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BÎEİNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KATİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Atıf Bey (Kayseri) 
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REÎS — Efendim! Celseyi açıyorum. Zaptı 
sabı'k hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
İkinci Reis vekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinilkat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Meclisi ida
relerde kadıların memurin muhakemaıtma müta-
allik 'hususata karışmamalarına dair teklifi ka
nunisi ile 

Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, şimen
diferler (hakkındaki teklifi Lâyiha Encümenine 
havale edildi. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyden mev
rut telgraflar okundu. 

Erzurum'dan mevrut zafer töbriknamesi kı
raat olunarak bir suretinin Başkumandan Paşa 
Hazretlerine tebliğine ve Erzurum ahalisine 
Meclisin selâmlarının işarına karar verildi. 

Denizli Mebusu Yusuf Bey hakkındaki Diva
nı Riyaset karan okunarak reddedildi. 

Fenerler İdaresi hakkındaki lâyihai kaınuni-
yenin ımüstacelen (müzakeresine dıair Muvazene! 
Maliye Encümeni Riyasetinin takriri okunarak 
ruznamedeki müstacel mevaddan sonra müzake
resi tensibedildi. 

Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan 
•mahallere muavenet icrasına dair lâyihai kanu
niye ile 

İzmir'in Güzel îzmir tesmiyesine dair Da
hiliye Encümeni mazbatası ruznameye alındı. 

Gazianteb Mebusu Yasin Beyin sual takri
rine İktisat Vekili Bey tarafından cevap ita 
olundu. 

Bilâhara Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 
nci maddesinin ilgasına dair teklifi kanuni mü
zakere edilerek teneffüs için celse tatil olundu. 

(Ekseriyet olmadığından celse küşadedilme-
miştir.) 

Reis Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Kayseri Lâzistan 

Atıf Ziya Hurşid 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Reis Beye
fendi Tedrisatı İptidaiye Kanunu değil. Karar
namedir, kanunu muvakkattir. 

REİS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
(Yok sadaları) Zaptı sabık hulâsası tashihan ka
bul. olundu. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, 
memaliki müstahlâsada muvakkat mahakimi Ce
zaiye ve Menhubat komisyonları teşkiline dair 
kanun lâyihalarının muvakkat bir encümende 
müzakere edilmesine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Kurtarılan vilayetlerimizdeki vazaifi fevkal

âdenin serian ifasını temine dair âcizleriyle yet
miş kadar refikim tarafından verilip Heyeti ic-
raiyeye tevdi kılman takrir üzerine İcra Ve
killeri Heyetinden mevrut iki kıta lâyihai ka-
nuniyenin havale edildiği Dahiliye, Muvazene, 
Adliye encümenlerinin hep birlikte içtimai pek 
müşkül ve vakit ziyamı mueibolduğundan, bu 
encümenlerden üçer kişi ayrılarak, mezkûr lâyi
haların müzakere edilmesini teklif eylerim. 

Burdur Mebusu 
İsmail Subhi Soysallı 

SOYSALDI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
— Efendiler, geçenlerde âcizleriyle yetmiş refi
kimin imzasını havi bir takrir verilmişti. Kur
tarılan yerlerdeki vazaifi fevkalâdenin ifasına 
dairdi. Bu, Heyeti Vekileye havale edildi. Ora
dan ahiren Meclisi Âlinize iki kıta lâyihai ka
nuniye geldi. Heyeti Celileniz bu iki lâyihai 
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kammiyeyi Muvazene, Dahiliye, ve Adliye encü
menlerine havale buyurdunuz. Fakat havale 
edileli beş, altı gün oldu. Mesele müstaceldir. 
Bu encümenlerin hepsini bir arada eemetmek ka-
bi] olmuyor. Binaenaleyh; takriri âcizanem veç
hile tensip buyurursanız, her encümenden üç 
kişi toplansın, bunlar bu işe baksınlar. Zaten 
Heyeti Vekile de, bir an evvel bunun neticelen
mesini arzu ediyorlar. Bu suretle vakit geçme
den mesele neticelenmiş olur. (Muvafık sesleri). 

REİS — Efendim müsaade buyurun; Heyeti 
Vekile Reisi de, bu hususta Heyeti Vekileye bir 
telgraf vermişler. Bunu tacil ediyorlar. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim esasen Heyeti Umumiyeden iki encüme
ne havale buyurulmuştu. 

REİS — üç encümene... 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Üç encüme

ne... Muvazene Encümeni zaten malî kısmına 
bakıyor. Bunu Dahiliye, Adliye encümenlerinin 
tetkik etmesi lâzımgelir. Encümen nisabı muza-
keresinin beşer kişi olması hasebiyle işlerin 
içinden çıkılması kabil değildir. Eğer içlerin
den üç kiginin evvel beevvel tetkikat yapması lâ-
zımgeliyorsa, bunun takdiri encümenlere aidol-
mak lâzımgelir. Şimdi Heyeti Umumiye ondan 
nükûl ederek, iki encümenden üçer kişi tefrik 
ederek, bir karar ittihaz ettirmek istiyorsa, zan-
nı âeizanenıee, doğru değildir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim bu 
meselede Maarif, Sıhhat meselesi ve saire var, 
Nafıa vardır, her türlüsü vardır. Binaenaleyh 
alâkadar olduğu encümenlerden hiç olmazsa üçer 
arkadaş intihabolunarak belki bu iş halledilebilir. 
Yoksa yalnız Dahiliye yahut yalnız Adliye - ki 
Adliye katiyen alâkadar değildir - encümenleri
ne göndermekle olmaz. Hattâ bence, Muvazenei 
Maliye dahi katiyen alâkadar değildir. Üssülesas 
olarak alâkadar olan Maarif, Dahiliye, Nafıa, Sıh
hiye ve emsalidir. Yani bu encümenlere havale 
edilmelidir. Binaenaleyh; bu encümenlere havale 
edin! 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — 
Efendim Dahiliye Encümeni içtima etti. Tetkika-
tını bir dereceye kadar yaptı ve kararını verdi 
ve dedi ki, bu iş Adliye Encümeniyle müştere
ken yapılsın. Adliye Encümeni Reisi Emin Bey, 
zannederim, birkaç gündür rahatsızdır. Kendisi 
buraya gelemediği için Adliye Encümeni topla-
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namadı. Adliye Encümenindeki arkadaşlarımız 
Dahiliye Encümeniyle birleşecek olursa, mesele 
derhal halledilir. 

REÎS — O halde efendim teşriini herkes ar
zu ediyor. Demek ki, Dahiliye Encümeni mesele
yi bitirmiştir. Adliye Encümeni ile birlikte top
lanmak lâzımgeliyor. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Dahiliye Encüme
ni bitirdiyse, Adliye Enmümenine versin! Adliye 
Encümeni Reisinin hasta olmasiyle encümen te
şekkül edemez değilki... Bir an evvel Adliyeye 
versinler. 

REÎS — Efendim onu arz ediyorum, bugün 
yarın Adliye Encümeninden çıkar. Zaten para 
meselesidir. Basit mesele kalmıştır. Pazartesi ruz-
namesine yetiştirebiliriz. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, müştereken müzakereyi Dahiliye Encü
meni kararlaştırmıştır. Binaenaleyh gazeteye bir 
ilân verilir; yarın herkes toplanır. 

REÎS — Efendim yarın encümenin içtimaını 
temin ederiz. 

4. — TEZKERELER 
1. — Zafer tebrikine dair İran Başvekili, Kı

vamussaltana Mirza Ahmed Han'dan bir telgraf 
alındığına dair Hariciye Vekâleti tezkeresi 

REİS — îran Başvekili Kıvamussaltana Mir
za Ahmed Han Hazretlerinden mevrut bir teb-
riknameye dair Hariciye Vekâletinin tezkeresi 
vardır, okunacak : 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
İran Sefareti Fevkalâdesinden mürsel 19 . IX . 

1338 tarihli tezkerede Başvekil ve Hariciye Nâzın 
Kıvamussaltana Mirza Ahmed Han Hazretlerin
den vâridolan bir telgrafnamede kahraman Türk 
ordularının ihraz eylediği muzafferiyatı ahirenin 
İran'da fevkalâde mucibi meserret ve mesadet ol
duğu ve Hükümeti îraniyenin tebrikât ve meser
retinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Âlisine ib
lâğına kendisinin memur edildiği beyan edilerek, 
Devleti Metbuasının tebrikâtınm Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ÂAisine arzı rica edilmekte olduğu 
mâruzdur efendim. 

20 Eylül 1338 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Dr. Rıza Nur 

(Çok teşekkür ederiz sadaları) 
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REİS — Efendim! Divanı Riyasetçe münasip 

bir cevap yazarız. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

7. — Zafer tebrikine dair muhtelif yerlerden 
gelen telgraflar. 

REİS — Sair yerlerden m#vrut tfbrikname-
ler var; geldikleıi yerleri okuyalım. 

Niğde Mutasarrıflığından, BağdadU Binbaşı 
Ferid Beyden, Çivril Müftülüğü ile ahali namına 
Çorbacızade Mehmed Ali Beyden, Mara§ Müftüsü 
Refet Efendi ile Belediye ve Müdafaai Hukuk 
Reislerinden, Bor kazası Müftülüğü ile Belediye 
ve Müdafaai Hukuk Reislerinden, Çine mevkuf
larından, Maraş Mileli Gayrimüslimt Reisiruha-
nilerinden. 

REÎS — Efendim; münusip esvaplar yaza
rız. 

2. -~ Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin, 
Düşmandan istihlâs edilen mahaller ahalisine mu
avenet icrası hakkındaki kanun lâyihasmın müs-
tacelen müzakere edilmesine dair takriri 

REİS — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyle, Karalıisar Mebusu Nebil Efendinin, Düş
mandan istihlâs edilen memleketlere muavenet 
icrasına dair lâyihai kanuniyenin müstacel en mü
zakeresine dair takrirleri vardır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Takdimin.. 
(Takdimen sadaları) 

REİS — Okuyunuz efendim! 

RijTaseti Ceiileye 
Düşmandan istihlâs edilen memleketler ahalisi 

ıneskensiz, pek sefil bir halde bulunmakta olduk
larından, bu ahaliye muavenet icrası hakkındaki 
Muvazenei Maliye Encümeninden vürudeden tek
lifi kanuninin bugün icrayı müzakeresini teklif 
eylerim. 

Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal 

3. — Karahisa,rı Sahib Mebusu Nebil Efendij 
nin, Düşmandan istihlâs edilen mahaller ahalisine 
muavenet icrası hakkındaki kanun lâyihasının 
müstacelen müzakere edilmesine dair takriri 

. 13*8 6 : 1 
Riyaseti Celile-yt 

Düşman işgalinden istihlâs olunan mahaller* 
muavenet hakkındaki lâyihanın takdimen müza
keresini teklif öylerim. 

21 Eylül 1338 
Kar&hİ&an Sahib 

Nebil 

RElS — Efendim bugün müzetoroizıi teklif 
ediyorlar. Zaten müstaceliyet vardır. Bir- defa 
tahsisatı munzamma mtakere edilir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, aynı karar
la geçen gün Tedrisatı tptidaiytnin (15) ncî mad
desine ballanmış; onu bitirelim. 

REİS — Zaten bugün demek, bugünkü ruz-
nameye alıyoruz demektir. Yoksa ruznamedeki 
diğer mevadda tercihan müzakere edilecek değil
dir ve Meclisi Âli arzu ederse, o zaman birinci 
numaraya alınır. Yoksa başka türlü, kabil de
ğildir zannederim. 

Efendim! Şimdi bir defa bugünkü ruzna-
nıeye alınmasını reyi âlinize koyacağım. Bugün 
müzakere edilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Bugün müzakeresi kabul edilmiştir. 

i. — Kângırı Mebusu T evfik\E fendinin, Ha
riçten ithal edilecek hayvanatı feresvye ve baha
riyenin Gümrük Resminden muhfiyetine da/ir 
kanun lâyihasının takdimen müzakeresi hakkında 
takriri, 

REÎS — Kângırı Mebusu Tevfik Efendinin, 
Hariçten ithal edilecek her türlü koşu hayva
natının resimden istisnası hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin her şeye takdimen müzakeresine 
dair takriri vardır. 

(Koşu değil, koşum sesleri) 

Riyaseti Ceiileye 
Bir iki vilâyette vebayı bakari hayvanatı 

mahvetmiş, memaliki müstahlâsa'daki hayva
natı da, melihin düşman götürmüş olduğundan 
dolayı, koşu hayvanatına fevkalâde ihtiyaç var
dır. Hariçten ithal olunacak koşu hayvanatı
nın resimden istisnası hakkında derdesti mü
zakere bulunan lâyihanın her şeye takdimen 
müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Kângırı Mebusu 
Tevfik 

(Koşum hayvanları gwl*ri) 
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BEİS — Efendini, rica ederim orada ne ya

zılı ise kâtip efendi onu okur. (Koşum değil ses
leri) Müsaade edin. Koşum hayvanatı yazılma
mış. Koşu yazılmış. Tabiî ifadeden anlaşılıyor ki, 
koşum hayvanatıdır. Efendim reyi Alinize arz 
ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, koşum mu koşu mu? Takrir sahibi izah 
etsin. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Efendim; 
biz elhamdülillah hepimiz Türküz. Koşu, ko
şum, koşmak maddelerini pekâlâ biliyoruz. 
Malûmuâlileri olduğu veçhile, memleketimizde, 
bütün çift hayvanatı koşu hayvanatı telef 
oldu. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bütün 
değil, biraz. 

HACI TEVFÎK Ef. (Devamla) — Ekseriyet 
için hükmü kül vardır. Memaliki müstahlasada 
hain düşman hattâ tavuklara varıncaya kadar 
götürdü. Çift hayvanatı, koşu hayvanatı yine kal
madı. Şimdi bunları her halde hariçten celbetmek 
ve dâhilden de damızlık hayvanatını harice çı
karmamak ve bunun için birçok tedabir ittihaz et
mek lâzımdır. Hariç için bir misli de gümrük ve
rirse bizim memleketin iktisadiyatı müteessir ola-
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cak, rençperler getiremiyecek, bunun içinde at
lar, öküzler, ne ile çift sürülüyorsa hepsi dâhil
dir. Hattâ öbürleri de dâhildir. Müsaadenizi is
tirham ediyorum. Bir takrir verilmişti, encümene 
havale edildi, encümenden geldi. Bunu müstace-
len müzakere edin de daha zamanı geçmeden, çift 
zamanı geçmeden bunlar bir an evvel tedarik edi
lebilsin. 

REİS —• Efendim takrir sahibi takririni izah 
etti. Bu meselenin bugünkü ruznameye alınması
nı reyi âlinize vaz'ediyorum. Bugünkü ruzname
ye alınmasını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul edilmedi. 

Efendim Amasya İstiklâl Mahkemesine bir 
reis ve bir müddeiiumunti intihabedeceğiz. Malû-
muâliniz, istifa etmişlerdi. Onun intihabını -yapa
cağız; efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bu mesele harbden evveldi. Bu mesele hallolundu. 
Evvelâ anlaşalım. Ondan sonra ikinci celsede in
tihabat yaparız. 

REİS — O halde ikinci celseye bırakalım. 
Efendim arkadaşlarımızın on beş imzalı celsei 

hafiyeye ait bir takriri var. Meclisi Âlinize arz 
etmek için samiin salonu lütfen tahliye etsin. 

Hitamı celse; saat : 2,00 

(îkinci ve üçüncü Celseler hafidir.) 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,20 

REÎS — Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri), 

»»„ • >.•"« 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Konya Mebusu Vehbi E fencimin, Tedri
satı İptidaiye Kararnamesinin on beşinci madde
si mucibince kura ve kasabat ahalisine yatıdan 

tevziattan sarfınazar edilmesine dair takriri ve 
Maarif ve Dahiliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Malû-
muâliniz Tedrisatı iptidaiye Kararnamesinin on 
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beşinci maddesinin tadiline dair br lâyihai ka
nuniye vardı. Geçen içtimada müzakeresine baş
lamıştık. Bugün de bunun müzakeresine devam 
edeceğiz. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Reis Bey söz benimdir, müsaade buyurunuz. 
Efendim Tedrisatı iptidaiye Kararnamesinin on 
beşinci maddei muaddelesini tadilcn kaleme alı
nan maddeler aleyhinde birçok arkadaşlar be
yanatta bulundu. Bendeniz onlara cevap ver
meden evvel usul hakkında mâruzâtta bulu
nacağım. Şimdi bu masarif,i mecbure ile idare 
edilmekte olan iki bin küsur zukûr iptidaisi ve 
üç yüz yirmi dört kız iptidaisi, otuz bir ana' 
mektebi vardır. Bir bu kadar mektep de, 
hamdokun bu defa Yunanlılardan kurtarılan 
memleketlerde vardır. Binaenaleyh evvelemirde 
memleketimizde mevcut beş bin mektebin karşı
lığı bulunduktan sonra bu maddenin mevzuu-
bahsedilmesi icabedcr. Gerek Heyeti Celilenin 
beyanatından ve gerek hususi temasımdan an
laşılıyor ki, bu maddenin bir şekli salime ifrağı 
lâzımdır. Bu ise burada olamıyacaktır. Kava-
ııini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
hangi vergilere zammedilebilir, ve bunun im
kânı var mıdır, yok mudur1? Bunları tetkik et
mesi icabeder. Müsaade buyurursanız bu, Ka-
vanini Maliye ve Muvazeni Maliye encümenleri
ne tevdi edilsin ve Maarif Hissei ianesi hak
kında bir madde vardır, onunla müştereken 
müzakere olunsun. Bendeniz bunu rica ediyo
rum. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Takrirle beraber 
gitsin. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Vehbi 
Beyefendi! Bu müddet zarfında tarh ve tevzi 
olunanların tahsiline devam olunacak mıdır? 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Efen
dim arz ettim. Eğer buna dokunacak olursanız 
beş bin mektep kapanacaktır. Eğer bunu red-
dedecekseniz başka bir karşılık bulursunuz. 
Şuradan şunu alacaksınız dersiniz, bir şeyi yı
karsınız, fakat yerine bir yenisini korsunuz. 
Yıkmak, kolaydır, fakat yerine koymak biraz 
müşküldür. Onun için bendeniz diyorum ki, sa
lim bir usul bulunsun, yerine konulsun Alel-
re'sü velâyın. Bizim ve bütün memleketin istedi
ği de budur. Binaenaleyh Hükümet namına ve 
'bilhassa Meclisimizin usulü müzakeresi namına ri
ca ediyorum, bir kere Kavanini Maliye ve Muva-
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zenci Maliye encümenlerine havale edilsin, esa
sen bu encümenlerin görmesi icabedcr, bu encü
menlerde tetkik edilsin, gelsin. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul)- — Te
kâlifi mecbure hakkındaki maddei kanuniye ilga 
edilmedikçe bu Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine gitmez. Evvelâ Meclis bu 
maddei kanuniyeyi reddeder. Ondan sonra en-
c ilmelilere gider. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Hangi 
maddeyi reddeder? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — On be
şinci maddeyi. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — On beşinci 
maddeyi reddedemezsiniz. Çünkü mevkii icrada
dır. Evvelemirde yerine bir usul koyacaksınız. 
Meclisi Âli bu muzafferiyettcn sonra diyebilir 
mi ki, bu memlekette iptidai mektebi yoktur? Bu
gün için bu mektepler bununla idare olunuyor, 
istatistikleri gösteririm. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Zait ve bilüzum 
olan muhasebei hususiye müdüriyetlerini ilga et
seniz ve bunların parasını muallimlere verseniz 
daha iyi^olmaz mı? 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Bu bendenize varit bir sual değil. İdarei hususi-
yei vilâyata ait bir meseledir. Meclisi Âli Nevahi 
Kanununu çıkarmadıkça ve memleketimizin nü
vesini meydana getirmedikçe bu memlekette ida
re yapamazsınız. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bu on beşinci 
madde, şu kararnamenin on beşinci maddesi tat
bik olunmazdan evvel şimdiye kadar bu mektep
ler neyle idare olunuyordu? Halbuki şu son iki 
sene zarfında millet bu kadar tazyika mâruz kal-

.dı. 
MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Arz ede

yim efendim; bu kararname bu havalide iki sene
dir tatbik ediliyor. Bu kararnamenin tarihi 1329 
dur, memleketimizde 1329 dan beri tatbik edil
mektedir. Bunun Maarif Hissei İanesi vardı, bili
yorsunuz ve bir de komisyonlar varidatı vardı. 
Kısmen bununla idare ediyorlardı. Fakat efendi
ler o zaman mektepler bu kadar değildi. Her köy
de mektep yoklu, yalnız liva merkezlerinde, kaza 
merkezlerinde vardı ve muallim azdı, tarzı atikte 
idi. Maaşata zam yoktu. Binaenaleyh o para kâfi 
geliyordu. Halbuki bugün bunları burada tetkik 
eylemek üzere sürecek ve nasıl olsa bunlar encü-
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. Hattâ bâzı yerlerde bevvap bile yoktur. Rica 

ederim, bugün muhasebei lıususiyenin üç mil
yon lirası vardır. 

MAARİF VEKİLİ VEHBÎ B. — Yoktur 
efendim rica ederim, bütçe buradadır. Tetkik 

I ediniz. 
HACI BEKİR Ef. (Konya) — İdarei husu

siydim umumunu arz ediyorum. Tedrisatı ip
tidaiye için yalnız bir Konya Vilâyetinden yüz 
bin lira almıyor. Üç milyon lira tedrisatı ip
tidaiye, üç. milyon lira da idarei hususiye kî 
altı milyon lira oluyor. Binaenaleyh iki bin 
mektep bir milyon lira ile idare olunuyor. Mü
tebaki beş milyon lirası nereye gidiyor! 

MAARİF .VEKlLÎ VEHBÎ B. — îşte efen
dim, tabedilmiş varidat bütçesidir. Bunda Ma
arif Hissei İanesi olarak Aşardan iki milyon 
lira gösterilmektedir. Bu iki milyon içerisinde 
darülmualliminler, darülmuallimatlar... (Gü
rültüler) Müsade buyurunuz efendim bendeniz 

I de izah edeyim: Darülmualliminler, darülmu-
I allimatlar, idadiler masarifi eldeki kanun mu

cibince kâffesi bundan verilecektir. Bununla 
I beraber Maarifin masarifi sairesi var. Maarif 
I müdür ve kâtipleri vardır. Bu masraflar veril-
I dikten sonra para artarsa, mekati'be yardım 

edecektir. Elde bulunan kanun mucibince. 
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menlere gideceği için, bendeniz tasdi etmek iste
medim. Binaenaleyh rakamlar üzerinde tetkikat 
yapıldığı zaman encümenler de vâkıf olacak ki, 
idarei hususiye varidatı sırf Maarife hasredildiği 
halde - eğer darülmualliminler, darülmuallimat
lar umumi bütçeye alınmazsa - bugün mevcudo-
lan mekteplere gayrikâfi gelecektir. (Gürültüler) 
Efendim elimizdeki rakamlar belki yalan söylü
yor, kâfi gelmiyecektir. Binaenaleyh ne vakit bu 
darülmuallimin ve darülmuallimatlar ve idadi
ler umumi bütçeye alınırsa, o vakit bunlar idare 
edilebilir. Hem de bugün birçok haksızlıklar 
vardır. Meselâ Çorum'da muhasebei hususiyenin 
bir idadisi vardır! Ne darülmuallimin ve ne de 
sultani vardır. Halbuki yanıbaşmda Yozgad'da 
hem sultani vardır ve hem de darülmuallimin 
vardır. Bunlardan birisi biı memlekete fazla ne 
yapmıştır ki, ona bu hak fazla verilmiştir, diğe
rine verilmemiştir? Bendenizce bunlar temin edil
medikçe ve umumi bir tesviye yapılmadıkça bun
ların hiçbirisinin içinden çıkılmak imkânı yoktur. 
Binaenaleyh evvelemirde rakamlar üzerinde ha
kiki vaziyeti görmek için encümen, bütçeler mev
zu temettü ve sair vergiler üzerinde tetkikatta 
bulunur. Halbuki bendenize göre Temettüat Ver
gisinden bir şey alınamaz, Aşar Vergisinden de bir 
şey alınamaz. Bendenizin kanaatimce bu Aşar 
Vergisi daima alınır bir şey değildir. Hangile
rinden alınabilir? Hangilerinden alınamaz? Ve 
ne nispette ve ne üzerinden alınır? Köyler üze
rinde, kasabalar üzerinde tetkikat yapar, sonra 
bugüne kadar harb dolayısiyle Mııvazenei Umu
miye Maarife para veremiyor, halbuki tâli mek
tepler meselâ darülmualliminler arz ettiğim gibi 
masraflarını onlardan alabilir. Onlardan artacak 
paralar mahallerine terk edilebilir. Az bir rakam 
kalırsa, bu ne suretle tevzi olunacaMır? Bunları 
tetkik etmek üzere Kavanini Maliye ve Mııvaze
nei Maliye encümenleri bu ciheti düşünür ve ne
ticesini Meclisi Âliye arz eder. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Oraya i 
gitmek hiçbir netice vermez, rica ederim. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Beyefendi iki 
bin mektep var, buyurdunuz. Bir mektep ne ile 
idare olunuyor? 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Mektebe 
göre efendim. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Köy mekte
binde bir muallim ve bir de bevvap vardır. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Darülmual-
1 imini e r, darülmuallim ati a r... 

REİS — Rica ederim Hacı Bekir Efendi, 
böyle muhavere olursa müzakereden bir şey 
çıkmaz. Buyurdukları usulü müzakereye ait 
bir şeydi. Halbuki birçok sualler soruluyor. 
Eğer esas müzakere edilecekse herkes söz al
mıştır ve hepinize de söz veririz. Hükümetin 
bir teklifi vardır. Diyor ki ; bunu Kavanini 
Maliye ve Mııvazenei Maliye encümenlerine 
havale edelim. Eğer bu kabul edilmiyecek 
olursa ondan sonra sözler esasa aidolur. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Reis Beyefendi, 
teklifin aleyhinde söz söyliyeeeğim, müsaade 
buyurun efendim. Efendim Vekil Beyefendi 
buyurdular ki ; elde 'bulunan şu tekliften anla
dım ki 15 nci maddeyi lâğvedeceksiniz, bu 
madde lâğvedildiği takdirde mektepler kapa
nacaktır. Binaenaleyh bu teklifi encümene gön
derelim de hangi vergilere zammolunacak, 
hangi vergilere zammolunmıyaeak, buna dair 
bir maddei kanuniye yapılsın da gelsin. Bunun 
lağvı hakkında Meclisi Âlinin bir kararı yok 
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ki bunu oraya gönderelim. Binaenaleyh evvelâ 
lâğvedilecek mi? Edilmiyecek mi? Lâğvolu
nursa nasıl olacak? Lâğvedilmediği takdirde 
nasıl olacaktır? Evvelemirde bunlar taayyün 
etmeli ki! ondan sonra bu Kavanini Maliyeye 
de gider. Muavazeneyo de gider. Fakat bu me
sele hallolunmadan Vekil Bey bunu Kavanini 
Maliyeye alıp götürecektir. Vekil Bey hem de 
bu vergi tahsil olunacaktır diyor. Bendeniz de 
kendisine sorarım: Kararname şeklinde olan, 
kanun mahiyetinde olmıyan bir meselede ver
gi tahsil olunabilir mi? Kararnamelerle vergi 
tahsili nasıl olur? Hangi Kanunu Esasi ile te
min edilmiştir? Ortada böyle bir kanun yok
tur. Bu bir 'kararnamedir. Binaenaleyh bu ka
rarname kanun olmadığı için; biz burada başka 
bir esas hazuiıyalım. Ondan sonra Kavanini 
Maliyeye de gitsin, Muvazenei Maliyeye de 
gitsin. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendiler 
esas hakkındaki sözümü mahfuz tutuyorum. 
Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye Encü
menine gidecek deniyor. Bu teklif esasen sâl-
yane usulünde bir vergidir. Memaliki müte-
meddiııede bu nevi vergiler kaldırılmıştır. Bu
gün sâliyane usulündeki vergi kalkalı seksen 
sene oluyor. Seksen sene evvel kalkan bir ver
gi hakkında Muvazenei Maliye ve Kavanini 
Maliye encümenleri ne diyecek? Burada.bunu 
müzakere edip bir esas kurduktan sonra gön
derilmelidir. Tâyini mahiyeti için gönderilme
lidir, yoksa esas itibariyle ret veya i'pkası ka
rarlaştırılmadan encümene gidecek olursa doğ
ru olmaz. Esasını müzakere etmek lüzumuna 
kaaniim bendeniz. i 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Efendini, 
Hoca Efendi her halde çok büyük zühulde bu
lundular. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Ali Cenanı Bey 
de müşterek... 

VEHBİ B. (Devamla) — Kararname tatbik 
edilebilir mi? Edilemez mi? Bu memleketin en 
ağır yükü olan Aşar Vergisi nizamnamedir. 
Sonra bugün aldığınız vergilerin çoğu karar
name ile alınmaktadır. Meclisi Âli'nizden de
ğil, İstanbul Meclisinden dahi geçmemiştir. 
Hattâ Temettü Vergisi bile kararname tarzın
da gitmektedir. Meclis verdiği bir kararla İs
tanbul 'un neşrettiği bütün kararnameleri1 - ki 
binlercedir- hepsini kabul etmiştir. Hattâ 
Kan Vergisi olan Mükellefiyeti Askeriye Ver-
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gisi dahi kararnamedir ve bugün kararname 
tarzında tatbik edilmektedir. Terk edilmedikçe, 
ilga edilmedikçe tatbik edilecektir. Biliyorsu
nuz ki: Düne kadar bir kararname yürümek
te idi. Meclis ilga etti. Kararnamenin esasın
dan bahis buyurdular. Sâliyane usulüdür, de
ğildir, vergiler usulüne muvafıktır, değildir. 
Bendeniz bunu mevzuubahsetndyoruın. 

YASİN B. (Gazianteb) — İşinize gelmiyor. 
MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Benim işi

me değil, memleketin hesabını gelmiyor Yani 
bendenizin kendi şahsıma varidat temin edili
yor gibi mi telâkki ediyorsunuz eğer böyle te
lâkki ediyorsanız bu telâkkinizi geri almanızı 
rica ederim. Böyle bir şey varit değildir. 

REİS — Rica ederim efendim, böyle şey ol
maz. Bu varit değildir. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla*) — 
Memlekette müesses bir şey var. Tedrisatı ipti
daiye masarifi mecburesi ve bununla idare edil
mekte olan mektepler ki ; iki bin küsurdur. Ye
ni açılan yerlerde de bu kadar daha mektep var
dır. Eğer bu bugün bu madde reddedilecek olur
sa, bu mektepler kapanacaktır. Binaenaleyh 
bunun yolsuzluğuna; usulsüzlüğüne kaani olu-
yorsanız, her hangi bir şekle soldmak için ve 
bunu da Meclisi ÂH müzakere edehilmek için 
Muvazene ve Kavanini Maliye encümenlerine 
gitmesi lâzımdır. Bu, bizim Nizamname! Dahi
lîmizin muktazasıdır. Oralardan geçtikten son
ra. o zaman ister reddediniz, isterseniz başka 
bir şekli bulursunuz. Bulunamazsa, tabiî Ka
vanini Maliye bir şey diyecek. Bulursa buldu
ğunu buraya müstaoelen gönderecek. Bendeniz 
bunun yerine on, on beş gün zarfında bir şeyin 
konula cağını zannediyorum. Reddedilmesindeki 
mânayı da anlamıyorum. 

BESİM B. (Kastamonu) — Bu reddedilirse 
on beşinci madde var, efendim. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Evet öyle. 
Bu reddedilirse on beşinci madde baki kalacak
tır. Daha fena olur. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim usulü müzakereden iki vaziyet tevellüdet-
ti. Biri Müfid Efendi Hazretlerinin beyanatı 
üzerine Vehbi Beyin arz ettiği noktadır. Diğe
ri meselei müstahiredir ki ; Meclisi bununla çok 
müşkül vaziyette bıraktılar. Meclislerin en bü
yük kuvveti bütçedir. Meclislerin kararma ik
tiran etmiyen kanunlar tatbik edilemez, ka-
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bil değildir. Edildiği takdirde meclislerin hük
mü kalmamış demektir. Hakikaten Aşar Nizam
namesi, hattâ Emlâk Nizamnamesi, tâ Sultan 
Mahmud devrinden gelen, 1255 ten beri gelen 
nizamnamedir, çünkü o vakit vergi almak hak
kı millette değil, o milletin başında bulunan 
bir tek adamın elindeydi. O adamın iradesine; 
nizamname, yerine göre kanun, derlerdi. Bina
enaleyh hukukun millete geçtiği şu zamanda 
hakikaten Meclisin kararına iktiran etmiyen 
bir maddeye müsteniden hükümetler para ala
mazlar ve para sarf edemezler. Harbi Umumi
de kararname ile alman vergiler de Meclisin 
hukukuna karşı irtikâbedilmiş bir kabahattir. 
Ve ümidederiz ki; Büyük Millet Meclisi zama
nında ; geçen günlerden ziyade milletin hâki
miyeti tecelli etmiştir. Artık bunlara nihayet 
verilmelidir ve nihayet verildiği gündür ki ; ha
kikaten Millet Meclisinin hâkimiyeti tecelli 
eder. 

Asıl meseleye gelince: Maarif Vekili Beyin 
telâş etmeye hakkı vardır ve bütün telâşı da 
Maarife karşı olan muhabbetini gösteriyor, de
ruhte ettiği vazifeye aşkını gösteriyor. Fakat 
gerek bu teklif, gerek mukabil itirazlar mesele
yi halledecek değildir. Her gün .görüyoruz ki ; 
mekâtibi iptidaiye meselesi mevzuubahsolduğu 
gibi, darülmualîimin ve darülmualiimat mesa
ili de mevzuubahsoruyor. Elimizde bir kanun 
var. Bu kanun idarei hususiyeye aittir denili
yor. Binaenaleyh bu kanunda ise mekâtibi ip
tidaiye zikrediliyor, bundan anlaşılıyor k i ; hal
ledilecek mesele Maarif siyasetimizdir. Mekâti
bi tâliye ve âliyeyi, Uevlet, umumi bütçesine 
kabul etti. Mekâtibi iptidaiyeyi de halka verdi 
ve umumi bütçesine de koydu. Bundan sonra 
fazla mektep açmaya ve onun mukabillerini te
min etmeye çaraler bulunabilir. Tekrar oraya 
geliyorum, Hükümet tarafından teklif olunan 
madde reddolunursa, mesele katiyen hallolun-
muş değildir, iptida Maarif siyaseti hallolun- ' 
malıdır, bu halledilmedikçe ve Maarife ait ka
nunlarımız da mevcut keşmekeş devam ettikçe 
ve buna bir taraftan da para sıkıntısı da inzi
mam ettikçe daha birçok dertlerimizi yazaca
ğız. Faakt mektepler kapanmakta devam ede
cektir. 

REİS — Efendim, meseleyi bir defa daha 
izah etmek istiyorum. Şimdi müzakere etmiş 
olduğunuz mesele, Maarif Vekili Beyefendinin 
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bahsettikleri mesele, bir meslei müstehiredir. 
Yoksa asıl bu maddenin ilgasına veya bu mad
denin tefsirine dair olan kanunun heyeti unıu-
miyesinin müzakeresi değildir. Eğer o ise söz 
alan arkadaşlar başkadır. Mesele, burada yal
nız Kavanini Maliye Encümenine havale olunup 
olunmaması meselesidir. Müfid Efendi Hazret
lerinin buyurdukları gibi, bu müzakere oluna
bilir, veyahut olunamaz. Tekrar arz ediyorum. 

YASİN B. (Gazianteb) — Reis Bey benim de 
sözüm var. 

REİS — O halde bekleyiniz, sıranız geldiği 
zaman söylersiniz. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
bendeniz Vehbi Beyefendinin Müfid Efendi Haz
retlerine verdiği cevaba nazaran, birkaç nokta 
üzerine kendilerinin nazarı dikkatlerini celbede-
ceğim. Bizim kanunlarımız içerisinde;'nizamname 
ile, kararname ile, hattâ talimatname ile isimleri 
tasrih olunmuş, birtakım teferruat ile tevzi olun
muş vergiler vardır. Fakat bunlar hakkında bir 
Muvazenei Umumiye Kanunu vardır. Muvazenei 
Umumiye Kanununda her sene ahaliden tahsil 
olunacak para (T) cet veliyi e tasrih ve tadadedilir 
ve bunun müstenidünileyhi kanun mudur? Kanu
nu muvakkat midir? Onları orada gösterir. Bina
enaleyh elyevm tatbik olunmakta olan bütün ver
giler Muvazene Kanuniyle tasdik edilmigtir. Bun
dan gayri yapılan tahsilat katiyen kanunsuzdur. 
Binaenaleyh bu verginin devamı doğru değildir. 
Her halde esasın burada halledilmesi zarureti var, 
kanaatindeyim. 

MAARİF VEKÎLÎ VEHBİ B. (Karesi) — 
Efendim zannediyorum ki; Ali Cenani Bey arka
daşımızın dedikleri, kararname esasına mütaallik 
değildir. Orada yalnız bir unvanı geçer. Muvaze
nenin (T) cetvelinde devam eder, gider. Biz 
ve Meclisi Ali istanbul'un işgali tarihinden mu
kaddem, sâdır olan evamir ve nizamatı telâkkii 
bilkabul etmişizdir ve bunlar da o meyandadır. 
İkinci derecede bu masarifi mecbure... ". 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Şu mü
zakere boşa gidiyor. Bunun esasını müzakere ede
lim, ondan sonra... 

MAARÎF VEKÎLÎ VEHBİ B. (Devamla) — 
Bunun yerine konacak şeyleri burada müzakere 
ile halletmenin imkânı yoktur. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Yok, bil
diklerimizi söyleriz. İhtimal ki, telâkki bilkabul 
olur. 



î : 107 23.9 
VEHBÎ B. (Devamla) —-'Sebebi; belki bâzı I 

arkadaşlarımız vergilerin üzerine, Ağnam Vergi
sinin, bilmem Müsakkafat Vergisinin üzerine zam 
teklif edeceklerdir. Bütün bu zamaim bizim Ni-
aamnamei Dahilî muktazasmca Muvazenei Mali
ye Encümenine gidecek, bu zaruridir. Hepimizin 
hürmet ettiğimiz Nizamnamei Dahilî böyle "diyor. 
Bu oraya gidip orada bu esasat hazırlandıktan 
ve birriyazi tetkik edildikten sonra edilegelmekte 
olan bu muamelât bu ciheti temin edecek midir? 
Etmiyecek midir? Meelisi Âlinin arzu etmiş oldu
ğu şey, bu memlekette herkesin okuyup yazmak 
bilmesi meselesidir. Binaenaleyh bu yolu bulduk
tan sonra Meclisi Âlinin vaktini zıyaa uğratma
mak lâzımdır. 

REİS — Efendim müsaade ederseniz meseleyi 
tekrar arz etmek mecburiyetindeyim. Biz bunu 
müzakere ettiğimiz, zaman elbette bu teklifi ka- I 
mininin heyeti umumiyesini müzakere edecektik. 
Hükümet namına Maarif Vekili Vehbi Bey çık- | 
tılar ve Maarif Vekâleti namına buyurdular ki : 
Bu kanunu Kavanini Maliye Encümenine havale 
edelim; orada bir kere daha tetkik olunsun. On
dan sonra buraya gelince tabiî reyi âlinize vaz'et
mek ieabeder. Malûmuâliniz bundan bir meselei 
müstehire çıktı. Bendenize öyle geliyor 'ki; bu, 
usulü müzakereye ait bir meseledir. Eğer Heyeti I 
Aliye kabul buyurmazsa burada heyeti umumiye
sini müzakere ederiz. Şimdi reyi âlinize vaz'edi
yorum. Eğer kabul edilmezse müzakereye devam 
etmeye mecbur kalacağız. 

TAHSİN B. (îzmir) — Bu tadil ve kabul olu
nuncaya kadar on beşinci madde tatbik edile
cek mi? 

REİS -s- Onu söylediler. Tabiî tatbik edil- | 
mekte devam olunacaktır. Şimdi efendim bu me- I 
sele sırf vergiye mütaallik olduğu için buyuru
yorlar ki; bir kere de Muvazene Encümenine ha
vale edilsin. Tabiî Maarif Vekili Beyin hakları 
vardır (Gürültüler) Müsaade ediniz. Bu lâyiha 
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J vergiye mütallik olduğu için mutlaka Kavanini 
i Maliye ve Muvazenei Maliye encümenlerinden ge

çecektir. Fakat Heyeti Umumiyenin malı olduğu 
için reyinize arz edeceğim. Kabul edilirse gönde
ririm. Kabul edilmezse Heyeti Umumiyede müza
keresine devam edeceğiz. , 

Efendim bu meselenin bir defa Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye encümenlerine gitme-
sinik abul edenler lütfen el kaldırsın. Efendim 
ekseriyetle Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. Şimdi bunu 
mevcut takrirlerle beraber göndereceğiz. Çünkü 

I bunlar burada azayı kiramın tebellür eden efkâ-
I rının delâlet ettiği şeylerdir. Onun için bunları 

da göndereceğim. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Amasya istiklâl Mahkemesi için Reis ve 
Müddeiiumumi intihabı 

1 REİS — Şimdi efendim malûmuâliniz birin
ci celsede arz ettim; Amasya İstiklâl Mahkeme
sine bir âza ve bir Reis intihap buyurulmasmın 
ikinci celseye tehirini kabul ettiniz. Şimdi bu
nun intihabatma başlıyoruz. (Ekseriyet yok ses
leri). Efendim ekseriyet olup olmadığı yoklama 
ile anlaşılır.* Yoklama yapıyoruz. Efendim rica 

1 ederim; isimleriniz okunacaktır. Şimdi isimleri 
okumaya başlıyabilir miyiz? (Hay hay sadaları) 
Pekâlâ efendim. 

(Reyler toplandı.) 
REİS — Efendim rey verıniyen arkadaşların 

isimleri tekrar okunacaktır. 
(Okundu.) 
Efendim istihsaliâra hitam bulmuştur. 

I [OsmanBey (Kayseri), Hacı Mustafa Efendi 
I (Ankara), Ali Haydar Bey (İçel), tasnifi araya 

memur edildiler.] 
Efendim tasnifi âra neticesine kadar celseyi 

tatil ediyorum. 
Hitamı oelfle; saat : 5,30' 



B E Ş I N C I G E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 5,45 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTÎP : Hakkı Bey (Van) 

• • • « « 

REİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 
Tasnifi aranın neticesini arz edeceğim: 151 zal 
reye iştirak etmiş olduğuna göre nisabı ekseri
yet yoktur, muamele tamam olmamıştır. Yani Mec
liste ekseriyet olmadığı anlaşılıyor. 59 rey Emin 
Bey (Canik), 57 rey Haydar Bey (İçel) alınış, 
sair rey alan arkadaşlarımız da vardır. Binaen
aleyh yeniden intihap lâzımdır. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) •— Müstenkif 
ne kadar? 

BEİS — Seksen. 
SALÂHADDİN B. (Devamla) - - Demek 

kimse istemiyor. 
REİS — Efendim, bendeniz o mânayı vermek 

istemiyorum. Mecliste ekseriyet olmadığı anlaşı
lıyor. 

(Ruznamede neler va.r sesleri) 

REİS - - Arz edeyim. Malûmuâliniz, bugün 
ruznameyc alınan istihlâs edilen memleketler 
ahalisine muavenet icrasına dair lâyilıai kanu
niye var, sonra Matbuat bütçesi var, sonra bun

lardan ayrı olarak, demin bir şeye karar veril
mişti. Memaliki müstalılasa hakkındaki Kanun 
yarın hazırlanacaktır. ^ Bunun da Pazartesi 
ruznamesine ithaline karar verilmişti. Bunla
rın hepsinden başka bir mesele daha var ki, 
bundan evvel Meclisi Âliniz karar vermişti]-. 
Haftada bir gün - ki, Pazartesi günleri - müza
keresine karar verdiğiniz Heyeti Vekilenin va
zife ve mesuliyeti hakkındaki lâyihai kanuniye 
var. 

T UN ALİ HİLMİ B. (Bolu) — Hayır hayıi' 
memleket harabolmuştur. 

REÎS — Bunlar Pazartesi ruznamesini ihtiva 
eden mevaddan ibarettir. Numara sıralarını 
Pazartsi günü tâyin buyurursunuz, ona göre 
müzakere ederiz. Efendim, sureti mahsusa -
da - unuttum - arz edeyim: Pazartesi günü Sıh
hiye Vekâleti intihabı da var. 

Pazartesi günü içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,50 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Balıkhane Nizamnamesinin tadili hakkında

ki İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut lâyihai 
kanuniye 

Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmı
nın affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair icra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Asker firarisi olan memurlara maaş verilip 
verilmiyeceğine dair İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi 

Trabzon Heyeti Tahkikıyesinin hareket et
tiğine dair icra Vekilleri Kiyaseti, tezkeresi 

Erkânı Harbiyei Umumiye Karargâhının 
seyyar karargâhtan addi hakkındaki tefsirin 
bir an evvel intacına dair Erkânı Harbiyei 
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Umumiye Reisi Fevzi Paşadan mevrut telgraf 
Afyon Karahisar ve Dumlnpmar mürette

batında yararlığı görülen zâbitanm takdirneme 
ile taltifleri hakkında Müdafaai Milliye Veka
leti tezkeresi 

Kavanini Maliye Encümeni Kâtipliğine Mar
din Mebunıı Necib Beyin intilıabolunduğuna 
dair tezkere 

Zafer tebriknaıneleri. 

Mazbatalar 
Malatya'daki i t t ihat ve Terakki Kulübü 

hakkında Kavanini Mafifye Encümeni mazbatası 
İdarei hususiyelere ait Aşar Hissei İanesiyle 

Küsuratı Munzamına hakkında Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 

Seferi Zam Kanununun tefsirine dair Kava
nini Maliye Encümeni mazbatası 

Hayvanatı bakariye ihracatının men'i hak-
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kındaki lâyihai kanuniyeye dair İktisat Encü
meni mazbatası 

İntihabat 
Amasya İstiklâl Mahkemesi Reisi ve Müddeii-

Umumisi intiha batı 
Sıhhiye Vekili intihabı 

Müzakere edüecek mevad 
Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair 

lâyihai kanuniye 
Matbuat bütçesi 
Sivil etıbba ve baytarlar Kanunu 
Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi küşadma 

dair tezkere 
Suruç Kaymakamı sabıkı İhsan Bey hakkın

daki mazbata 
Fenerler İdaresi hakkındaki lâyihai kanu

niye 
Menıaliki müstahlasa ahalisine muavenet 

icrasına dair lâyihai kanuniye 

»•<« 

T. B. M. M. Matbaası 


