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BIRÎNCI CELSE 
Açılma saati: Z. S. 2 

REÎS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhidâin Baha Bey (Bursa) 

REÎS — Efendim, ekseriyet var, Celseyi açı
yorum. (Haydar Beye hitaben) lütfen zaptı sa
bıkı okuyunuz. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI ) 
(Haydar B. Sekizinci İçtimain zabıt hulâsa

sını okudu.) 
Brinci Celse 

Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı Ri
yasetlerinde birinci celse badezzeval saat ikide inikad-
eyledi. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olunduktan sonra mahali muhtelif eden mevrut fcafe©8c 
telgrafnameleri listesi okunarak cevap yazılması ta
karrür etti. Büyük Millet Meclisine âza intihabedil-
miş olan Elâziz Defterdarı Beyin âzalıkla beraber sı
fatı memuriyetini dahi muhafaza edebilmesi mütalâ
asını natık olarak Tetkiki Mezabıt Encümeninden mev
rut mazbata kıraat edilerek mebusluğu kabul ve fakat 
memuriyetle âzalığın kabili imtizacolup olmadığı key
fiyetinin müzakeresi tehir olundu. Müdafaai Hukuk 
cemiyetleri vezaifinin mahallî hükümetlerine devri tek
lifini natık Nâzım Bey (Tokad) ve rüfekasmın takri
ri Müdafaai Millîye Encümenine tevdi ve mebusluğa 
intihabedilmiş olan Trabzon Valisi Hamid Bey bilâ 
müddet mezun addedildi. Badehu îcra Vekillerinin su
reti intihablarma mütedair lâyihai kanuniye müzake
resine geçilerek Celâleddin Arif Beyefendi tarafından 
izahat ita ve Refik Şevket B. (Saruhan) ve rüfeka
smın işbu kanunun bütün müzakeratında sülüsam ek
seriyet ve tâyini esami suretiyle rey verilmesi hak
kındaki teklifleri üzerine her maddesinin, sülüsanı ek
seriyetle ve fakat heyeti umumiyesinin sülüsanı ekse
riyet ve tâyini esami ile reye vaz'edilmesi kabul ve 
heyeti umumiyesi hakkında Inüzakere kâfi görülerek 
on dakika teneffüs edilmek üzere badezzeval saat 
üçte birinci celse tatil olundu. 

İkicin Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetlerinde ikinci celse badezzeval saat üç buçukta 
inikadeyledi. İzmir ve Bolu havalisi hakkında malû
mat alınmak üzere bir celsei hafiye akdi teklifinin 
kabulünü müttakıp lâyihai kanuniye maddelerinin 
müzakeresine ibtidar ve Lâyihai Kanuniye Encüme
ninde mazbata muharriri olan Celâleddin Arif Beyin 
ayni lâyihai kanuniye müzakeresine riyaset etmesinde 
bir mâni görülemiyerek birinci ve ikinci maddeleri 

tadilen kabul olundu. Badezzeval saat beşte ikinci 
celseye hitam verildi. 

Üçüncü Celse 
Reisisani Celâleddin Arif beyefendinin tahtı Ri

yasetlerinde üçüncü celse badezzeval saat altıda kü-
şadedildi. İcra Vekilleri İntihabı Kanununun müza
keresine devam olunarak üçüncü, dördüncü maddeleri 
aynen kabul ve beşinci madde hakkındaki müzakere 
kâfi görülmüş ise de kabul veya reddinde ekseriyet 
sülüsanı âra temin olunamadığmdan ertesi günü hal
li mesele edilmek üzere müzakere tatil ve celsei 
hafiye akdi zımmmda badezzeval saat yedide salon 
samiin ve ketebeden tahliye olundu. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Beşinci madde tayyedildi. Bu suretle tashihi 
lâzımgelir. Ekseriyeti sülüsanı âra ile redde
dildi. 

BÎR MEBUS — Reddedildiği celsei hafiye
de tebliğ olundu. 

REÎS — Bu suretle zaptı sabıkı tadilen ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar). 
Kabul edildi. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Ankara Mebusu Mustafa Kemal Pş. ile 

Afyon Kardhisar Mebusu Mehmed Şükrü Beyin, 
teşkilâtı Hükümet hakkındaki teklifleriyle Bolu 
Mebusu Nuri Beyin, Vekillerin Meclisten inti
habına ve her vekilin mensubolduğu encümene 
istinadetmesine ve encümenin aynı zamanda 
reisi olmasına ve encümenlerle vekillerin Mecli
sin murakabesi altında bulunmasına, Çorum Me
busu Dursun Bey ve arkadaşlarının bir an evvel 
bir mercii idari teşkiline, Çorum Mebusu Ferid 
Beyle arkadaşlarının Umuru Şer'iye Encümeni 
teşkiline ve mezkûr encümen reisinin Heyeti tc-
raiyeye dâhil bulunmasına, Erzurum Mebusu 
Celâleddin Arif Beyin, bir muvakkat îcra He
yeti teşkiline dair takrirleri ve Lâyiha Encüme
nince tanzim edilen kanun lâyihası. 

REÎS — Efendim, dün tetkik eylediğimiz 
kanunun heyeti umumiyesini reye koyacağım, 
onun için herkesin ismi okunduğu zaman (Ka
bul veya red)j diyecektir. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Kaç maddeye kaflar 
reye koyacaksınız, efendim? 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İkinci 

müzakeresi yapılmıyacak mı? 
REÎS — Birincisini bitirelim de ondan sonra.. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kanunun 

lâzımı olmak üzere iki maddelik bir takrir ver
dim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bir madde ilâvesi hakkında bendenizin de bir 
takririm var. 

REİS — Peki efendim. (Karahisarı Sahib 
Mebusu Şükrü Beyin takriri okundu). (Tâyini 
esami ile reye vaz'mda kanun aleyhinde rey ver
diğinden takrir iade edilmiştir.) 

MUHÎDDİN BAHA B. (Bursa) — Reis B. 
müsaade buyurunuz esas kabul edilsin ondan 
sonra teklifte bulunacaklar bulunurlar. Şimdi 
bu iki madde ekseriyete raptedilecektir. Madde
yi kabul etmemek reyi verilirse diğer maddeler 
de suya düşecek, binaenaleyh, şu dört madde 
üzerine ittifak hâsıl oldu. Bunlar reye konul
sun. Kabul edilmiyen diğer maddeler de ayrıca 
reye konulsun. Vakit kaybedeceğiz ve bu mad
delerin de düşmesine sebebolacağız. 

REİS — Diğerlerini zaten şimdi reye koy
muyoruz. Takrirleri okuyoruz. 

KÂTİP HAYDAR, B. — Yedinci madde ol-
makü zere Çorum Mebusu Haşim B. tarafından 
verilen takriri okuyorum. (Hacet yok, sesleri). 
O halde Saruhan Mebusu Refik Şevket B. tara
fından bir takrir vardır. (Okur). (Tâyini esami 
ile reye vaz'ında kanun aleyhinde rey verdiğin
den takriri iade olunmuştur.) 

REİS — Şimdi efendim, Refik Şevket Beyin 
iki maddesini mevkii müzakereye koymak taraf
t a n olanlar... (Gürültüler....) Heyeti umumiye-
siyle ikinci müzakereye kalsın, diyorlar, bina
enaleyh : Lâyiha Encümenine gönderelim de 
encümen heyeti umumiyesini tetkik ettikten 
sonra heyeti umumiyesini reye koymak icab-
eder. 

SAĞ TARAFTAN BİR MEBUS — Kavanini 
mevzua dairesinde ifayı umur edilmesine dair 
bir teklifim vardır. 

REİS — Nedir efendim. 
AYNI MEBUS — Kavanini mevzua daire

sinde ifayi umur edilmesine dair efendim. 
REİS — Peki efendim. Bu dört maddenin 

heyeti umumiyesini reye koymak icabediyor. 
-' İSMAİL FÂZIL Pş. (Yözgad) — Öyle yapa

lım, efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 

bendenizin teklif ettiğim iki madde, kanunun 
bir defa mütemmimidir. Dünyanın hiçbir tara
fında hiçbir kanun yoktur ki, onun tarihi me
riyeti gösterilmiş olmasın ve hiçbir kanun 
yoktur ki, onun müntehasmda o kanunu tatbik 
ve icraya memur makam gösterilmiş olmasın. 
Şimdi kanunun heyeti umumiyesi bu dört mad
deden ibaret olacak olursa usulsüz bir kanun ' 

olur. Bu teklif ettiğim maddeler mütemmimdir 
efendim. Bu dört madde bağlanmamış ki, heyeti 
umumiyesi meydana gelsin. Daha'iki madde ilâ
ve olunmalıdır ki, umum hâsıl olsun. Nitekim : 
Diğerlerini de böyle yaptık. Onun için bu ka
nuna iki madde ilâve olunduktan sonra reye 
konması taraftarıyım. Daha muvafıkı usul olur. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Bu kanun ikmal 
edilmiyor. Onun için diğerleri de mevkii müza
kereye konacak ve birçok vazaife ait maddeler 
yapılacak ki, onlar da sonra reye konacak. Onun 
için bu dört madde kâfidir. Şimdi heyeti umu
miyesini reye vaz'ediniz. (Doğru, sesleri). 

REİS — Bu efendim dört maddeyi okuyo
ruz. (Kâtip Haydar B. okur). 

Büyük Millet Meclisi tcra Vekillerinin sureti 
intihabına dair Kanun 

MADDE 1. — Şer'iye ve Evkaf, Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye, İktisat (Ticaret, Sanayi, 
Ziraat, Orman ve Maadin) Maarif, Adliye ve 
Mezahip, Maliye ve Rüsumat ve Defteri Hakani, 
Nafıa, Dahiliye (Emniyeti Umumiye, Posta ve 
Telgraf), Müdafaai Milliye, Hariciye, Erkânı 
Harbiyei Umumiye işlerini görmek üzere Büyük 
Millet Meclisinin on bir zattan mürekkep bir 
îcra Vekilleri Heyeti vardır. 

MADDE 2, —ı îcra Vekilleri, Büyül< Milljet 
Meclisinin ekseriyeti mutlakasiyle aralarından 
intihabolunur. 

MADDE 3. — Her vekil derimde ettiği umu
run ifasında mensubolduğu encümenin reyi is-
tişarisini alabilir. 

MADDE 4. — tcra Vekilleri arasında çıka
cak ihtilâfı Büyük Millet Meclisi halleder. 

REİS — Tâyini esami ile bu dört maddeyi 
reye koyuyoruz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bu dört maddenin bilâhara heyeti umumiyesi-
nin müzakeresinde kabul ve ademikabulü hak
kında bir karar verilecek mi? Yeniden müzake
re edilecek mi? Müsaade ediniz, teklif edilen 
yeni maddeler de tetkik edildikten sonra hepsi 
birden reye konulması daha muvafıktır değil mi 
efendim?. 

REİS — Şimdi efendim, onları encümene" ha
vale ederiz, encümen onları tetkik eder, yapaca
ğı şeyi ilâve eder. Arayı topluyoruz, efendim. 

(Kâtip Haydar B. esamiyi okur) : Mustafa 
Kemal Pş. Ankara (Namevcut), Ali Fuad Pş. 
Ankara (Namevcut), Beynamlı Hacı Mustafa 
Ef. Ankara (Kabul), Kmacızade Şakir Ef. An
kara (Namevcut), Şemseddin Ef. Ankara (Ka
bul), Ahmed Ef. Aydın (Kabul), Tahsin B. Ay
dın (Kabul), Dr. Mazhar B. Aydın (Kabul). 
Ziya Ef. Erzurum (Müstafi), Asım B. Erzu
rum (Kabul), Mustafa Kemal B. Ertuğrul (Ka-
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bul), Neeib B. Ertuğrul (Kabul), Halil B. Er-
tuğrul (Kabul), Ahmed B. Ertuğrul (Kabui), 
Hüsrev Sami B. Eskişehir (Kabul), Eyüb 
Sabri B. Eskişehir (Kabul), İbrahim Halil 
Ef. Eskişehir (Kabul), Mehmed Ef. Eski
şehir (Namevcut), Emin B. Eskişehir (Mezun), 
Hüseyin Hüsnü Ef. İsparta (Kabul), Melımed 
Nadir B. İsparta (Kabul), Hacı Tahir Ef. İspar
ta (Kabul değil), [Handeler]. Hafız İbrahim Ef. 
İsparta (Kabul), İsmail Remzi Ef. İsparta (Ka
bul), Halil İbrahim Ef. İzmit (Mezun), Şeyh 
Servet Ef. Bursa (Namevcut), Mustafa Fehmi 
Ef. Bursa (Kabul), Muhittin Baha B. Bursa 
(Kabul), Operatör Emin B. Bursa (Kabul), Ne
cati B. Bursa (Mezun), Şükrü B. Bolu 
(Mezun), Dr. Fuad B. Bolu (Mezun), Ab
dullah Ef. Bolu (Ret), Nuri B. Bolu (Ka
bul), Şevket B. Burdur (Kabul), Ferid B. 
Çorum (Kabul), Fuad B. Çorum (Kabul) Ha-
şim B. Çorum (Kabul), Sıddık Ef. Çorum (Ka
bul), Dursun B. Çorum (Kabul), Hacı Şükrü 
B. Diyarbekir (Kabul), Mustafa B. Denizli ^Ka
bul), Yusuf B. Denizli (Kabul), Necib B. De
nizli (Kabul), Mazlum Baba Ef. Denizli (Ka
bul), Hakkı Hami B. Sinob (Ret), Şerif B. Si-
nob (Kabul), Şevket B. Sinob (Kabul), Abdul
lah Ef. Sinob, (Kabul), Rıza Vamık B. Sinob 
(Kabul), Cevdet B. Kırşehir (Kabul), Müfid Ef. 
Kırşehir (Kabul), Bekir Ef. Kırşehir (Kabul), 
Hakkı Behiç B. Kırşehir (Kabul), Abdülkadir 
Kemali B. Kastamonu (Kabul), Rüştü B. Kas
tamonu (Kabul), Sabri B. Kastamonu (Ret), 
Hulusi B. Kastamonu (Namevcut), Murad 
B. Kastamonu (Kabul), Remzi Ef. Kayseri 
(Kabul), Sabit Ef. Kayseri (Namevcut), Âlim 
Ef. Kayseri (Kabul), Osman B. Kayseri (Ka
bul), Atıf B. Kayseri (Kabul), Halil Hilmi Ef. 
Karahisan Sahib (Ret), Nebil Ef. Karahisan 
Sahib (Müstenkif), İsmail Şükrü Ef. Karahisan 
Sahib (Ret), Mehmed Şükrü B. Karahisan Sa
hib (Ademi kabul), Hulusi B. Karahisan Sahib 
(Ret), Abdülhalim Çelebi Ef. Konya (Hasta), 
Rifat B. Konya (Kabul), Refik B. Konya (Ka
bul), Hamdi Namık B. Geyve (Namevcut), Sey-
fi Ef. Kütahya (Kabul), Cemil B. Kütahya (Na
mevcut), Haydar B. Kütahya (Kabul), Musta
fa B. Gümüşane (Kabul), Müştak B. Kângırı 
(Kabul), Said B. Kângırı (Kabul), Ziya B. 
Kângırı (Kabul), Cevdet B. Kütahya (Kabu 1), 
Neşet B. Kângırı (Ret), Tahir Ef. Kângırı (Me
zun), Refet Ef. Maraş (Kabul), Müftü Rifat Ef. 
Menteşe (Kabul), Ahmed Ef. Yozgad (Kabul), 
Mehmed Hulusi Ef. Yozgad (Kabul), Rıza Ef. 
Yozagd ("Kabul), Süleyman Sırrı B. Yozgad (Ka
bul), Feyyaz Âli B. Yozgad (Kabul), Ömer Lûtfi 
B. Saruhan (Kabul), Dr. Mustafa B. İzmit (Ka
bul), Mehmed Ragıb B. Amasya (Ret), Hamdi B. 
Amasya (Ret), Dr. Asım B. Amasya (Kabul), 
Müftü Ali Rıza Ef. Amasya (Müstenkif), Ali 

B. Amasya (Müstenkif), Refik Şevket B. Satu-
han (Ret), Emir Pş. Sivas (Kabul), Mustafa 
Taki Ef. Sivas (Kabul), Rasim B. Sivas (Ka
bul), Hayri B. Sivas (Namevcut), Ziya B. Si
vas (Namevcut), Nâzım B. Tokad (Ret), 
Hamdi B. Tokad (Namevcut), Rifat Ef. 
Tokad (Kabul), Ali Şükrü B. Trabzon 
(Müstenkif), Ragıb B. Kütahya (Kabul), 
Besim Atalay B. Kütahya (Kabul), İsmet 
B. Edirne (Namevcut), Hacı Süleyman Ef. 
İzmir (Namevcut), Şevki Ef. İçel (Kabul), 
Haci Ali Ef. İçel (Ret), Sami B. İçel (Ret), 
Ali Haydar B. İçel (Kabul), Naim Ef. İçel (Ka
bul), Ziya Hurşid B. Lâzistan (Müstenkif), 
Yakup Paşa Ağa Maraş (Kabul), Rüştü B. Ma
raş (Kabul), Hulusi B. Konya (Kabul), Arif B. 
Konya (Kabul), Şeyh Hacı Fevzi Ef. Erzincan 
(Kabul), Hüseyin Ef. Erzincan (Kabul), Hüse
yin Avni B. Erzurum (Kabul), Zihni B. Erzu
rum (Kabul), Emin B. Erzincan (Kabul), Ce-
lâleddin Arif B. Erzurum (Kabul), Necati B. 
Erzurum (Kabul), Tevfik B. Erzincan (Ka
bul), Dr. Adnan B. İstanbul (Namevcut), Ab
dullah Azmi Ef. Eskişehir (Namevcut), Ham
dullah Subhi B. Antalya (Kabul), Cami B. Ay
dın (Namevcut), Sırrı B. İzmit (Namevcut), Yu
nus Nâdi B. İzmir (Kabul), Bekir Sami B. To
kad (Namevcut), Hakkı Behiç B. Denizli (Mü
kerrer) , 

HAKKİ BEHİÇ B. — Kırşehir âzası olarak 
mukayyedim, mazbatamı öyle verdim öyle kay
dediniz. 

(Kâtip Haydar B. esamiyi okumakta de
vamla) : 

Rıza Nur B. Sinob (Kabul), Süreyya B. Sa
ruhan (Kabul), Reşid B. Saruhan (Ka
bul), İhsan B. Trabzon (Namevcut), Hüs
rev B. Trabzon (Mezun), Recai B. Trabzon 
(Namevcut), Ömer Lûtfi B. Karahisan Sahib 
(Kabul), Hacim Muhiddin B. Karesi (Mezun), 
Yusuf Kemal B. Kastamonu (Namevcut), 
Rıza B. (Kabul), Osman B. ı Lâzistan (Me
zun), İsmail Fâzıl Pş. Yozgad (Kabul), 
Tımalı Hilmi B. Bolu (Kabul), Feyzi F.f. 
Malatya (Kabul), Hakkı Pş. Niğde (Kabul), 
Abidin Ef. Niğde (Kabul), Mustafa Hilmi Ef. 
Niğde (Kabul), Mustafa Ef. Niğde (Kabul), 
Vehbi Ef. Niğde (Kabul), 

KÂTjP HAYDAR B. — Efendim ismi oku'n-
mıyan varsa lütfen haber versin. 

Sadık Ef. Aydın (Kabul), Hasan Ef. Denizli 
(Kabul), Celâl B. (Kabul), Besim B. Kastamo
nu (Kabul), Haydar B. Van (Namevcut), Dr. 
Suad B. Kastamonu (Kabul), Mazhar Müfid B. 
Hakkâri (Kabul), Esad B. Lâzistan (Kabııî), 
Salih Ef. Erzurum (Kabul). 

REİS — Efendim, şimdi, (130 mevcut), 110 
(Kabul), 15 (Ret), 5 (Müstenkif) bulunuyor. 
Şu halde bu dört madde kabul olundu efendim, 
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KÂTİP — Bu kanunu reddedenler takrirle

rini geri alsınlar. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Bolu Mebusu Tunalt Hilmi Beyin, Bü
yük Millet Meclisi kanun lâyihasına dair takriri 

REÎS — Şimdi efendim, aynı mesele hak
kında Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin takriri 
vardır. Müsaade ederseniz Lâyiha Encümenine 
gönderelim de tetkik etsinler. Kabul ediyor 
musunuz? (Kabul sadaları) Lâyiha Encümenine 
havale edilmiştir. 

KÂTlP HAYDAR B. — Rıza Efendi Amas
ya; siz kalbul mü ettiniz, yoksa ret mi? 

BÎR SES — Müstenkiftir. 
SOL TARAFTAN BÎR MEBUS — Reis Be

yefendi, bendenizin de encümene verilecek bir 
lâyiham vardır, 

REÎS — Pekâlâ efendim, bu hususta fikrini
zi anlamak istiyoruz. Nasıl rey verdiniz? 

AYNI MEBUS — Ret reyi verdim. 
REÎS — Kanunun aleyhinde bulunduğunuz

dan iade ediliyor. Kanunun aleyhinde bulunu
yorsunuz demektir. 

Şimdi efendim, Çelebi Efendi Hazretlerinin 
bir takrirleri vardır. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
dinin mezuniyet talebine dair takriri 

Büyük Millet Meclisi^ Riyaseti Celilesine 
Dergâhı Muallâyı Hazreti Mevlâna'nm Rama

zanı Şerife ait hususatı tesviye ve ona müteferri 
vazifei mukaddesenin ifası mecburiyetine bina
en Ramazanı Şerif haftasına avdet etmek üzere 
mezuniyet talep ve rica ederim. 

29 Nisan 1336 
Konya 

Canisini Hazreti Mevlâna 
Abdülhalim 

REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul edilmedi. 

Efendim, müsaade buyurulur mu? Meclisi
mizin bir hâtırası olmak üzere fotoğrafı alın
mak isteniyor, eğer beş dakika kadar durulursa 
(poz) suretiyle alınacaktır. 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Grup ha
linde mi alınacak efendim ? 

REÎS — Evet efendim. 

2. — Çorum Mebusu Hâşim Beyin, İstanbul'
dan gelecek olan mebuslar için bir kanun yapıl
masına dair takriri 

REÎS — Efendim, müsade buyurun, bâzı 
takrirler vardır. Bunları tetkik edelim. Meselâ 
Çorum Mebusu Hâşim Beyin, İstanbul 'dan gelen 
yeni mebuslar hakkında bjr takriri vardır. 

Makamı Riyaseti Celileye 
Gerek Kemal Paşa Hazretlerinin merasimi 

iftitaihiyedeki beyanatı, gerek Zatı Sâmilerinin 
Hâkimiyeti Milliye gazetesiyle vukuJbıılan neşir 
ve ilânatı üzerine Derseadetten firaren Ankara'
ya gelmiş olup da yevmi iftitaiht-a mevcudolan-
ların kabulü ve vürudedecek zevat için de ah
vali ruhiyeleri nazarı teemmüle alınmak şartiyle 
başkaca karar itası Büyük Millet Meclisince 
takarrür etmiş iken hâlâ bir neticeye raptedil
medi. îngiliz parasiyle birçok zevatın Anado
lu ve sair mahallere gittikleri rivayet olun
makta olduğundan ileride tevellüt ve tevalisi 
melhuz mehazir kemali ehemmiyetle nazarı dik
kate alınarak derhal bir kararı âcil ile şu işe 
nihayet verilmesini ve bu bapta bir maddei 
münferidei kanuniyenin tanzim ve Meclisi Âli
nin tetkikine vaz'ı için müstaceliyet karariyle 
Lâyiha Encümenine tevdi 'buyurulmasım teklif 
ederim. 

2 Mayıs 1336 
Çorum 
Hâşim 

REÎS — Bunu müsaadenizle Lâyiha Encü
menine havale edelim. Orada bir karar ittihaz 
edilerek Meclisi Âlinize arz edilsin. 

BÎR MEBUS — Reis Bey Lâyiha Encümeni 
muvakkattir. 

REÎS — Efendim, daha vazifesini ikmal et
medi. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade bu
yurunuz efendim, izahat versinler, anlıyahm. 

REÎS — Takrirde musarrahtır efendim. Mü
saade buyurursanız nazarı dikkate alınıp alın
mamasını tetkik için Lâyiha Encümenine gön
derelim. Burada sahibi teklifin bir talebi var
dır. Bunu Lâyiha Encümenine tevdi ediniz, 
diyor. Ben de bunu Lâyiha Encümenine havale 
için reye koyuyorum. (Sesler: izahat versinler) 

Reye koyuyorum. Kabul edip etmemek reyi 
âlinize mühavveldir. Lâyiba Encümenine gön
dermeyi kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
(Eller kalkar) Ekseriyetle Encümene gönderil
mesine karar verildi. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, bu 
meseleye encümende. karar verilinceye kadar 
bendeniz devamda mazurum (diyerek salondan 
çıktı.) 

TUNALI* HÎLMl B. (Bolu) — Doğrudan 
doğruya bunun encümenle hiç alâkası yoktur', 
Eğer hafi bir şey i,<*e eelsei hafiye akdedilsin. 
Söylemiyeyim dedim, nihayet söylettiniz. Mem
leket gidiyor da... 

3. — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyle ar 
kudaslarının, verilecek takrirlerle şifahi teklif
lerin mühim ve müstacel maksatlara mütaallik 
olmasının kabul olunmasına dair takriri 
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KÂTİP HAYDAR B. —Efendim, yirmi üe 

imza ile verilmiş bir takrir vardır: 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Büyük Millet Meclisi adayı hariciyenin te-

cavüzatma, usatın harekâtı bağıyanesine. mâni 
olarak hilâfet ve saltanatın hukuku mağsube 
sini istirdat, istiklâl ve vahdeti milliyeyi temin 
etmek maksadiyle içtima etmiştir. Muvaffaki
yet bu muazzam maksada vusul için ihtiyar 
edilecek sây ve süratle mütenasibolacağmdan 
doğrudan doğruya müdafaai millîyeye taallûk 
etmiyen mesailin mevzuubahis edilmesi sure
tiyle zıyaı vakte Meclisimizin taraftar olmaması 
lüzumuna kaaniiz. Bu kanaat sevkiyledir ki, veri
lecek takrirlerle dermeyan edilecek şifahi tek
liflerin mühim olduğu kadar müstacel olan mak
sadı asliye mütaallik olması esasının şimdilik 
kabul edilmesini teklif ediyoruz. 

Bursa Ertuğrul Karahisar* Sahib 
Muhiddin Baha Mustafa Kemal Mehmed Şükrü 

Ertuğrul Tokad Saruhan 
Ahmed Hamdi Hamdi Ömer Lûtfi 

Saruhan Denizli 
Celâl Hacı Hüseyin Mazlum Baba 

İzmir îzmit Eskişehir 
Yunus Nâdi Hamdi Hüsrev Sami 

Kütahya Çorum Ertuğrul 
Süleyman (1) Fuad Necib 

Ankara Karahisarı Sahib Kütahya 
Şemseddin Nebil Cemil 

Diyarbekir ' Lâzistan 
Kadri Ahmed Hurşid 

Kırşehir Çorum 
Müfid Dursun 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 
güya bendeniz şimdi bu takrire takaddüm eden 
takririn verileceğini keşfetmişim de arkadaşla
rımla beraber bu takriri vermişim. Vaziyeti 
ruhiyei Meclis daha fazla izahat vermeye ta
hammül gösteremez. Biz diyoruz ki, efendim: 
Bu Mecliste vahdeti, tesanüdü ihlâl edecek ve 
bu Mecliste muhabbeti mütekabileyi nakîsadar 
edecek her teklif, rica ederim, hiç olmazsa te
hir edilsin. Biz buraya güya feshedilmiş veya 
hut zamanı hitamı gelmiş de dağılmış olan bir 
Meclisi Mebusana halef olan bir Mecliste bulu
nuyor muşuz gibi, gayet tabiî bir zamanda ya
şıyor muşuz gibi teferruat ile, birbirimizi ren
cide edecek takrirlerle vakit geçiriyoruz. Dâhil
de tehlike, hariçte düşman ve biz burada hariç
teki düşmanları defi ye imha etmek için toplan
dığımız halde bütün işlerimizi bıraktık, teferru
atı umur ile uğraşıyoruz. Müdafaai millîyeye 
doğrudan doğruya tekabül etmiyen ve bi/i âra 
sıra mütekabilen rencide edecek olan takdirler

di,) Kütahya'dan Süleyman isminde bir me
bus yoktur. 

le, tekâlifin şimdilik reddedilmesini ve doğru 
dan doğruya maksadı esasiyeye ait teklif at ile 
Meclisin müştagil olmasını rica ve teklif ederim. 
(Pek doğru, sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, bu takrir tufanını icabettiren ,bir hal 
vardır. Bu ilk günden beri hepimizin gözümü 
zün önünde tecelli ettiği halde maalesef önüne 
geçemiyoruz. Biz kendimiz için hiçbir esas ka
bul etmedik. Hangi hudut dâhilinde yürüyece 
ğimizi de kabul etmedik. Bocaladık ve bocalıyo 
ruz ve bocalamak da devam edecektir. Teşekkül 
eden Lâyiha Encümeni bize böyle basit beş mad
deden ibaret bir lâyiha ihzar etmiyecekti. Mec
lisin hududu salâhiyetini tâyin edecekti, işte bu 
taayyün ederek gelmediği için bugün böyle tak 
rirler vermek mecburij'-etinde kalıyoruz. Çünkü 
hem Meclisin hududu salâhiyetini, hem de Mec
lisin vekillere, vekillerin Meclise karşı hududu 
salâhiyetini tâyin ve tesbit etmek lâzımgelir. Bu, 
tâyin ve tesbit olunmadıkça hiçbir zaman bun
ların önüne geçmek mümkün olamıyacaktır. 
Çünkü, biz bu hududu kendi elimizle bozduğu
muz için işin içinden çıkamıyacağız. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Pekâlâ biliyoruz ki, Lâyiha Encümeni daha 
teşekkül edeli dört, beş gün oldu. Encümen Hi-
yaneti vataniye Kanuniyle meşgul olduğu gibi 
memleketin Hükümete, ihtiyacı olduğunu bildi
ği için dört, beş maddelik bir lâyiha' yaparak 
Heyeti Muhterem el erine takdim etti. Zannede
rim ki, diğer bahsetmek istenilen mesele, Ni 
zamnamei Dahilî meselesidir. Vakit içinde va 
kit yaratmak bizim için kabil olmadığı cihetle 
bittabi bundan fazlasını yapamazdık. 

Nizamnamei Dahilîyi tetkik edip kabul ve
ya ademikabulü hakkında bir karar ittihaz ede
medik. Vazifei esasiye olarak Hıyaneti vataniye 
Kanununun çıkmasını düşündük ve onu He
yeti Muhteremelerine takdim ettik. Bilâhara 
kuvvetli bir heyeti icraiyeye lüzum olduğunu 
zannettiğimiz için dünkü* beş maddelik kanun 
lâyihasını tanzim ederek takdim ettik ve 
zannederim ki, Lâyiha Encümeninin bu husus 
ta kusuru yoktur. Verilen şu takrire gelince: 
Şahsi olarak fikrimi arz edeyim. (Bir mebus 
şahsi söyliyemez, umumi söyle, sesleri) Filvaki 
biz buraya mühim mesail ile meşgul ol
mak üzere geldik. Fakat arkadaşların verdi 
ği takrirlerden hiçbirisinin mühim olmadığını 
ferden iddiaya hiç birimizin, salâhiyeti yok
tur. Hatırıma gelen şeyi söylemeklikle Kendi
mi mükellef addediyorum. Bir takrir verili 
yor, yalnız bu takrirlerin bir dereceye kadar, 
bâzı mesailde tahdidi, arkadaşlardan rica sure
tiyle olabilir. Yoksa takrirler tahdidedilsin 
diye bir karar verilsin denemez. Çünkü hiç-
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birimizin salâhiyet ve vaziyeti tahdidolunamaz. 
Onun için bu takririn aleyhindeyim. 

• BİR MEBUS — Zaten tavsiye şeklinde olu
yor. 

REİS —• Başka efendim, söz söyliyecek var 
mı? Zannederim ki, bu takrir hakkında bir şey 
söylenmiyor. 

RÜŞDÜ B. (Kastamonu) — Şimdi tâyini 
esami ile reye konan kanun sülüsanı ekseriyetle 
kabul olundu zannederim. Halbuki zühulen 
ikinci müzakeresinin yapılacağı zikredildi. Tâ
yini esami ile reye konan kanunların ikinci mü
zakerecine hacet görülmemesi öteden heri bir 
teamüldür. Bunu Meclisi Âlinize derha'tır ettir
mek isterim. İkinci bir müzakere olursa içindex 
çıkılamaz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bu hususta teamül 
yoktur. Kendimiz teamül vaz'edeceğiz ve he? 
halde bunun ikinci müzakeresine lüzum vardır. 

REİS — Efendim, ikinci müzakeresine lüzum 
var mı, yok mu? Bunu reye vaz'ediyorum : Var 
diyenler ellerini kaldırsınlar. '(Eller ikalkar) 
Ekseriyet yok, kabul edilmedi. O halde bir mü
zakere. ile iktifa edilecektir.' 

3. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Haydar Beyin, Teşki
lâtı Hükümet hakkmdaki Kanıma iki madde ilâ
vesi halikında teklifi. 

REİS — Şimdi efendim, Haydar Beyin bir 
teklifi var: ' ' 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanuna berveçhi âti iki maddenin ilâvesini 

teklif ederim. 

MADDE 1. — İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisinin anı kabulünden itibaren meriyülicradır. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

Kütahya Mebusu 
Haydar 

(Diğer bir takrir sureti) 
B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Büyük Millet Meclisi ile İcra Vekilleri ara
sında ihtilâf zuhurunda İcra Vekilleri istifaya 
mecburdur. 

Kütahya Mebusu 
(Haydar 

REİS — Şimdi efendim, bunları encümene 
havale ederiz. Orada tetkik ve »müzakere edilir. 
Efendim, rüfekayı muhteremeden bir ricam var
dır. Encümenler daha tamamiyle teşekkül etme
di. Bir encümenin teşekkül edebilmesi için o en
cümen reisinin, kâtibinin ve mazbata muharriri
nin intihabediliıp Makamı Riyasete bildirilmesi 
ile olur. Şu encümenler bu suretle teşekkül edip 

reisleri neticeleri bildirmediler. Encümenler iç
tima buyursunlar, aralarında reis, kâtip, mazba
ta muharrirlerini intihabetsinler. Saniyen yeni 
gelen arkadaşlarımız var ki, bunları Tetkiki 
Mezalbıt Encümenine müracaat edecekler. Fakat 
Tetkiki Mezabıt encümenleri toplanmıyor ,rica 
ederim onları tacil buyurunuz. 

RÜŞDÜ B. (Kastamonu) — Nafıa Encümeni 
intihabında yalnız 'kaldım. Bu da muvafık ola
maz. Eğer Heyeti Celileleri muvafakat buyurur
larsa Fâzıl Pasa, Müştak ve Hulusi Beyler ken
di arzulariyle her iki encümene de dâhil olmak 
üzere Nafıa Encümenine de gelmek istiyorlar. 
Bu hususta Heyeti Umumiiyenin takdiri ieaibeder. 

REİS —• Rüfekayı tahdidetmiye'lim. İki en
cümene de devam edebilirler. Herkes ihtisası dâ
hilinde kendini sahibi salâhiyet (görürse diğer 
bir encümene devam «edebilsin. Bu esası kabul 
edersek mesele hal ve fasledilmiş olur zannede
rim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü
mene tefrik edilmiş zevat yekdiğerini taıîımıyor, 
içlerinden reis, kâtip ve mazbata muharrirlerini 
iritihabedebilmek için evvelemirde encümenlerin 
yeri muayyen olmalı, sonra her encümen âzası, 
arkadaşlarının kimler olduğunu bilmek için her 
halde esamisi bir levhaya yazılıp talik edilme
lidir. 

Sonra gelen bâzı arkadaşlarımız vardır ki, 
hangi 'encümene kaydedileceğini bilmiyorlar. 
Bunların kime müracaat suretiyle nereye kay
dedileceği malûm değildir. Bunların ne suretle 
encümene kaydedileceği irae edilmeli. (Muvafık 
sadaları) 

REflS — Müsaade buyurunuz, onun için yeni 
gelen rüfeka Divanı Riyasete müracaat ederler
se bu baptaki müşkülleri hallolunur. Encümen 
yerlerine gelince, mevcudolan yerlerimiz maale
sef pek çok değildir. İki odadan maada odamız 
yok. Fakat Meclis münakidolmadığı zamanlarda 
encümenler şurada burada, arayıp bulabileceği
miz yerlerde içtima edebilirler. Nitekim bugün 
Riyaset Darülmualliminde üç encümen için oda 
tahsis olunması için çalışıyor. Her ıgün Adliye 
Encümeni, Dahiliye Encümeni içtima etmediği 
için rüfekayı saire de bir yerde içtima edip he
men bu esası tâyin edebilir. 

BİR MEBUS — Münavebe suretiyle odalar 
her ıgün birer encümene tahsis edilsin. 

DİĞER BlR MEBUS — Efendim, mektep 
iyidir. 

RElS — Bu kabul eylediğiniz kanun muci
bince İcra Vekillerini iııtihabetmeik meselesi ka
lıyor. Bu bapta müdavelei efkâr edebilmek -
çünkü tahmil edilen vazife igayet ağırdır - üze
re bunun intihabını müsaadenizle yarma bıra
kalım. Yarın o intihabı icra ederiz ve yarınki 
ruznamei müzakeratımızda bu ciheti ithal ede-
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riz. Diğer bâzı evrak var efendim onları okuya
lım... 

MÜFİD Bf. (Kırşehir) — İçtimai umumiler 
için her gün içtima edilmese de haftada iki üç 
gün tâyin edilse daha muvafık olur. 

REİS ~ Şu müşkül şeyleri çıkaralım, intiha 
batımızı bitirelim de ondan sonra, istihzaratmn-
zı ikmal ettikten sonra haftada iki defa içtima 
kifayet eder zannederim. 

2. — Sırrı Beyin izmit Mebusluğunu tercih it
tiğine dair tebligat 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim İzmit Me
busu Sırrı Bey, Kandıre kazasından da intihab-
edilmiş, kendileri ise İzmit Mebusu olarak kal
mayı tercih ediyorlar ve Kandıre'den diğer biri 
intihabedilsin diyorlar. 

REİS — O halde Kandıre'de yeniden intihap 
yapılması için mahalline tebligat icra edelim. 

3. — M araş Mebusluğundan istifa etmiş olan 
iki zatnı^ yerine yeniden intihap yapılmasına dair 
karar 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim Maraş'tan 
beş âza intihabedilmiş, üçüne mazbata verilmiş, 
ikisi istifa etmiş, ikinci derecede haizi ekseryet 
olanlara mazbata vermiyorlar ve sebebolarak 
da, siz milleti temsil edemiyorsunuz diyorlarmış, 
bunun için ne gibi muamele yapılacağını Maraş 
soruyor. 

HÂŞÎM B. (Çorum) — İkinci derecede ihra
zı ekseriyet etmiş olanları şu efendi bilir, anla
yalım efendim isimleri okuyunuz bunlar hak
kında (Maraş Mebusunu göstererek) şu efendi
den malûmat alalım. 

REİS — Efendim zannederim ki, esas itiba
riyle mezabıtı intihabiyenin tanziminden evvel 
istifa vukua gelirse ikinci olanlar birer derece 
yukarı çıkarlar. Fakat mezabıtı intihabiye tan
zim olunduktan sonra istifa ederlerse yeniden 
intihabetmek lâzımdır zannederim. Yeniden inti
hap için ise mahalline tebligat icra edilsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Pek tabiî, pek 
tabiî... 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Meclisi Âli bu. 
esası kabul etmedi. 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim ikinci de
recede ihrazı ekseriyet edenlerin mebus olama
maları için ilk evvel itiraz eden ben idim. Fakat 
Heyeti Celileniz ikinci derece ihrazı ekseriyet 
eden Kırşehir Mebusunun mebusluğunu kabul 
etti ye o zat içimizdedir. Binaenaleyh tenakuz 
yapmamak için iyi düşünmeniz lâzımdır. 

MIJHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Müsaade 
buyurursanız asıl intihabedenler ki : Bizi tavsi
ye etmiş olanlardır, bu adamlar, şayanı itimat 
değildir. Bizi temsil edemezler diyorlar. Artık 
buna rağmen bunlara ikinci derecede ihrazı ek
seriyet etmiş demek doğru değildir zanediyo-
rum. Onlar diyorlar ki : Biz bunları istemiyoruz 
(Gürültüler). Binenaleyh yeniden intihap lâzım
dır (Yeniden intihap sesleri). 

REİS — O halde yeniden intihap lâzımdır 
Kabul edenler ellerini kaldırsın (Eller kalkar) 
Ekseriyetle yeniden intihaba karar verildi. 

Efendim, başka müzakere edilecek bir şeyi
miz yoktur. Bu celsemize nihayet veriyorum. 
Yarın yine bu saatte içtima ederiz. 

Kapanma saati : Z. S. 4 
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