
Mehmet! Fuaıll B. 

KONYA 
Mustafa! F syzi' Ef. 

, 

t>m<( 
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