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(Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi 
ve Trabzon Mebusu Hasan Bey intihabedil-
mişlerdir.) 23:24,25:26 

2. — Sıhhiye Vekâleti Vekili intihabı 
(Bolu Mebusu Doktor Fuad Bey intihabe-
dilmiştir.) 24:25,26 

3. — Azayı kiram muamelâtı 20,24 
1. — Maraş Mebusu Eefet Efendinin is

tifasına dair takriri 20 
2. — İstanbul Mebusluğuna intihabedil-

miş olan Şükrü Beyin intihap mazbatası 
hakkında Birinci Şube mazbatası 20:23 

3. — Memurin Muhakemat Heyeti için in
tihap 24:25 

4. — Mebuslardan bâzılarına izin veril
mesine dair Divanı Riyaset kararı 25 

5. — Biga Mebusu Hamid Beyin mazere
tine binaen kıstelyevmden affına dair Di
vanı Riyaset kararı 25 

4. — Lâyihalar 
1. — Evliyei Selâseye hariçten ithal olu-
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nacak zahairden yalnız Gümrük Resmi as
lisi ahzine dair kanun lâyihası 19 

2. — 25 Nisan 1301 tarihli Attarlar ve 
Kökçüler Nizamnamesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası 19 

5. — Teklifler 19 
1. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, 

ihracedilecek tütünlerden Resim istifa edil
mesine dair kanun teklifi (2/527) 19 

6. — Tezkereler 19 

1. — İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin, 
maarif müdürlerinin yerine kaim olan mek
tep müdürlerinin meclisi idarelere iştirak 
edip edemiyecekleri hususunun tefsirine da
ir tezkeresi 

2. — Hiyarueti vataniyeden idama mah
kûm Bafralı Grikor ve rüfekası ve on iki se
ne dört mah hapse mahkûm Aleko hakla
rındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi 

3. — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm İraklı ve Sokrat ile on sene küreğe 
mahkûm Panayot ve üç sene kalebentliğe 
mahkûm Haralâmbo haklarındaki evrakın 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi 
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1. — İçel Mebusu Şevki Beyin, Mersin 

Mutasarrıfı Fahri Bey hakkında Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 20 

2. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Suşehri Jandarma Bölük Kuman
danı hakkında Dahiliye Vekâletinden sual 
takriri 20 

3. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, mesaili iktisadiye hakkında sual tak
riri ve İktisat Vekili Sırrı Beyin tahrirî 
cevabı 27:29 

4. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Kars Maarif Müdürü hakkında sual takriri 
ve Maarif Vekili Vehbi Beyin tahrirî ce
vabı 29:31 
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4. — Kâtibi âdil ve mahakinı harçları
nın tezyidi hakkındaki kanun lâyihasının 
iadesine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyase
ti tezkeresi 19 

7. — Takrirler 19 
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be

yin, Cünha cezalarının cezayı nakdîye tah
vili için Adliye Vekâletince bir kanun lâyi
hası ihzar edilmesine dair takriri 19 ;20 

2. — Gene Mebusu Ali Vâsıf Beyin, yev
mi gazetelere ayâtı kerime ve ahadisi şerife 
dercolunmamasına dair takriri 20 

8. — Muhtelif evrak 19 
1. — 23 Nisan tebrikine dair İsparta Be

lediye Riyasetinin telgrafı 19 

REİS — Efendim,, celse küşadedildi, zaptı 
sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
Rejsisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Hıyaneti vataniye ile 
mahkûm Kosti ile Süleyman Ağa hakkında 
Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye 
Adliye Encümenine, Bursa Mebusu Necati Be
yin, Mülkiye Müfettişi Sabri Bey hakkındaki 
sual taİkriri Dahiliye Vekâletine havale olundu. 
İkinci Şubeden IMuvazeııei Maliye Encümenine 
intihabedilen zevatın isimleri tebliğ edildi. 
Edirne Mebusu Şeref Beyin mezuniyeti kabul 
olundu. 

İktisat Vekâleti ile Memurin Muhakemat 
Heyeti için ikinci. Sıhhiye, Şer'iye vekâletleri 

tiçin birinci defa intihap icra edildi. Ve ara tas
nif edilinceye kadar celse tatil olundu» 

İkinci ceUc 
Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-

inikat, birinci celsede yapılan intihabatta hiçbir 
zatın ihrazı ekseriyet eylemediği ve yeniden 
intihap lâzımgeldiği tebliğ olundu. 

Harb Kazançları Vergisi Kanununun yirmi 
yedinci maddesinin tadiline dair olan lâyihai 
kanuniye müzakere edilerek sernamesi tadilen, 
maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi ekseri
yetle kabul olunarak Perşembe günü içtimai 
edilmek üzere celseye nihayet verildi. 
İkinci Reisvekilii Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Van Kayseri 
Hakkı Atıf 

RElS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri). Zaptı sabık hu
lâsası aynen kaibul edildi. 
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4, — LAYİHALAR 

1. — Elviyei Selâse'ye hariçten ithal oluna
cak zahairden yalnız Gümrük Resmi adisi ah-
zine dair kanun lâyihası. 

REİS — Efendim Heyeti Vekileden varidolan 
Artvin ve Kars ve Ardahan livalarına hariçten 
ithal edilecek zahire resmine dair Lâyihai Ka-
mmiyeyi Muvazenei Maliye Encümenine hava
le ediyonız. 

2. — 25 Nisan 1301 tarihli Atlarlar ve Kök
çüler Nizamnamesinin tadili hakkında kanun lâ
yihası 

RUİS — Attarlar ve Kökçüler Nizamname
sinin tadiline dair Heyeti Vekileden mevrut 
Lâyihai Kanuniyeyi Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye encümenine havale ediyoruz. 

5. — TEKLİFLER 

/. — Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 
ihracedilecek tütünlerden resim istifa edilmesi
ne dair Kanun teklifi (2/527) 

REİS — ihracedilecek tütünlerden resim 
istifası hakkında Gazianteb Mdbusu Ali Cemi
ni Beyin teklifi Kanunisi var; Lâyiha Encü
menine 

6. — TEZKERELER 

1. — İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin, ma
arif müdürlerinin yerine kaim olan mektep mü
dürlerinin meclisi idarelere iştirak edip edemi-
yecekleri hususunun tefsirine dair tezkeresi. 

REİS — Mektep müdürlerinin, maarif mü
dürü olmıyan yerlerde meclisi idarede bulunup 
bulunamıyacaklarına dair icra Vekilleri Riya
seti tezkeresi var; Dahiliye Encümenine 

2. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Bafralı Grikor ve rüfekası ile on iki sene dört 
mah hapse mahkûm Aleko haklarındaki evrakın 
gönderildiğine dair Adliye, Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hıyaneti vataniye ile mahkûm Baf
ralı Grikor ile rüfekası hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi; 
Adliye Encümenine 

3. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
7rakli ve Sohrat ile on sene küreğe mahkûm Pa-

5.1533 0 : 1 
nayot ve 3 sene kalebentliğe mahkûm Haralâm-
bo haklarındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyanetd vataniye ile mahkûm 
Bafralı Iraklı ile rüfekası hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi; 
Adliye Encü "nenine, 

/. — Kâtîbiadü ve mahakim harçlarının 
tezyidine dair kanun lâyihasının iadesi hakkın
da İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

REÎS —- Kâtibiadil ve mahakim harçlarının 
tezyidine dair berayi müzakere Meclise takdim 
•edilmiş olan kanun lâyihasının ikmal edilmek 
üzere iadesi hakkında İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi var. Bu baptaki kanun lâyihasını Hü
kümet göndermişti efendim. Şimdi icra Vekilleri 
Reisi bunun bir tezkereyle iadesini talebediyor-
lar. ladesini kabul buyuruyor musunuz efen
dim? (Muvafık sesleri) ladesini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın. ladesi ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

8. — MUHTELİF EVRAK 

1. — 23 Nisan tebrikine d-air İsparta Beledi
ye Riyasetinin telgraf) 

REİS — 23 Nisan tebrikine dair İsparta Be
lediye Reisinin telgrafı var Münasip görürseniz 
Divanı Riyasetçe cevap yazılsın. (Hay hay ses
leri). 

7. — TAKRİRLER 

1. — Bursa Mebusu. Operatör Emin Beyin, 
cünha cezalarmm cezayı nakdîye tahvili için Ad
liye Vekâletince bir kanun lâyihası ihzar edil
mesine dair takriri 

REİS — Bursa Mebusu Emin Beyin, cünha 
cezalarının cezayı nakdîye tahviline dair Adliye 
Vekâletince bir kanun ihzarı hakkında temenni 
takriri var. Adliye Vekâletine gönderip noktai 
nazarını anlamak lâzımdır. Adliye Vekâletine 
gönderelim. Kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar. (Anlaşılamadı sadaları) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Cün
ha meselesinde bir kanun var. Cezayı nakdîye 
tahvili hiçbir vakitte doğru değildir. Kanunu 
tadil demektir. (Müzakere edilmiyor sesleri) 

— 19 — 



t : 42 11.5 
RBÎS — Efendim, müzakere edilmiyor. Böy- 1 

le bir temenni takriri var. Evvelâ Adliye Vekâ
letine gönderip noktai nazarını anlamak lâ
zımdır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Şu 
halde alelusul gönderilsin. 

RElS — Takririn Adliye Vekâletine gönde
rilmesine muvafakat edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. Adliye Vekâletine havalesi ekseriyetle 
kabul edildi. 

2. — Gene Mebusu Ali Vâsıf Beyin, yevmi 
gazetelere ayâti kerime ve ahadisi §erife derce-
dilmemesine dair takriri 

REİS — Gene Mebusu Ali Vâsıf Beyin, yev
mi gazetelere ayâti kerime ve ahadisi şerife ya
zımlamasına dair takriri var. İcra Vekilleri 
Heyeti Riyasetine gönderiyoruz. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Maraş Mebusu Refet Efendinin istifa
sına dair takriri 

REÎS — Maraş Mebusu Refet Efendinin i 
müftülüğe intihabı dolayısiyle istifanamesi var, 
okunacaktır. 

B. M. Meclisi Riyasetti Celilesine 
6 Mayıs 1338 tarih ve 1344 numaralı tezke-

rei Celilerine cevaptır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi âzası iken 
dairei intihabiyem.de inıhilâl eden müftülüğe 
haizi ekseriyet olduğumdan Umura Şer'iye Ve
kâleti Celilesinden menşurum tebliğ ve ita edil
miş olmakla müftülüğü tercih eylediğimin ar-
ziyle teyidi hürmet eylerim, efendim. 

11 Mayıs 1338 
Maraş Mebusu 

Refet 

RE IS — Efendim; malûmâlileri bir zatın uh
desinde müftülükle mebusluk içtima edemiye-
ceğinden bu tezkereleriyle âzalıktan istifa edi
yorlar. (Muvafık sajdaları) 

9. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — İçel Mebusu Şevki Beyin, Mersin Mu
tasarrıfı Fahri Bey hakkında Dahiliye Vekâle
tinden sual takriri 

.1338 C : 1 
| REİS — içel Mebusu Şevki Beyin Mersin 

Mutasarrıfı Fahri Bey hakkındaki sual takriri 
yar efendim. Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. 

2. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin, 
Suşehri Jandarma Bölük Kumandanı hakkında 
Dahiliye Vekâletinden sual taki'iri) 

REtS — Bayezicl Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Dahiliye Vekâletinden sual takriri var. 
Dahiliye Vekâletine havale ediyoruz. 

2. — İstanbul Mebusluğuna intihabedilmiş 
olan Şükrü Beyin intihap mazbatasına dair Bi
rinci Şube mazbatası 

REİS — Efendim istanbul dairei intihabi-
yelerinde münhal bulunan bir mebusluk dçin 
mazbata ve evrakı intühabiye gelmiştir. Alelıi-
sul bir şnbeye havale etmiştik. Şimdi şube tet-
kikatını ikmal, etmiş. Mazbatasını Heyeti Umu-
miyeye sevk etmiştir. Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
istanbul'un nüfusu umumiyesine ve elyevm 

Mecliste bulunan mevcut azasına göre münhal 
olan bir mebusluk için intihabolunan iki zat 
hakkındaki evrak Birinci Şubeye tevdii edil
miş olmakla 2 . V . 1338 tarihinde şubemiz 
biliçtima bu baptaki mazbatai intihabiye ve 
evrakı müteferriasım tetkik eyledi: 

1. Münhal olan istanbul Mebusluğu için 
evsafı kanuniye ve ahlâkıyeyi haiz istanbul'da 
Yenibahçe 'de Arpaemini mahallesinde sakin Bin
başı Şükrü Beyin intihabolunduğunu nıübeyyin 
ve 31 Teşrinievvel 1337 tarihini ve yüz yirmi 
beş müntahibisani imza ve mührünü havi maz
batanın 28 Mart 1338 tarihinde Şehremaneti'n-
den musaddak olduğu görülmüştür. 

2. 23 minh tarihli ve (P. R.) mahreçli ve 
251 müntahibisani imzasını muhtevi telgrai'na-
mede de münhal olan istanbul Mebusluğuna Üs 
küdar'lı ibrahim Paşazade Merkez Ordusu Ku
mandanı Nureddin Paşanın intihabolımduğıı 
muharrerdir. (Gürültüler) 

RElS — Efendim rica ederim sükûneti mu
hafaza edin, mazbatanın anlaşılmak lüzumu ka
tisi vardır. 

3. (Şifre olarak gelmiştir.) işaretli ve 
I 23 Nisan 1338 tarihli istanbul Müdafaai' Hukuk 
i Cemiyeti namına Âdil imzalı telgrafnamede 
j Şükrü Bey için bâzı desaisle mühürlettirilen maz-
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1 : 42 11.5 
batanın arzuyu umumiye muhalif olduğunu 
derk eden ve esasen müntahibisanilerin sülüsü 
derecesinde bulunan ashabı imzanın ikinci bir 
mazbata göndermekte olduğu beyan edilmekte
dir. 

4. 23 minh tarih ve (P. E.) mahreçli ve 
imza mahalli iki yüz altmış Istan'bul müntahi-
bisanileri diye yazılı bir telgrafnamede de Nu-
reddin Paşa az bir müddet zarfında iki yüz 
altmış rey kazandığı ve mazbata derdesti 
takdim ise de mütebaki müntahibisanilerin rey 
vermekte berdevam olduğu ve Şükrü Beyin me
busluğa intihabına dair mazbatanın mevkii mu
ameleye vaz'edilmemesi bildirilmektedir. 

5. 25 minh tarihli ve mahrecinde bir şey 
muharrer olmıyan bir telgrafnamede de Nured-
din Paşanın intihap mazbatasına on üç münte-
hibisani dahi imza ettiğimizden bunun da evvelki 
telgrafnameye ilâvesi gösterilmektedir. 

6. İzmit'ten keşide olunan 1/351 numara 
şifre mahlûlü ve İzmit Mevki Kumandanı Kay
makam Hüseyin Hüsnü imzasını muhtevi bulu
nan bir kâğıtta da İstanbul mebusluğuna intiha-
bolunan Nureddin Paşanın mazbatai intihabiyesi-
nin İzmit Kumandanı vasıtasiyle postayla tak
dim edildiği muharrerdir. 

Berveçhi bâlâ tetkik olunan mazbatai intiha-
biye ile telgrafnamelere nazaran Şükrü Beyin 
mazbatasının 3 Teşrinievvel 1337 tarihinde tan
zim ve alelûsul müntahibisaniler tarafından imza 
ve taktim ve Şehremanetinin 28 Mart 1338 tarih
li derkenariyle tasdik edildiği görülmüş ve şu 
halde mumaileyhe ait intihabatm tarifatı kanuni
ye dairesinde icra ve mazbatasının tanzim ve teç
hiz kılındığı anlaşılmış ve evrakı mevcudeye na
zaran kanunu Esasinin 68 nci maddesi mucibin
ce mumaileyhin mebusluğa mâni bir hali olmadı
ğı gibi mazbatai intihabiyeyi tâlil edecek bir es
bap ve vesaiki kanuniye dahi mevcut bulunma
mış olduğundan Şükrü Beyin münhal olan İs
tanbul Mebusluğuna intihabına ait mazbatanın 
kabulüne ve Nureddin Paşanın intihabına ait ve 
sabık muameleden 23 Nisan 1338 tarihli olduğu 
anlaşılan telgrafnameye gelince; esasen İstanbul'
dan bir mebusluk münhal olup buna da Şükrü 
Bey intihabolunduktan ve mazbatası tanzim ve 
müntahibisaniler tarafından temhir edildikten 
sonra mezkûr mebusluk için bir defa da Nured
din Paşanın intihabının icrası ahkâmı kanuniyeye 
muhalif olmasına ve Şükrü Beyin intihap maz-
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batası Büyük Millet Meclisince tetkik ve redde-
dilmedikçe aynı mebusluk için diğer bir zatın 
intihabına müntahibisanilerin bir hakkı kanunisi 
bulunmamasına ve mevcut telgrafnamelerden 
(P. E.) mahreçli 2 606 İstanbul müntahibisani-
leri imzası muharrer telgrafnamede hiçbir şah
sın imzası olmayıp müntahibisanilerin şahsiyeti 
mâneviyesinin telgrafa vaz'ı imza etmesi gibi ga
raip de telgrafnameler ahkâmının vüsukıyetinde 
tereddüt hâsıl etmiş olmasına ve bu tereddüdol-
masa bile telgrafnameler ahkâmı Şükrü Beye ait 
mazbatayı tâlil edecek mahiyette olmamasına bi
naen Nureddin Paşaya ait intihap mazbatası ma
hiyetindeki telgrafnamenin reddine Şubece bilit-
tifak karar verilmiş ve evrakı mevcude lieclittet-
kik Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere Eiya-
seti Celileye takdim kılınmıştır. 4.V. 1338 

Birinci Şube 
Eeisi Muvakkati 

Niğde Kâtip 
Mustafa Hilmi Feyyaz Âli 

Siverek Mardin 
Lûtfi Necib 
Mardin Bayezid 
Derviş Şevket 
Bolu Çorum 

Mehmed Nuri Haşim 
Gazianteb İsparta 

Ali Cenani Hacı Tahir 
İçel Kozan 

Şevki Mustafa 
Gümüşane Dersim 
Okunamadı Mustafa 

Dersim Menteşe 
Abdülhak Tevfik Okunamadı 

Kars Bursa 
Pahreddin Okunamadı 

Antalya Kângırı 
Okunamadı Tahir 

Erzincan Ankara 
Okunamadı Ömer Mümtaz 

Kütahya Aydın Çorum 
Eagıb Tahsin İsmet 

(Eeye sadaları) 
FEYZİ Ef. (Malatya) — Müzakereye hacet 

yok. Eeye koyunuz. 
EEİS — Efendim Birinci Şubenin tetkikatı 

neticesini Heyeti Âliyenize arz edilmek üzere teb
liğ ettiği mazbatanın tarihi tevdiinden sonra tel-
grafnamelerle bildirilen Nureddin Paşanın intiha-
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1 : 4 2 11.5. 
bina dair evrak Riyasete vâridolmuştur. Zanne
derim birisinde 269 rey, diğerinde seksen kadar 
imza var. Bu hususta Heyeti Aliyenizce malûm 
olsun ki, bu hususa dair birtakım evrak da gel
miştir. , 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendim 
şimdi Reis Beyden söz istemekteki maksadım Şu
be mazbatasının aleyhinde zevat bulunup bulun
madığını anlamak içindi ve bendeniz şube maz
batasının aleyhinde değil; lehindeydim. Reis Be
yefendi de burada söylediler. Nureddin Paşanın 
mazbatası ister 200, isterse 565 imzalı olsun, Şük
rü Beyin tarihi intihabından beş ay sonra gel
miştir. 

Şimdi bunun burada münakaşaya tahammül 
eder hiçbir yeri yoktur. Bir kere mebusluk için 
İstanbul'un on bir tane hakkı vardır. Şimdi on 
bir tane mebus vardır. Bir hakkı kanuni ola
rak İstanbul'un bir mebus daha bizim içimize 
göndermeye pek tabiî «hakkı vardır. Bu mebus 
intihabı için beş ay evvel Şükrü Bey usulen 
intihabedilmiş ve mazbatası Meclisi Âlinize ge
lerek şubeden kabul karariyle çıkmıştır. Şükrü 
'Beyin mazbatası reddolunmayınca İstanbul'dan 
yeniden bir intihap yapmak keenlemyekündür. 
Bu pek tabiîdir. Şükrü Beyin mazbatası kabul 
edildikten sonra isterse 265 - 275 reyle mazbata 
gelsin, bunun ehemmiyeti yoktur. Yoksa bu 
Meclisi Âlide herkesin mebusluğu şüpheye dü
şer. Belki altmış reyle gelen zat vardır. Yarın 
altmış beş reyle bir zat intihabedilirse kendi
mize takaddüm mü edecek? Binaenaleyh; Nu
reddin Paşanın mazbatasının reye vaz 'ma lüzum 
yoktur. Şükrü Beyin mebusluğunun kabul iyi e 
mazbatasının tasdikini teklif eylerim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
'/Aya, Hurşid Bey meseleyi tavzih buyurdular. 
Bendeniz de tamamen fikirlerine iştirak ederim. 
Mevzuubahsolan Şükrü Beyin sıfatı mebusiyetin-
de, kanun dairesinde ve ıısıüe muvafık olarak in
tihap cereyan etmiş midir? Etmemiş midir? Bu 
ciheti tetkik edeceğiz. Şube etmiştir, diyor. 
Yoksa burada mebusların rey suretiyle kıymet
lerinin eksik veya fazlalığını . mevzuubahsede-
cek değiliz. Yani Şükrü Bey bundan beş ay 
evvel intih'abedilmiştir. Mazbatası bugün reye 
konacaktır. Yoksa hangisi fazla rey almıştır, 
diye şu altmış beş, beriki (205) almış diye mev-
zuubahsolamaz. Şükrü Bey usul dairesinde in-
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tîhabedilmiştir. Bunun reye vaz'mı teklif ey
lerim. (Kabul sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, bu 
hususta lehte ve aleyte söz söyliyecekleri ayı
ralım. İsmail Suphi Bey lehte, Cemil Bey (Kü
tahya) aleyhte, Lûtfi Bey aleyhte, Ragıp Bey 
lehte, Ali Şükrü Bey hakkında, Hacı Mustafa 
Sabri Efendi (Siird) lehte, Tahsin Bey hak
kında. 

SIRRI B. (izmit) — Reis Bey şube kati
binden bir sualim vardır. Sıram gelince sora
cağım. 

CEMlL B. (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
okunan şube mazbatasının muvafıkı kanun ve 
usul ev teamül olup olmadığını tetkik edecek 
değilim. Tabiî bu mazbatanın kabul veya ade-
mikabulü Heyeti Celilenizin takdirine aittir. 
Yalnız bunda şayanı dikkat bir mesele varsa 
o da her halde yalanda ve iltimasta ittifak ede-
miyecekleri şüphesiz olan (260) zatın Şükrü 
Bey hakkında yapılan intihabın usulsüz oldu
ğundan bahsetmesi ve hem de bunlar alelhusus 
müntahibisaniler olması şayanı dikkattir. (Şid
detli gürültüler, ayak patırdıları.) 

RElS — Arkadaşlarıma rica ederim ve ha
tırlatırım ki, iyi bir usul takibetmiyorsunuz. Me
busluk hakkını takdir edin. Riyaset hepinizin 
vazifesini takdir eder. Bu tarz hareket hakkı
nızda tatbik edilince çok müteessir olursunuz. 
Müzakere akim kalır. Meclis vazifesini yapa
maz. 

CEMİL B. (Devamla) — Efendiler, Şükrü 
Beyle Nureddin Paşa Hazretlerini yan yana 
getirsek. (Ayak patırdıları.) Ağzımla söylüyo
rum. Ayağınızla cevap vermek doğru değildir. 
(Gürültüler.) Şunu görürüz ki, Nureddin Paşa 
Hazretleri Koçgiri ve Ümraniye hâdisatiyle 
tahtı şüphededir. Lâkin müsaade buyurun, mü
şarünileyh hakkında bugün sabit olmuş ve ken
disini mahkûm edecek hiçbir ahval yoktur. 
Eğer neticede mahkûmiyeti taayyün ve maznıı-
niyeti tezahür ederse Nureddin Paşa o za
man Şükrü Beyle bittabi bir tutulamaz. Binaen
aleyh bendeniz eğer Heyeti Celilece de muvafıksa 
işbu intihap meselesini Nureddin Paşa Hazretleri
nin Heyeti Tahkikiye tarafından tutulan ev
rakının Meclise verilip intacından sonraya bı
rakılmasını rica edeceğim ve bu suretle daha 
muvafık olur zannmdayım ve hakkaniyet de 
budur efendim. (Ret, sesleri.) 
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İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Arka

daşlar; Birinci Şube tetkikatım gayet güzel 
yapmıştır. Şükrü Beyin, mazbatasının tarihi 
mukaddemdir. İntihabı usule muvafıktır. Mu
maileyhin gayet parlak bir hayatı askeriyesi 
vardır. İstanbul'un işgalinden sonra İstanbul'
dan firar edenler gayet iyi bilirler. Şükrü 
Bey Kocaeli mıntakasında ağır ve mesuliyetli 
bir mevkide fedakârane bir surette ifayı hiz
met etmiştir. Hemen mebusluğunun tasdiki lâ. 
zımdır. (Reye, müzakere kâfi sadalan.) 

SALÂHADJJÎN B. (Mersin) ~ Şube 
Mazbata Muharriri kimse o söz söylesin. 

BEİS — Şube Reisi Bey, zatıâlinizden Sırrı 
Bey bir sual soracaktı. 

MUSTAFA HÎLMÎ Ef. (Niğde) — Buyur
sunlar. 

SIRRI B. (İzmit) — Şükrü Beyin, inti-
hapnamesi tarihi tetkik buyuruldu mu? 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Evet, 
Martta tasdik edilmiştir. 

SIRRI B. (İzmit) — Mazbatası hangi ta
rihte gelmiştir? 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — On 
beş, yirmi gün evvel gelmiştir, yeni gelmiştir. 

REİS — Efendim, Şube Reisvekilinden baş
ka sual soracak var mı? 

SÜLEYMAN SUDÎ B. (Bayezid) — Ben
deniz soracağım efendim. 

REİS — Buyurun. 
SÜLEYMAN SUDl B. (Bayezid) — Maz

batanın Teşrinievvel 1337 tarihli olduğu anlaşılı
yor, binaenaleyh şimdiye kadar sebebi teehhürü 
nedir? 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Şim
diye kadar Şehremanetinde kalmıştır. 

SÜLEYMAN SUDl B. (Bayezid) — Ma
demki, Nureddin Paşanın da mazbatası yeni 
gelmiştir, her ikisini birleştirdim. Ondan son
ra tasdik edelim. (Gürültüler.) 

REİS — Efenndim, mazbata vürudundan 
birkaç gün sonra Şubeye havale edilmiştir. Se
bebi teehhürü bugün İstanbul'un tâbi olduğu 
elîm evzâdır, yani orayı Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin nüfuzunun câri olduğu mema-
likle kıyas buyurmayın. Birçok müşkülât var
dır. Bu sebepten teehhür etmiştir. (Reye, sada-
lan.) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 
Efendim, elde iki mazbata var, birisi Şükrü 
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Beyin, beş ay evvel'gelmiş ve 80 mühürle. İkin
cisi, Nureddin Paşanın reyi daha fazlaymış, 
bendeniz Nizamnamenin o maddesini aynen oku
yorum : 

(Madde 28. — Tetkiki intihap mazbataları 
tanzim olundukça şubelerden Reise takdim 
olunup mebusanm Heyeti Umumiyesinde kı
raat olunur. İntihabın şeraiti kanuniyeye tev
fikan cereyan etmiş olduğuna ekseriyeti âra ila 
karar verilirse intihabı tetkik olunan mebu
sun âzalığa kabul olunduğu Reis tarafından 
Heyete beyan olunur. Tetkiki intihap mazba
tası hükmünce intihabı tâlil olunan mebusun 
âzalığa kabul veya ademikabulü, mazbatanın 
Heyette kıraat olunduğu gün mevkii müzake
reye konuianıayıp mezkûr mazbata tabı ve azaya 
tevzi edilerek başka bir celsenin ruznamesine 
konulur.) 

Mademki Şükrü Beyin intihabını şube mu
vafık bulmuştur, bu dakikadan itibaren Şükrü 
Beyin şalisi münakaşa edilmez efendim, bu zat 
mebustur. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetimi 
dair dört mebus arkadaş tarafından dört takrir 
var. Aynı zamanda bu hususta lehte ve aleyhte 
söz istiyen Melımed Şükrü Bey, Hüseyin Avni 
Bey, Ziya Hurşid Bey, Lûtfi Bey, Mustafa Bey, 
Tahsin Bey, vardır. Müzakerenin kifayetini kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Müzakerenin 
kifayeti ekseriyeti azîme ile kabul edilmiştir 
efendim. 

Birinci Şubenin; Şükrü Beyin intihabında 
usulen noksan olmadığına dair ve mebusluğunun 
kabulü muvafık olduğunu müş'ir mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Şükrü 
Beyin mebusluğu ekseriyeti azîmeyle kabul edil
miştir. (Alkışlar) 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

7. — Şer'iye ve İktisat Vekilleri intihabı 

REİS — Efendim bundan evvelki içtimaımız-
da berayi intihap reyi âlinize vez'edilen İktisat 
Vekâleti intihabı için toplanan intihap varaka
larının tasnifinde ekserij-et olmadığı anlaşıldı. 
Üçüncü defa reye konacaktır. Lütfen reylerinizi 
istimal buyurunuz. Ve isminiz okundukça ku
tuya reylerinizi atınız.. Efendim bâzı zevat, Ik-
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I tihabını bilhassa t u noktada elzem addetmekte

yim. 
REİS — Kanunu mahsus mucibince namzet 

iraesi Riyasete terk edilmiş kanuni bir haktır. 
Şer'iye Vekâletine Abdullah Azmi Efendi (Eski
şehir), Musa Kâzım Efendi (Konya), Hacı Sü
leyman Efendi (izmir) namzet gösterilmişlerdir. 
Bu zatlardan ikisi affedilmeleri için Heyeti Ali-
yenize mâruzâtta bulunmuşlardır. Reylerinizi 
kullanmakta serbest ve hürsünüz, mesele Salâ-
haddin Beyefendinin buyurduğu gibi değildir. 
Üç namzet vardır, reyinizi kime, arzu ederseniz 
ona verirsiniz, reylerinizi istimal buyurunuz. 

iktisat Vekâletine namzet gösterilen zevatın 
esamisi: 

Hasan B. (Trabzon), Mahmud Celâl B. (Sa-
ruhan), Mustafa B. (Kozan) dır. 

Efendim, Şer'iye Vekâleti için. lütfen sağ 
taraftaki kutuya, iktisat Vekâleti için de sol 
taraftaki kutuya reylerinizi atarsınız. 

(izmir dairei intihabiyesinden itibaren rey
ler toplanmaya başladı.) 

REtS — Efendim, rey vermiyenler isimleri 
okundukça reylerini istimal etsin. Rey ver
mek muamelesi tamamdır. 

Kur'a keşide edilerek tasnifi araya memur 
olanlar: 

Mehmed Vasfi Ef. (Karahisarı Şarki), Rıza 
Ef. (Yozgad), Operatör Emin B. (Bursa), 

iktisat Vekâleti intihabında aranın tasnifine 
memur edilenler: 

Rasim B. (Sivas), İhsan B. (Cebelibereket), 
Numan Usta (istanbul), Vehbi B. (Karesi), 
Birinci Reisvekilini de intihabediverelim. 

î : 42 11. 
tisat Vekiliyle Şer'iye Vekili intihabının aynı 
zamanda icrasını teklif ediyor. Kabul buyuran
lar lütfen ellerini.. (Anlaşılmadı sadaları) Efen
dim, tekrar ediyorum. Bâzı mebus arkadaşlar 
tarafından iktisat Vekâletiyle, Şer'iye Vekâleti 
intihabının müştereken yapılması teklif ediliyor. 
Ayrı ayrı rey varakaları üzerine yazılarak ayrı 
ayrı kutulara atılmak üzere intihabın icrasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Şu halde efendim, iktisat ve Şer'iye 
Vekilleri namzetleri malûmdur. Bir daha okut-
turmıyacağım, intihap ayrı ayrı rey puslalarma 
yazılmak ve ayrı kutulara atılmak suretiyle icra 
edilecektir. 

HACI SÜLEYMAN Ef. (izmir) — Efendi
ler, bana karşı göstermiş olduğunuz samimî te-
veccühata teşekkürler ederim. Şer'iye Vekâleti gi
bi mühim, müşkül, suali dareyni mucip bir vazi
feye tarafınızdan intihabolunmaklığım için nam
zetliğimi kabulünüz, hakkımda olan itimadı tam-
menize büyük delildir ki, cidden, ebeden medarı 
iftiharımdır. Ancak sinni şeyhuhatime inzimam 
eden i'baı seferiye ve meşakı dimağiye böyle kut
si bir hizmeti ifaya müsaidolmadığmdan lehim
de verilecek reyi sıyaneten namzetliğimden istifa
mın kabul buyurulmasını bütün mevcudiyetimle 
istirham ediyorum. (Olmaz, hayır sadaları) 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Meclise vazi
fe kalmıyor. 

RElS — Namzetliği vaz'edilen zat kabul et
mediğini söylüyor, kendi istifa ediyor, siz ister 
kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Kabul buyur-
mazsanız rey veriniz. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

RElS — Buyuran. 
SALÂHADDlN B. (Mersin) — Efendim 

Şer'iye Vekâleti celilesi, bendenizin itikadımca, 
memleketimizin, Makamı Hilâfeti de cami olan 
bir Hükümeti Islâmiyenin en büyük bir makamı 
idari ve ilmîsidir. Bu noktai nazardan bu inti
habı müşkül görmekteyim. Çok büyük itinaya ve 
bilhassa suali dareyn noktai nazarından bunda 
fevkalâde büyük düşünmeye ihtiyaç vardır. Mev-
cudolan namzet listesinden iki zat çekildi; bir zat 
kaldı. Bendeniz zevatı mevcudenin fazıl ve .ilmini 
hatırıma getirmek de istemiyorum. Fakat ben
deniz bunun şeklini anlamıyorum. Bu noktada 
vaziyeti hazırayı müşkül görmekteyim ve kendi 
kanaatimce Meclisin kendi kanaatini, serbestii in-

2. — Sıhhiye Vekâleti Veküi intihabı 

3. — Memurin Muhakemat Heyeti İçin inti
hap. 

REÎS — Efendim, heyetçe muvafık görü
lürse âra tasnif edilirken Sıhhiye Vekâletine 
Vekil intihabına devam edelim. (Hay hay ses
leri). Şu halde muvafakat buyuruluyor. Sıh
hiye Vekâleti Vekili intihabına başlıyalım. Aynı 
zamanda üçüncü defa rey istihsal edilecek olan 
Tetkik Heyeti vardı. Evvelce olduğu gibi mü
nasip görürseniz Sıhhiye Vekâletiyle Tetkik 
Heyetini bir arada intihabedelim. (Muvafık 
sadaları) Şuhalde her ikisini de, yani Sühhiye 
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Vekâleti Vakiliyle Tetkik Heyeti noksan azan
ları intihabı ayrı ayrı kutulara atılmak sure
tiyle icra edilecektir efendim, Tetkik Heyeti 
için ekseriyet kazanan zevatın isimlerini Heyeti 
Aliyenize okuyacağız. Lütfen kaydediniz efen
dim: 

Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Mustafa Taki 
Ef. (Sivas), Halil İbrahim B. (Antalya), Cavid 
B. (Kars), Şükrü B. (Canik), Hacı Tevfik Ef. 
(Kângırı), Salih Ef. (Erzurum^, Hasib B. (Ma-
raş), Tahsin B. (İzmir), Hamdi Ef. (Diyarbe-
kir), Midhat B. (Mardin), Ömer Lûtfi B. (Sa-
ruhan), Ragıb B. (Amasya), Mahmud Said B. 
(Muş). 

REİS — Efendim isimler okununca lütfen 
reylerinizi istimal buyurunuz. Sağ taraftaki kutu 
Tetkik Heyetine, sol taraftaki Sıhhiye Vekâ
leti Vekiline aidolacaktır. 

Reylerini vermiyen arkadaşlar reylerini lütfen 
istimal buyursunlar. Rey toplama muamelesi ta
mamdır, efendim. 

(Kur'a keşide edilerek Sıhhiye Vekâleti Ve
kili intihabının tasnif i arasına; Muhiddin Baha 
B. (Bursa), Lûtfi B. (Malatya), Mehmed Şükrü 
B. (Karahisarı Sahib). Tetkik Heyeti arasını 
tasnife de Rasim B. (Cebelibereket), Hasib B. 
(Maraş), Abdülgafur Ef. (Karasi) memur edil
mişlerdir. ) 

4. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset karan. 

Heyeti Umumiyeye 
11 - 5 1338 

Âtide isimleri muharrer zevata hizalarında 
gösterilen müddetler için mezuniyet itası Divanı 
Riyasetin 10 Mayıs 1338 tarihli on birinci içti-
mamda tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Hüseyin Rauf 

REİS — Efendim Ruşen B. (Gümüşane) üç 
ay, Hulusi B. (Karahisarı Sahib) üç ay, Saded-
din B. (Menteşe) üç ay, Salih Ef. (Erzurum) üç 
ay, Said B. (Kângırı) bir ay, Abdullah Ef. 
(Bolu), üç ay, Veli B. (Burdur) üç ay, Musta
fa B. (Gümüşane) üç ay mezuniyet istiyorlar. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 
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5. — Biga Mebusu Hamid Beyin mazeretine 

binaen kıstelyevmden affedilmesine dair Divanı 
Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
11 . 5 . 1338 

4 . 5 . 1338 tarihli içtimai umuminin evvelki 
celselerinde hazır bulunduğu halde son yokla
mada bulunmadığından tâbi tutulduğu kıstel
yevmin tashihine dair Biga Mebusu Hamid Be
yin takriri Divanı Riyasetin 10 . 5 . 1338 ta
rihli on birinci içtimaında tezekkür olunmuş ve 
mumaileyhin mezkûr içtimai umumide hazır 
bulunduğu ve yoklama esnasında Adliye Encü
meni işleriyle meşgul olduğu anlaşıldığından He
yeti Umumiye karariyle yapılmış olan mezkûr 
kıstelyevmden istisnası tensibedilmiş olmakla He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur 
efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Hüseyin Rauf . 

REİS — Efendim mâlûmuâliniz yoklamada 
bulunmıyanlar hakkında kıstelyevm icrasını He
yeti Umumiyeniz tensip buyurmuştu. Hamid Be
yin Adliye Encümeninde meşgul olduğu Divanı 
Riyasetçe tahakkuk etti. Binaenaleyh Hamid 
Beyin kıstelyevmden istinasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Hamid Beyin kıstelyevmden is
tisnası Heyeti Umumiyenin ekseriyet karariyle 
kabul edilmiştir. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Yalnız Hamid Bey 
mi? 

REİS — Mazereti meşru görülen yalnız Ha
mid Beydir. 

Efendim; Şer'iye Vekâleti için icra edilen 
intihapta reye iştirak eden azanın miktarı 210, 
nisabı ekseriyet 106 dır. Abdullah Azmi Efendi 
Hazretleri 116, Hacı Süleyman Efendi 79 rey al
mışlardır. Şu halde Abdullah Azmi Efendi Haz
retleri 116 reyle Şer'iye Vekâletine intihabedil-
mişlerdir. (Allah muvaffak buyursun, sadaları) 

Efendim İktisat Vekâleti için icra edilen inti-
habatın neticesini arz ediyorum. Reye iştirak eden 
âza miktarı 201, buna nazaran nisabı müzakere 
101 dir. Hasan Bey (Trabzon) 106 reyle İktisat 
Vekâletine intihabedilmiştir. (Allah muvaffak 
buyursun, sadaları) Diğer intihalmtm neticesi 
de Riyasete tebliğ edilince Heyeti Umumiyenize 
arz edeceğim efendim. 
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SERİYE VEKİLÎ ABDULLAH AZMÎ Ef. 

(Eskişehir) — Efendim, şuabatı idarei Hüküme
tin anası makamında olan bir makamın, yükünü 
z»yıf omuzlanma yüklüyorlar. Bu yükün altın
dan kalkmak, mesuliyet ve vazife noktai nazarın
dan hem Meclise karşı, hem şeriat ve hem de 
sahibi şeriata karşı bu mesuliyetten bir dereceye 
kadar kurtulabilmek için Meclisi teşkil eden aza
nın bu bapta muavenet ve müzaheretine ihtiyaç 
vardır. Bir iki asırdan beri bu makamın bir yadi
gârı tarihî olmak üzere muhafaza edildiğini gö
rüyorum. Vaktiyle Kanunu Esasi salnamelerin 
baş tarafında tabolunur ve muhafaza edilirdi. Bu 
makamı kutsinin de bir asırdan ve belki bir bu
çuk asırdan beri böyle muhafaza edilmekte ol
duğunu görüyorum. Halbuki bütün şuabatı 
idarei Devlet kendisinden doğmuştur. Bunu 
ihmalden ziyade imal edebilmek Meclisinizden 
verilecek salâhiyete, yani o makinanm işlemesi
ne mütavakkıf olan teşkilâta bağlıdır efendim. 
O teşkilât; öyle kâtipler teşkilâtı değildir. Er
babı ilim ve dâniş vücuda getirmekten ibarettir. 
O makamın bugün şuabatı idarei Hükümetin 
her birine karşı bir hakkı müdahalesi vardır. 
Bunu istimal edebilmek birtakım teşkilâta müte
vakkıftır. Böyle yalnız başına emri idareye me
mur olan bir Şer'iye Vekilinin yapacağı bir iş 
değildir. Hükümetimiz, yani Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti her mânasiyle ve tamamiyle bir 
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Hükümeti îslâmiyedir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Yaşa... 
ABDULLAH AZMl Ef. (Devamla) — Eğer 

böyle bir zamanda, biz o makamı imal edemez
sek, hiçbir zamanda imal edemeyiz. (Çok doğ
ru, sesleri) Binaenaleyh Meclisten müzaheret 
gördükçe idrakim kadar orada çalışmaya gay
ret edeceğim. Müzaheretinizin kesildiği gün, 
çünkü o makam hem şeriata ve hem de sahibi şe
riata ve hem de* Meclise karşı mesul olduğu için 
müzaheretinizin kesildiğinde bendenizi de ora
dan çekilmiş göreceksiniz. Ancak müzahereti
nizin mânası itimat mânasında değildir. Yani 
vâki olacak teklifatta müzaheretin çekildiği gün, 
oranın teşkilâtının yürümiyecek bir halde bulun
duğu için vâki olan teklifatm reddedildiği gün 
bendenizi oradan çekilmiş göreceksiniz. Binaen
aleyh zayıf omuzlanma tahmil ettiğiniz bu yükü 
beraber taşıyacağız. Çünkü bu ikinci mesuliyet 
ki doğrudan doğruya şeriata ve sahibi şeriata kar
şı mesuliyettir. Bu ikinci mesuliyet Meclise âm 
ve şâmildir. (Alkışlar, Allah muvaffakiyet ver
sin sesleri) 

REİS — Efendim, samiin lütfen salonu tah
liye etsin. 

(Hitamı celse; saat : 3,00) 

(İkinci celse hafidir.) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakere; saat : 4,10 

REİS — Reisi&ani Hüseyin Rauf Beyefendi 
KÂTİPLER : Enver Bey (İzmir), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim, Sıhhiye Vekaleti Vekili 
intihabında reye iştirak eden azanın adedi 187, 
nisabı ekseriyet 94, Bolu Mebusu Fuad Bey 133 
reyle Sıhhiye Vekili Rıza Nur Beye Vekil ola
rak intihabedilmiştir. 

Suallere varidolan cevaplar: 
REİS — Efendim, diğer bir hususu Heyeti 

Aliyenize arz edip Heyeti Aliyenizin noktai na

zarım ve kararını almak mecburiyetindeyim. 
Birçok vekâletlerden, arkadaşlarımız tarafın
dan sorulan suallere tahrirî cevaplar gelmiştir 
ve bunun adedi kırka baliğ olmuştur. Nizam
nameye ve bâzı nikatı nazara göre suallerle 
buniann tahrirî cevapları zabıtnamelerin niha
yetine aynen dercedilir ve mebuslar tarafından 
okunur gibi bir karıp M vardır. Tensip buyımır-
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sanız bunları zabıtnamelerin nihayetine aynen 
dercedelim efendim. Yok eğer arzu buyurursa
nız ayn ayrı okuyalım. Bu cihetleri reye koyu
yorum. Tahrirî cevapları suallerle beraber zabıt
namelerin nihayetine dercetmeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (Hayır hayır, sedaları) 

Efendim, sual ve cevaplan zabıtnamelerin ni
hayetine dereetmek suretiyle mebusları haberdar 
etmeyi arzu buyuranlar lütfen ayağa kalksın. Ka
bul edilmedi. Şu halde okunacaktır efendim. 

Yalnız rica ederim; teenni buyurun, mevki-
iııizi terk etmeyin. Şimdi sual ve cevapları ge
tirip okuyacağız. (İçtimai âtiye kalsın soda
ları). 

Nizamnamenin bir maddesini arkadaşlarıma 
hatırlatmak mecburiyetindeyim. Takrir sahibi 
burada bulunmazsa sualinden sarfı nazar etmiş 
olur. Onun için sahibi olmıyan takrirleri oku-
yamıyacağız. Heyeti Celile sulların cevaplarının 
perşembe günü okunmasına evvelce karar ver
mişti. 

HULUSİ B. (Karahisan Kaib) - - Fakat kırk 
sual değil efendim. 

REİS — Zâtıâlinizin arzusu yapılmak la
zımsa teklif yapınız. Reye koyayım efendim. 

HULUSİ B. Müsaade buyurun, arz ede
yim efendim. 

REİS — Buyurun efendim. 
HULUSİ B. (Karahisan Sahib). — Arkadaş

lar, Reis Beyefendinin buyurmuş oldukları doğ
ru ve Nizamnameye muvafıktır. Fakat Nizam
name diyor ki : Bir şey soran mebusun sualinin 
cevabı şukadar zamanda gelecek. Halbuki bun
lar birkaç aydan beri birikmiş suallerin cevabı. 
Bunların bugün hepsinin burada okunmasın*! 
dair Nizamnamede bir şey yoktur. Şu haysiyetle 
demin okunması mevzu olduğu zaman sureti 
muti akada okunması reye kondu. Yoksa bugünki 
okunsun diye değil. Sonra bir mebus ne bilir ki, 
sorduğu sualin iki ay on gün sonra cevabı gele
cektir. O giyı hazır bulunabilsin. Belki bir iş 
için gelememiştir. Bundan dolayı neden hakkı su
ali sakıt olsun? Binaenaleyh en doğru ve mâkul 
bir tarzda hareket etmek için muayyen bir gün 
tâyin edelim. O zaman okunsun ve herkes hazır 
bulunsun. (Muvafık, sesleri) 

REİS — Efendim Heyeti Âliyeniz suallerin 
cevaplarının Perşembe günü okunmasını kabul 
etmiştir. Ayrıca bir karar verirseniz... (Kırk ta
nesinin okunmasına karar vermedik, sadalan) 

İ&8 d : 3 
Müsaade buyurun efendim. Sual soran zevat 

Perşembe günü cevapların okunacağını bilince 
her halde Mecliste hazır bulunması lâzımdır. Ya
ni arkadaşlarımızın her ihtiyacını nazarı dikkate 
alarak Meclisi idare etmek imkânı yoktujr ve ola
maz. Şimdi Heyeti Celilenize arz ettim. Bu nok-
tai nazan teminen zabıt ceridelerinin nihayetine 
dercedelim mi diye... «Aynen okunsun» dediniz. 
Bunun için okuyabildiğimizi okuruz. Okuyamadı
ğımızı gelecek Perşembeye tehir ederiz. 

3. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
mesaili iktisadiye hakkındaki sualim İktisat Ve
kili Sim Beyin tahrirî cevabı 

REİS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin sual takririni okuyoruz. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Dünyaya hâkim olmak ancak iktisadiyatla

dır. İstiklâli millî de ve istihlâsı vatan da iktisa
diyatladır. Çünkü her şeyin mevkufunaleyhi 
mangir ve istihsalâttır. Seyfen, siyaseten hâkim 
olmak, (Memleketin iktisadiyat, istihsalât ve is
tihlâki) bir muvazene temin olunmadıkça suri 
bir hâkimliktir. Hakiki hâkim olmak (Mangıra) 
ihtiyaçtan müstağni olmadığı müstağnii arzdır. 
Memleketimiz ziraat memleketi olduğuna ve en 
mühim menbai varidatı ve istihsalâtı çiftçilik bu
lunduğuna göre sebebi hayatımız ve hayatımızın 
şartı evvelini teşkil eyliyen çiftçilik bugün yüz
de otuza tenzil olunduğunu ve hayatımızın müşkül-
1 eştiğini gözümüzle görmekte ve kulağımızla işit
mekteyiz. Gelecek sene hem yiyecekten ve hem 
sair ihtiyacat yüzünden pek müşkül bir vaziyet 
ve buhran içinde kalacağımız revşi halden müs-
teban ve ayandır. Çünkü Perşembenin gelişi 
Çarşambadan müstedeldir. İktisadiyatımızın te-
minatiyle ve ziraat ve istihsalâtla aîât ve ede
vatını tedarik ve isithlâkâtm meni ve tedabiri 
şaibe ittihaziyle mükellef olan İktisat Vekili 
mazide ve zamanı halde bu hsusa meddinazar 
sahibi olmadığı gibi muamelât ve umuru ik
tisadiyatta bir hüküm ve icrada bulunmadığı 
ve tedabiri âcile ve şaibeye tevessül etmediği 
malûmdur. Çünkü istihsalât için hiçbir eseri 
yoktur. 

İktisadiyatın kısmı sanisi olan istihlâkât ve 
memleketteki vâki olan israfat ve telefat için 
de tedabiri mania ittihaz etmemiştir. Çünkü 
memleketin her yeri vebayı bakari ve tatili zi-
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neden beri sahiplerine iade edilmeyip de me-
nafii şahsiye ve ticareti zatiyeye hasır've kasrın-
daki hikmet nedir? 

8. Senei hazıra ve âtiyeler için neler dü
şünülmüş? Kasrı - basar ve meddi nazar sahibi 
olup olmadığının beyanı matluptur. 

9. Geçen sene Ankara bağlarına arız olan 
tırtılın imhası için ancak Haziranda başlamak 
şaıiiyle sekiz mücadele kolu teşkili için sekiz 
on bin lira sarf edildiği halde ancak eshabı 
nüfuzun üç kadar bağları dezenfekte edilmiş ve 
bunun da geç kalmak dolayısiyle bir tesiri gö
rülmemiştir. 

10. Ziraat Bankasının hataları vukua gel
dikçe birer tekdirle geçiştirmektedir. Meselâ; 
telgraf poliçeleri on altı günde tediye ediliyor. 

31 Kânunuevvel 1337 
Siird 

Mustafa Sabri 
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raat ve membaı istihsalât olan binlerce dönüm 
bağ kürüm ve eşcar cibali mübahadaki sahip
siz eşcar ve kürüm kat'ı ve tahribedilmekle sa
bittir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bul
gurdan olan gibi (Dağlardaki baltalık için ça
lışacağım) derken memlekette mennabü ziraat 
ve binlerce dönüm bağ ve milyonlarca eşcar her
kesin gözünün önünde kesilmiştir, kesilirken 
karşıdan bakmıştır. Milletinin sıfatı âmiriyetini 
istimal edememiştir. Kudreti fiiliyesini göste
rememiştir. 

Memleketin vekillerinin emrini de keenlemye-
kûn eylemiştir. Çünkü Meclisçe tahtı karara 
alman ve emrolunan ehli zürraa verilmek üze
re tohumluk veya onun bedelini tesviye etti-
rememiştir. Memlekette her hususta fedakâr
lık eden muhterem ahalimiz ve mükerrem çift
çilerimiz ziraat ve haraset edememişlerdir. Bur
juva, zenginlerin parasını faize işletmekle mem
lekette dehşetli bir ihtikâr daha ihdas eylemiş
tir. 

Hulâsa : 
iktisat Vekili Muhteremi kendisine kiraren 

bu hususat ilâm ve ilân olunduğu halde vazife
sinde lâkayıt kalmıştır. İşgal ettiği sandalyeyi 
rahat kürsüsü itikadında bulunmuştur. Sây ve 
gayret ve vazifesini ifa ile umumum menfaatini 
düşünecek bir meddinazar sahibi olduğuna bir 
eseri olmadıktan başka tarzı hareketi de ka-
naatbahış değildir. Memleketin iktisadiyatı var
tada, hayati tehlikede olduğundan müşarüni
leyhten mevaddı âtiyenin müzakere olunmasını 
teklif ederim. 

1. İktisat Vekili Meclisin karanı kanunu
na ittıba etmemekte ve Meclisçe kabul olunan 
tohumluk veya bedeli verdirmemektedir. 

2. Vebayı bakari. 
3. Binlerce dönüm bağlar harabolmuştur. 
4. Binlerle, milyonlarla eşcar kat'olunmak

tayken tebabiri mâniai mevcudenin tatbikmda 
tekâsül gösterilmektedir. 

5. Damızlık hayvanat kesilmekte ve buna 
karşı da lâkayıt bulunulmaktadır. 

6. Memleketin hayatı iktisadiyesinin tah
ribi için yün, pamuk ve filik gibi mevaddı ip-
tidaiyenin ihracatında müşkülât ika edilmekte
dir. 

7. idare ve himayelerinde teşkil etmek is
tedikleri (Kooperatif şirketi) teşkil etmediler. 
Fakat şirket namına aldıkları paranın iki şe

fi. M. M. Riyaseti Celilesine 
Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi tara-

fnıdan verilen 31 . XI I . 1337 tarihli sual tak
riri vekâletimizin üç şubesine mütaallik mevad
dı şâmil olup telfikan berveçhi âti cevaparı arz 
olunur. 

1, 3, 4, 9 ncu maddelerin cevapları : 
Vekâletimizce bütçede mevzu tâviz tohum

luk muhassasatmı tamamen tevzi için çalışıl
mıştır. Ancak bütçenin tasdikma intizar sebe
biyle bundan mukaddem vukubulan müracaat
lara muvafık cevap verilmemiştir. Bağların 
tahribine mümanaat, Dahiliye Vekâletine ait me
sele olup yalnız serveti umumiyeyi rencide ede
cek muamelâtı tahripkâraneye karşı tedabiri ma
nia ittihazı maksadiyle aidolduğu makamlara 
müracaat edilmemiş değildir. Geçen sene An
kara bağlarına arız olan tırtıl için iki bin lira 
tahsisat verilmiş; bunun beş yüz lirasiyle de
mirbaş eşya mubayaa ve küsuru ile de birçok 
meyva ağaçları tedavi edilmiştir. 

2, 5, 6 ncı maddelerin cevabı : 

Damızlık hayvanatın kesilmemesi için memur
larımıza daima tebligatta bulunduğumuz gibi 
memleket dâhilinde hayvanatı ehliye miktarının 
tezyidine hadim olacak tedabir meyanmda bu 
sene katiyen dişi kuzu kesilmemesi hakkında 
Heyeti Vekileden alınan karar tamim ve has-
ran takibolunmuştur. 
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Vebayı bakari meselesine gelince; bu hasta

lık bidayeten Erzurum cihetinden nakliyat do-
layısiyle bu tarafa gelmiş ve gerçi darülistih-
zarlarm bilicap birden bire nakli ve vdrüs istih
sali için bâzı mertebe teahhur vâki olmuşsa da 
mücadele heyetlerinin mesais'yle ahval tahdid-
edilmiştir. Mevaddı hayvaniyenin ihracatını müş
külâta düşürecek hiçbir tedbir ittihaz edilme
miştir. 

7 nci sualin cevabı : 
Vekâletin himayesinde bir kooperatif şirketi 

teşkil edilmiş olduğuna ve bu bapta bir müra
caat vukuuna dair hiçbir malûmat bulunmadığı 
gibi vücudu bilâhara istihbar edilen şirketle 
topladıkları para ve şeriklerin esamisi ve bilâ
hara iade olunan miktar hakkında vekâletimizde 
hiçbir kaydı resmî yoktur. 

8 nci sualin cevabı : 
Senei âtiye hakkında iktisadiyatımızın inki

şafını temin edecek tedabiri vaktinde ittihaz ve 
tatbikında muvaffakiyet ibraz edebilecek sahibi 
liyakat ve ihtisas kaç zat varsa cümlesi vekâ
lette işbaşına getirilmiş olduğundan Meclisi Âli 
bu mevzu dâhilinde istikbale emniyeti kâmile 
ile bakabilir. 

10 ncu sualin cevabı : 
Ziraat bankalarından havalâtın teehhürle te

diyesi memurinin takdirsizliğinden değil aneak 
bâzı telgrafnamelerin postayla gelmiş olmasın
dan münbais bulunduğu mâruzdur efendim. 

23 Mart 1338 
İktisat Vekili 

Sırrı 

REİS — Cevabı kâfi gördünüz mü efendim? 
SIRRI B. (İzmit) — Reis Bey! Burada bir 

şey izah edeyim. Cevabın imzası bendenizinse de 
sual selefim zamanında verilmiştir. 

HACI MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — 
Efendim kâfi görmüyorum. Kooperatif namına 
yalnız mebuslardan değil, memurlardan da 
para alınmıştır. Bunlar henüz verilmemiştir. 
Bu memurların parası verilmelidir ve bu paralar 
verildiği takdirde kâfidir. Böyle memurları do
landırmak suretiyle para almak doğru değildir. 
Kâfi görmüyorum. İstizaha kalbederim. 

RElS — Takrir verirsiniz, yaparız efendim. 
FÎKRET B. (Kozan) — Sual ve istizah bir 

Vekilden yapılır. Bugün henüz bir iktisat Vekili 
yoktur. Yenisi şimdi intihabedilmiştir. Daha ken-
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dişine bile tebliğ edilmemiştir. Eğer bu sual ve 
istizah vekili sabıktan ise her ne olursa olsun, 
onun mesuliyeti siyasiyesi kalmamıştır. Eğer 
madde tâyin edilirse bunlar hakkında alelûsul 
şubece tahkikat yapılır. Demin Makamı Riyaset 
buyurdular ki, sahibi sual mevcudolmazsa sual sa
kıt olur. Vekil de mevcudolmazsa sual evleviyet-
le sakıt olur. Yani sabık vekil bunun hakkında 
celbolunamaz. Çünkü sual sahibi kâfi görmez de 
istizaha kalbederse sabık, istifa etmiş, çekilmiş bir 
Vekilden istizah edemeyiz. (Doğru, sadalan) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tahrirî oldu
ğu için izahat lâzımgelmez, efendim. 

4. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Kars 
Maarif Müdüi'ü hakkındaki sualine Maarif Vekili 
Vehbi Beyin tahrirî cevabı 

REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
Maarif Vekâletinden sual takriri ve cevabı var. 

Riyaseti Celileye 
Maarif Vekâletinden memurinin hukuku ve 

emvali milletin muhafazası namına âti sualin ka
bulünü teklif ederim. 

Kars Maarif Müdürü Cevad Bey gibi mukte
dir bir memurumuz bilâsebebi kanuni, neden ve 
kimlerin düşüncesi ve şikâyeti üzerine azledilmiş
tir? Ve madem ki, maarif müdürü azledilmişti; 
neden ve ne lüzuma binaen birkaç gün sonra 
Kayseri Sultanisi Tarih ve Coğrafya Muallimli
ğine tâyin edilerek kendisi şu kış günü eşyayı 
beytiyesini satmakla maaaile malen, bedenen ve 
Hazinei millet de kendisine maaaile dört, beş yüz 
lira harcırah vermekle mutazarrır edildi? İndeli-
cap bu zararları kimler tazmin edecek ve bu gay-
rikanuni harekâttan kimler mesul olacaktır? 

Erzurum Kars 
Mehmed Salih Ali Rıza 

B . M M . Riyaseti Celilesine 
1557/2731 numaralı ve 5.1.1338 tarihli tez-

kerei Riyasetpenahileriyle mübellâğ Erzurum Me
busu Hafız Salih Beyin sual takririne cevaptır. 

Kars Maarif Müdürü Cevad Bey vazifei as
keriyeye daveti dolayısiyle yerine mahallî muta
sarrıflığının ve halkın mütevali takdir ve tevec
cühlerini celbeden Muzaffer Bey vekâleten tâyin 
edilmişti. Bilâhara Cevad Bey alâkai askeriyesini 
kat'ettiğinden eski vazifesine avdet için Vekâle
ti âcizeye müracaat etmişse de mumaileyhin ora-
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da ifayı vazife etmemesi lüzumu hakkında mahal
linden vâridolan işarata binaen kendisi o sahadan 
uzaklaştırılmak ve açıkta bırakılmamak üzere 
Kayseri Tarih Muallimliğine naklen tâyin olun
muş ve Muzaffer Bey de asaleten yerinde ipka 
edilmiştir efendim. 9.1.1338 

Maarif Vekili 
Mehmed Vehbi 

SALİH Ef. (Erzurum) — Vekil Beyefendi 
Erzurumlu, âba ve ecdadı Erzurum'da doğmuş, 
büyümüş, yetişmiş, Almanya'da ve sairede tahsil 
görmüş bir efendi her nasılsa Erzurum vilâyetin
de bir Maarif Müdüriyetine tâyin olunmuşken 
ne zihniyet ve ne esbaba mebni bu adamı oradan 
kaldırarak Kayseri mektebi muallimliğine aldı
lar? Bugünkü tutuş ben öyle zannediyorum ki, 
Erzurum'da Erzurumlu namına hiçbir adam, bir 
fert sureti katiyede bulundurulmıyacaktır; hattâ 
benliğini müdrik bir adam, bulunmıyacaktır, bu 
böyledir. Erzurum'da benliğini bilen bir kimse 
varsa yavaş, yavaş ve tedrici bir surette böyle 
memleket haricine cıkanlacaktır. Bundan ben 
böyle anlıyorum. 

ABDÜLHAK TEVFlK B. (Dersim) — Ni
çin diyebilir miyim efendim? 

• • • ' " • d -

SALİH Ef. (Erzurum) — Şimdi bir memur, 
Kars Maarif Müdiriyetinden Kayseri Sultani 
Müdiriyetine veya {Muallimliğine geliyor. Zaten 
felâket görmüş bir fukara... Oradan Kayseri'ye 
nakletmek için tedarik etmiş olduğu beş on tane 
tahtayı, tabağı, sandığı satıyor. Sonra aldığı 
harcırahla sattığı eşya katiyen yol parasını 
idare edemez ki, buraya gelsin. Bu adam, ev eş
yasını sattıktan sonra Kayseriye gelecek; ora
da iki bin kuruş maaşla tâyin edilecek... Acaba 
aldığı parayla kendisine yatak mı tedarik edecek
tir, iaşesini mi temin edecektir? Veyahut çoluk 
gocuğunu mu idare edecektir Tese'ül edip ev
lât ve iyali sokaklarda mı kalacaktır? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O hiç 
efendim, iş orada değil, emir almıştır. El emrü 
fevkal edep... 

SALİH Ef. (Erzurum) — İkinci bir mesele; 
muzır bir adam deniyor. Ben de kabul edeyim 
ki, muzır bir adamdır, fena zihniyet takibedi-
yor. Erzurum ile Kayseri arasında ne fark var
dır? Madem ki, bu adamı Erzurum'dan kaldı-
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nv, Kayseri'ye götürürsün; Kayseri'de bulu
nan bir aşılamamalıdıtr. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey Ni-
zamnamei Dahilî mucibince beş dakikadan faz
la söz söylenmez efendim. (Handeler) 

SALİH Ef. (Devamla) — Peki efendim; 
bendeniz de teklif ediyorum ki; bütçemizin bu
na müsaadesi yoktur. Bendeniz fazla soylemi-
yeyim. Binaenaleyh bütçenin böyle yüklere ta
hammülü yoktur, hâli malîmiz müsait değildir. 
Böyle memurları değiştirip harcirah vermekle 
memlekti ve Hazinemizi mutazarrır etmjyelim. 
Buna bir netice verelim. 

MAARİF VEKİLİ VEHBÎ B. (Karesi) 
Efendim, Erzurum'umuzun şimdiye kadar tarihi 
Islâmda ve Osmanide göstermiş olduğu fedakâr 
lığı zerrece vicdanı olan hiçbir fert inkâr ede 
mez. Kaldı ki, bir recülü hükümet... Binaenaleyh 
Salih Efendinin imaen söylemek istedikleri... 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistaıı) — Reis Bey ben 
de bu cevaba karşı bir şey söylemek istiyorum. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla) - -
Salih Efendinin söylemek istedikleri, Erzurum
luların, Erzurum'da bulunup bulunmamak me
selesi mevzuubahis değildir, yani Erzurumlu
ların Erzurum'da bulundurulmaması mevzuu
bahis değildir. Bu bendenizden evvel olmuş bir 
meseledir, bundan dolayı ümide düşmesinler. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bir
çokları ümide düşmesin ne demek? Lütfen tashi
hini rica ederim. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla) — 
Ve hattâ mazul addedilmiştir. Bendeniz vazife
ye başladığım zaman, bu zat asker olduğundan 
yerine hakikaten Azerbaycan ve sair yerlerde 
hizmeti sebk etmiş Muzaffer Bey isminde bir za
tın asaleten tâyin edildiğini söylediler. Bendeniz, 
cepheye giden bir zatın yerine diğerinin tâyi
ninin muvafık olmadığını söyledim. Cereyan eden 
muameleden haberim yoktur. Bunun muvafık 
olmadığını ve evvelki Maarif müdürünün tanın
masını, ikincisinin vekil tanınmasını yazdım. 
İkincisinin terhisi üzerine bu da o meyanda ter
his edildi, geldi.. O sırada Şark Cephesi Kuman
danlığının telgrafını gösterdiler ve onda bunun 
başka bir mıntakada bulunması yazılmış, onun 
için bu muamele cereyan etmişmiş.. 
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Biz de, ileride başka bir yere kayrılmak üze- J 

re bugünkü günde münhal olan Kayseri Tarih, 
Coğrafya muallimliğine tâyin ettik. Kabul et
medi ve istifa etti. Mesele bundan ibarettir. 
Kendisi omda kaldı. Malûmatım bundan ibaret... J 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim günlerde 1 
bugün mübarek Ramazan.. Saat de on buçuk... Va-
kaa biz, bu sual takrirlerinin Perşembede okun- i 
masına karar verdik ve taraftar olduk. Bütün 
işleri dimağların, zihinlerin bu gibi mukarre-
ratı anlryabiieceği sırada çıkardık. Şimdi mak
sat suallere verilen cevapları behemehal kabul 
etmek için bu saat intihabedilmişse diyecek yok
tur. Zannedersem bu saatte, bu suallerin ceva
bını okumak, her halde vekilenin lehine muva
fıktır. Bu ise doğru değildir. Binaenaleyh bu 
işlerin tehiri lâzımdır. Bu saat bu işlerin bu 
şeylerin okunması zamanı değildir. Çünkü bu 
saat içinde nazarı dikkate alınacak ve memleket 
iein müfit şeyler bulunabilir; ihtimal ki vekil
lerin verecekleri cevap içerisinde; câ.yi dikkaı 
nıkat olabilir. Binaenaleyh bu kafa ile bunların 
hiçbirisi yapılamaz. Binaenaleyh bu saatte bun
ların, bu usullerin cevaplarının okunacağı gün
leri tâyin etmek lâzımdır. Buna binaen Maka
mı Riyasetten artık Meclisin tatilini istirham | 
ediyorum. I 

REİS — Efendim, Tahsin Beyin ifadeleri 
arasında şayanı dikkat bir noktayı tekrara mec
burum ve ben de noktai nazarımı söyliyeeeğim. 
Buyurdular ki, bu suallerin cevaplarını böyle 

İçtimai Âti 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
A) Heyeti Vekileden mevrut levayihi ka

nuniye : 
L Taymat ve yem Kanununun tadiline dair 

lâyihai kanuniye 
2. Miyan kökleriyle ballarından üşür istifa

sına dair lâyihai kanuniye 
3. Mütekaidin ve müstafi esnafı memurini 

askeriye maaşatı hakkındaki lâyihai kanuniye 
B) Tekâlif i kanuniye : 
1. Alenen nakzi siyam edenlerin sureti tec-
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bu zamanda, geç bir zamanda okumak, bunları 
şöylece geçiştirip cevap verdirmemeye matuftur. 
Bendeniz bu sözlerin geri alınması lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. (O size değil, sadalan) 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bendeniz 
izah edeyim... 

REİS — Makamı Riyaset bunu kabul edemez. 
Bilâkis Tahsin Beyefendi gibi bâzı zevatın oruç 
haliyle okunacak şeyleri anlıyamıyacaklanm dü
şünen Makamı Riyaset, bunların zabıtların ni
hayetlerine derciyle iktifa edilmesini istedi ve He
yeti Umumiye kabul etmedi, aynen okunmasını 
istedi. (Ekseriyet yok, sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, biz demin vakaa bu takrirlerin okutması
nı tahtı karara aldık. Fakat yalnız bugün okun
ması meselesi mevzuubahistir. Bugün yorgun
luk dolayısiyle makamı Riyaset bunda ısrar bu-
yurmasınlar da, başka Perşembe günleri okut
sunlar. 

REİS — Anlaşılıyor ki, takrirlerin Perşem
be günleri cevaplarının okunması kabul edildi. 
Bugün de şimdiki hissiyattan, izhar buyurulan 
arzudan anlaşılıyor ki, dimağlar yorulmuştur, 
yani mesaiye devam edilemiyecek bir hal hâsıl 
olmuştur. O halde Pazartesi günü öğleden sonra 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

(Hitamı müzakerat; saat : 5,30) 

Ruznamesi) 

| ziyesine dair Bolu Mebusu Abdullah Efendinin 
teklifi 

C) Müteferrik evrak : 
1. Kars Muahedesinin tasdik edildiğine dair 

Heyeti Vekile Riyasetinin tezkeresi 
2. 1338 Avans Kanununun tefsirine dair 

Tevfik Rüşdü Beyin takriri 
3. Memurin Muhakemat Heyeti intihabat! 

netayici 
4. Rüsumu Belediye Kanununun tefsirine 

[ dair Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi 
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5. Avrupa'da tahsilde bulunup tahsisatı 

kat'edilen talebe hakkında Heyeti Vekile Riya
seti tezkeresi 

6. Hasan Fehmi Beyin Reisvekilliğinden is
tifası 

7. Mütarekeye dair Çölemerik'ten telgraf 
D) Encümenlerden mevrut mazbatalar : 
1. Rusya'dan gelecek etfalin masarifine kar

şılık olmak üze^e Kastamonu Mebusuı Suad Be
yin teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

2. Zonguldak'taki Evkafa terki 
hakkında Bolu Mebusu Adbullah Efendinin tek
lifinin noktai nazarı anlaşılmak üzere Müdafaai 
Milliye Vekâletine tevdiine dair Lâyiha Encü
meni mazbatası 

3. Aşar Nizamnamesinin tadiline dair Malat
ya Mebusu Feyzi Efendinin teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

4. Avans Kanununun tefsirine dair tezke
reye mütaallik Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası; 

5. Memurin Muhakemat Heyetinin tevsii 
vazaifine dair tezkereye mütaallik iktisat En
cümeni mazbatası; 

6. Konya irva ve iska sahasındaki araziden 
alınan ücrete dair Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası; 

7. Belediye Kanununun tefsirine dair Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatası; 

8. Belediye Rüsumuna dair Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası; 

9. Baltalık Kanununun tadiline dair tek
lifin reddine mütaallik İktisat Encümeni maz
batası ; 

10. Tarik bedeli nakdîsinin tadiline dair 
encümenler mazbataları; 

11. İstiklâl mahkemesince mahkûm Yazıcı 
Mahmud hakkındaki evrakı hükmiyenin mah
kemeden celbine dair Adliye Encümeni maz
batası ; 

12. İdama mahkûm lbrahimoğlu Mustafa 
hakkındaki hükmün affına dair Adliye Encü
meni mazbatası; 

13. Haliloğlu Kasım'm bakiyei müddeti ce-
zaiyesinin affı hakkında Adliye Encümeni maz
batası ; 

14. İdama mahkûm Ahmedoğlu Kemal'in 
affı hakkında Adliye Encümeni mazbatası; 
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15. Cemal Efendinin istidasına dair Adliye 

Encümeni mazbatası; 
3. — Müstacel ruzname : 
1. Hüseyin Avni Beyin teklifi; 
2. Sükna Kanunu ve akaarattan bedeli ica-

*rınm yüzde onu nispetinde vergi ahzi hakkında 
Kanun; 

3. Muinsiz efrat maa§atı hakkındaki lâyi-
hai kanuniye; 

4. Divanı Temyizi Askerî lâyihai kanuniyesi 
(Encümende). 

5. Vilâyatı Şarkiye muhacirinine verilecek 
keresteye dair lâyihai kanuniye; 

6. Resneli Niyazi Beyin ailesiyle Atıf Beye 
muhassas maaşatın devamı tesviyesi hakkında
ki teklif; 

7. Sinob harikzedegânı keresteleri hakkın
daki teklifle, Heyeti Umumiyece tevhiden mü
zakeresi kabul edilmiş olan lâyiha ve tekâlifi 
kanuniye; 

8. Belediyeler tarafından celbedilecek ec
zayı tıbbiyenin Gümrük Resminden istisnasına 
dair teklif; 

9. Himayeietfal Cemiyetinden posta ve tel
graf ücreti alınmamasına dair teklif; 

4. — Ruzname: 
1. 1338 senesi Dahiliye bütçesine mülhak 

bütçeler; 
2. Nevahi Kanunu (Salı günleri tahsis 

edilmiştir.) 
3. Ruznamei müzakerat hakkında müza

kere ; 
4. Hükümeti Milliyenin teşekkülünden ev

vel alman mebaliğ hakkında Maraş Mebusu 
Tahsin Beyle rüfekasınm teklifinin reddine dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası; 

5. Cünha ile hapis cezasının cezayi nakdîye 
tahvili hakkında Cemil Beyin teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası; 

6. Çay ve kahveyi fazla satanlardan Te
mettü Vergisi ahzi hakkındaki teklifin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası; 

7. Altmış beş yaşını tecavüz eden mahpu-
siıı hakkındaki teklifin reddine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası; 

8. Mesken icarlarından iki aylığının Harb 
Vergisi olarak ahzi hakkındaki teklifin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası ;> 

9. Malatya Mebusu Sıdkı Beyin firarilef 
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hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadı- ı 
ğma dair Lâyiha Encümeni mazbatası; 

10. Hotamışlı Halil ve rüfekası hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası; 

11. Kırşehir mevkuf ini hakkında Adliye En
cümeni mazbatası; 

12. Zâbitvekili Mehmed Ali Efendi hakkın 
da Adliye Encümeni mazbatası; 

13. Taşçı Yorgi hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası; 

14. Mardinli Süleyman hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası; 

15. Haliloğlu Abdullah ve rüfekası hakkın
da Adliye Encümeni mazbatası; j 

16. Men'i Müskirat Kanununa tevfikan I 
mahkûm edilenler hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası; 

17. Kanunu Cezanın mevaddı mahsusasımn 
tadili hakkındaki lâyihaya dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

18. Bozkır'dan Mustafaoğlu Ali'nin affı hak- | 
kında Adliye Encümeni mazbatası I 

19. Akşehir'den Alioğlu Veli'nin affı hak- j 
kında Adliye Encümeni mazbatası I 

20. — Hiyaneti vataniye mücnmininden bir ! 
kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

21. Antalya ve sair mahallerdeki teşkilâtı 
mülkiye hakkındaki tekliflerin Dahiliye Vekâleti
ne tevdii hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası ı 

22. Belediye etibbasınm belediye meclislerine 
azayı tabiîye olarak devamları hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin reddine dair Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

23. Sinob'da Tersane mahallindeki bina hak
kında Dahiliye ve Kavanini Maliye encümenleri 
mazbataları 

24. Memurin muhakematının tadiline dair 
tekliflerin reddi hakkında Adliye, Dahiliye encü
menleri mazbataları I 

25. Muvazene Encümeni Müdürü maaşının j 
bütçeye ilâvesi hakkında Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

- . • • • 
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26. Meclis aklanımda tahtı silâha alınanların 

maaşatı hakkında Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

27. Murakabe ve Muvazenei Maliye encümen
lerinin murakabeye dair teklifleri 

28. Takdirnameyle taltif Kanununun tefsi
ri hakkında Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası 

29. Ferid Efendinin taltifinin tehiri hakkın
da Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

30. Yem ve taymat hakkında Müdafaai 
Milliye Encümenvmazbatası 

31. Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 
32. Ankara bağlarındaki tahribata dair isti

dalar üzerine İstida Encümeni mazbatası 
33. Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen

dinin sureti azline dair istida Encümeni mazba
tası 

34. Osmanoğlu Ali hakkında Adliye Encü
meni mazbatası 

35. Belediye Kanununun tadili hakkında 
Amasya Mebusu Rıza Beyin teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

36. Tahsisat kabilinden kurayı mevkufe aşarı 
hakkında Mustafa Efendinin teklifine dair Şer'i-
ye ve Evkaf Encümeni mazbatası 

37. Ruhsatı resmiye ile gidip avdetlerinde 
eşkıya tarafından tehdidedilenler hakkında encü
menler mazbatası 

38. Memaliki meşgule memurini hususiyesiy-
le muallimlere verilecek harcırahlar hakkında 
mazbata 

39. Matbuat Kanununun tadili hakkındaki 
teklifin reddine dair Adliye Encümeni mazbatası 

40. Mahkemei Temyiz kadrosu hakkında tek
lifin reddine dair Adliye Encümeni mazbatası 

41. Adana Defteri Hakani kuyudatmdaki 
gayrikanuni muamelenin tashihi hakkında lâyihai 
kanuniye 

42. Ziynet eşyası Kanununun tadili hakkın
da lâyiha. 

.«.„• 
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