
D E V R E : I İÇTİMA SENESİ : 3 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

CİLT: 25 
M . mum ı ı 

Yüz kırk birinci içtima 

20 .11 . 1338 Pazartesi 
• m* * 

Mtinderecat 
Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulâsası 2:3 
2. — Azayı kiram muamelâtı - 12 
1. — Halife Abdülmecid Hazretlerinle 

emanatı mübarekeyi teslim ve arzı tebri-
kât etmek üzere Meclisten b'ir heyet inti-
hab edilmesin e dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi 12: 17 

3. — Teklifler 9 
1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, 

ihtiyat zâbitanına (badettterhis yapılacak mu
avenet hakkındaki kanun teklifi (2/599) 9 

4. — Takrirler 7:9 
1. —• Sinob Mebusu Halkkı Hami Bey

le arkadaşlarının, bir İçtima evvel Riya
set Makamında büluniam Dr. Adnan Be
yin Nizamnamei Dahilîye ımuhalif hareket 
ettiğinden şikâyeti mutazammm takriri 7:9 

2. — Kayseri Mebusu Abmted Hilmi Be
yin, gayrimüsellâh ihtiyat zabitanınm 
terhisine dair takriri 9 

5. — Tezkereler 9,'İO 
1. — Hiyaneti vataıniyeden beş sene 

hapse mahkûm Eskişehir muallimlerinden 

Sayfa 
Sıdkı Efendi (hakkındaki evrakı hükmiye-
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi 9 

2. — Hiyaneti vataıniyeden altı sene 
hapse mahkûm Düzceli Abdürrahmanoğlu 
Osman hakkındaki evrakı hükmiyeniin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi 9 

3. — Hiyaneti vataniyeden üç 'buçuk 
sene 'küreğe mahkûm Zeybek oğullarından 
Alioğlu Hüseyin hakkındaki evrakı hükmiye-
riin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi 9 

4. — Hiyaneti vataniyeden beş sene 
küreğe mahkûm Eskişehir Belediye Çavu
şu Ali Efendi hakkındaki evrakı hükımi-
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâle
ti tezkeresi 9 

5. — Hiyaneti vataıniyeden on sene kü
reğe ımıahkûm Karaağaç'tan Çerkeş Musa 
hakkındaki evrakı hükmiyeniin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 9 
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Sayfa 

nuıı teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/592) !0 

3. — Aydını Mebusu Esad Efendinin, 
Istirdadolunan mahallere iinenıaliki ecne-
biyeden gelecek kerestelerin Gümrük Res
minden istisnası 'hakkında kamun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/953) İÖ 
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Sayfa 

6. — Çine'nin Hatiplkagla karyesinden 
Ahmed ve refiki Me'hmed hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğinle dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi 9 

7. — Hıyaneti vatanıiyeden onlar seneye 
mahkûm Eskişehirl Kasap Veli ve ımah-
dumu Yusuf hakkındaki evrakı hükmiyeye 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 10 

6. — Muhtelif evrak 9 
I. — Hâkimiydi Milliye Bayramıı mü

nasebetiyle muhtelif mahallerden mevrut 
tebrik telgrafları - 9:10 

7. — îkinci defa reye konulan Kanun 10,. 
11,19 

1. — Yunanılıl ardan tahlif dlunıan ma
hallerde Menhubat komisyonlarının sureti 
tepkiliyle vazaifine dair 'Kanun 10,11,19 

8. — Mazbatalar 10 
1. — Maraş Mebusu Hasib Beyin^ Müf

tülerin sureti intihabına, dair (kanun tek
lifi ve Lâyiha 'Encümeni mazbatası (2/594) I O1 

2. — Yozgad Mebusu Rıza Beyin, Mah
rem ve muini olmıyaniann hfizmeti şah
siye* askeriyeden İstisnalarına dair faa-

RElS -^Efendini, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi küşadediyorum. Zaptı sabık hulâsası oku
nacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riyaset
lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Tebrik telgraflarına cevap 
yazılması tensibedildi. Ergani Mebusu Sırrı Bey
le rüfekasmın, Ergani Bakır Madeni imti-

9. — Sualler 3 
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin 

Beyin, Ankara'daki Şevket Ahmed Bey 
Eczanesi hakkında, 'Sıhhiye Vekâletinden 
sual 'takriri • 3 

2. — Erzurum 'Mebusu Salih Efendinin, 
hapsaneler hakkında Dahiliye Vekâletin
den sual takriri 3 

3. — Batunı Mebusu Edib Beyin, El-
viyei Selâseye gönderilen heyet hakkında. • 
Dahiliye Vekâletinden sual takriri 3 

4. — Aydın Mebusu Eead Efendinin, 
Garbi - Trakya ve Rumeli'nin aksamı sai-
resinde düşmanlıarın yapmakta oldukları 
mezalime dair Hariciye Vekâletinden sual 
takriri 3 

yazının feshine dair teklifi kanunisi Lâyiha En
cümenine, Gene Mebusu Hamdi Beyin terhis edi
len efradın müreffehen şevklerine dair temenni 
takririyle Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
Hıristiyanların emvaline mütaallik temenni tak
riri Heyeti Vekile Riyasetine, Muş Mebusu Ah
med Hamdi Beyin, usulü müzakereye dair tak
riri Nizamnamei Dahilî Encümenine havale 
olundu. Kütahya Mebusu Atalay Beyin, me-
ınaliki müstahlâsadaki mevkufiniıı tesrii muha
kemelerine dair takririnin bu baptaki kanunla 
tevhiden müzakeresi temibedüdi. Bolu Mebusu 

BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,02 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 
KATİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

— 2 — 
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Abdullah Efendinin teeavüzü müddetinin mezu
niyetten addi hakkındaki Divanı Kiyaset kararı 
kabul olundu. Bayezid Mebusu Şevket Beyle 
rüfekasının, İstanbul vaziyetine dair istizah tak-
ririyle Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin 
aynı mealdeki istizah takriri kıraat ve kabul olu
narak Pazartesi günü cevap verilmek üzere aidol-
duğu vekâletlere tebliğ olundu. On beş imzalı 
bir takrirle bir celsei hafiye akdi talebedildiğin-
den celsei hafiyeye geçildi. 

ı (îkinci Celse hafidir) 

Üçüncü Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-

inikat ve M'enhubat komisyonları Kanununun 
müzakeresine devam olunarak dördüncü madde 
tashihan 5, 6, 8 nei maddeleri aynenve Canik 
Mebusu Şükrü Beyin teklifi yedinci madde 
oiaraik, dokuzuncu madde tadilen kabul edilip 
heyeti umumiyesi tâyini esami suretiyle reye 
vaz'olundu. Cepheden avdet etmiş olan Müda-
faai Milliye Vekili Kâzım Paşa Hazretleri or
dunun hürmetlerini Meclisi Âliye arz etti ve 
teneffüs için celse tatil olundu. / 

(Dördüncü Celse hafidir.) 

Beşinci Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinîkat ve Halife Vahideddin Efendinin İn
giliz "gemisine bililtica Makamı Hilâfetten-p*£irar 
ettiğine dair Refet Paşadan mevrut telgraf İc
ra Vefcilleri Reisi Rauf Beyefendi tarafından 
Mecliste kıraat olunarak kendisinin Hilâfetten 
hal'i hakkında Şer'iye Vekili Vehbi Efendi ta
rafından okunan fetvayı şerife üzerine hal, 
keyfiyeti nıütıtefikan 'kabul edilip Hilâfet için 
icra kılman intihapta Henedanı Âli Osman'dan 
Abdülmecid Efendi Hazretlerinin 148 reyle ih
razı ekseriyet eyledikleri bittebliğ Pazartesi 
günü toplanılmak ve mevcut takrirlerin müza
keresine devam edilmek ve reye konmak azere 
içtimaa nrhayet verildi. 

9. — SJJALLER 

1. — Bursa Mebusu Emin Beyin, Ankara'-
daki Şevket Atomed Bey Eczanesine dair sual 
takriri Sıhhiye Vekâletine 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
höpsanelere dair sual takriri Dahiliye Vekâ
letine 
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3. — Batum Mebusu Edib Beyin, Heyeti Tah-

kikıyeye dair sual takriri Dahiliye Vekâletine 
4. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Garbi -

Trakya ve Rumeli'nin aksamı sairesinde düş-
ıı.hnlann yapmakta oldukları mezalime dair 
Hariciye Vekâletinden sual takriri Hariciye Ve
kaletine havale olunmuştur 

Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hüseyin Avni Kayseri Van 

Âttf Hakkı 

REİS — Söz Hakkı Hami Beyindir, buyu
run efendim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Muhterem 
efendiler, bundan evvelki içtimada halledilen 
mesaile dair malûmuâliniz olduğu üzere rüfe-
kayı ikiram tarafından verilmiş birçok takrirler 
Nizamnamenin sarahati hilâfında reye konmak-
sızm, okunmaksızın takrirler hakkında Heyeti 
Oelilenîze bir ıttıla peyda ettirmek imkânı da
hi meydana getirilmeksizin meskût geçirilmiş
tir. Bu, Nizamnamenin sarahatine muhalif ol
duğu için rüfekayı kiram Nizamname ile mü
emmen hukuklarının az - çok haleldar edildi
ğine kaani olduklarından dolayı bir daha bu 
gibi halatın takarrür etmemesi hakkında te
menni yolunda Riyasete bir takrir takdim edi
yorlar. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Eski takrirler 
okunsun. 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında söz 
bitsin. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Takriri veri
yoruz. Bundan böyle... (Gürültüler) ?. 

REİS — Efendim takrir müzakerenin selâ 
metle cereyanının temini ve bununla beraber 
Nizamnamei Dahilînin tamamen tatbik olun
masına dairdir. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Beyefendi! 
Müsaade buyurunuz. Celsei hafiyeye ait mese
le celsei aleniyede söylendi. (Gürültüler) 

LÛTFl B. (Malatya) — Milletten hafi bir 
şey yoktur. 

REİS — Vazifeyi bana bırakın, inzibatı ben 
yapabilirini. Söz Sırrı Beyin, Buyurun. 

SIRRI B. (İzmit) — Arkadaşlar geçen içti
mada umumun enzarı önünde tahakkuk eden 
hiyanet ve ihaneti hasebiyle Vahideddm'in hal'-
ine müttefikan karar vermiştik. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Haline değil, 
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inhilâma karar Verdik. Sözü tashih buyursun
lar. 

SIRRI B. (izmit) — Kabul ettim. Biy'atı 
şer'î böyle ise. 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Biy'atı şer'î öy 
ledir. 

SIRRI B. (izmit) — Pekâlâ efendim, inhi
lâma. (Gürültüler) Onun üzerine tabiatiyic ye
ni halifenin intihabı meselesini mevkii müzake
reye koymuştuk, o sırada zabıttaki azîm ve 
şayanı nazar noksan veçhile 3reni intihaıbedeee-
ğimiz halifenin elyevm ecnebi işgali altında 
bulunması dolayısiyle hürriyeti şer'iyesini gay-
rimüktesibolacağı cihetle elyevm işgal altınla 
bulunan Makam Hilâfette bulunacak bir za
tın intihabına cevazı şer'i olmryacağma dair 
birçok sözler söylemiştik. Ve bu noktai nazarı.. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Bey o me-
^ail celsei hafiyeye aittir... 

REİS — Beyefendi hatip her zaman söz söy
lemekte serbesttir. Hafi celse kendi takdirine 
ait. Mebus memleketin menafime ait sözleri her 
daim söyliyebilir. 

SIRRI B. (Devamla) — Şeriatı Abmediye-
nin hadimi olmak üzere intihabedeceğiımiz za
tın evsafı hakkında yine Şeriatı Ahmediyenin 
tavsif atını mülbeyyin söylediğimiz sözlerin zap-
ts. geçip geçmediğini bilmiyoruz, bugün bize 
okunan 'zabıtta Ibuna dair kalim'ei vahide yok
tur. Korkarız ki bu ifadat zaptın aslımda da 
gayrilmevcuttur. Çünkü bizi hu zehaba düşüren^ 
şey o isözslerin (burada baihsedilm'eımeisidi'r. Asılın
da varsa burada dahi 'olması Hazımdır. 

HÜSEYİN B. (Ellâziz) — Beyefendi; oku
nan celsei aleniye zaptıdır. Bu, eelseü Meniye--
de söylenmedi. 

REİS — Müsaade buyurun, zapta dair bir 
§ey söyili'yeeeğim. Aleni 'celsede 'mıevzuubalhsolup 
da zaptı ısabık hulâsasına geçım'emüş olanları ıs'öy-
'Hyebilirsiniz, yoksa hafi celse hakkında (burada 
söz söylermeyin. 

SIRRI B. (İzmit) — Peki ıefendim.. 
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Omlar eeltseti hafi

yede söylenmiştir. 
REİS — Efendim aleni çelişenin zaptı salbıkı 

halkkında söyliyeieektir. 
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Söytemi^ecelktir. 

Hakkı yoktur. 
RElS — Hüseyin Bey -sizi sözden ınenediyo-

rum, Makamı Riyaset vazifesini yakmıştır. Âl'eni 
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celsenin zaptı sabıkına ıgeçımiyen hususa/t hak
kında söyliyeceklerdir. 

ISIRIRI B. (İzmit) — Aleni «else zabıtlarında 
olduğunal kaani olduğum bir madde vardır. Eğer 
o idemin söylediğim söızler âlemi celseye mütaal-
lik değilse cidden müteessirimi, zihnimi toplıya-
•maımışım. Ailevi söyleniilen bir sözün ifşası ta
raftarı değilim. Zühul etmüşseim affediniz. 

TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Dimağına if
tira 'etme. 

REİS — Hilmi Bey müsaade buyuran. Ev
velemirde bendeniz arkadaşlarımın fikrini. 

SIRRI B. (Devamla) — Aleni celsede oku
nacak takrirler vardır, okunmamıştır, 'okunması 
lâzımdır. Bunlar hakkında zabıtta sarahaten bir 
şey yoktur. Zaptın bu suretle tashihini teklif 
•ederim. 

REılS — Efendim 'evvelemirde 'bendeniz ar-
kada'şlarm fikirlerini tashih edeyim. Bahsedilen 
takrirlerin müzakeresi hitam bulmamıştır ve 
Ibulgün devam edecektir, bu takrirler de okuna
caktır. Binaenaleyh ruzname'mizd'e mevcuttur. 
(Zaten zabıt (hulâsasında mezkûrdur «adaları) 
Zapta dercedilmeyip de derci lâzi'mgelen şey
ler hakkında söz söylemek isti'yem varsa vere
yim. 

TEVPlK Ef. (ıKânigırı) — 'Efendiler. 
REİS — Zaptı sabıkta noksan ne ise onu 

söylevin. 
TEVFİK Ef. > (Devamla) — Efendiler ıma-

lûmuâlileri buyurduğu veçhile 'gecen (gün 'zaptı 
salbık hulâsası okunur 'okunmaz Ibir s'öz ailmış-
tım, .gazetelerden ve maariften bahsetmiştim. 

REİS — Efendim, ortada, m'evzudbalhis yok. 
Zap.tı safbık noksan mı? Onu 'söyleyinilz. 

HACI TEVFİK Ef. (Devamla). — Bu zaptı 
sabıkta bundan katiyen bir kelime sövlpnmo-
miiştir. iSöyleıi'mesi lâ'ziimgelirdi ve bendeniz aid-
olduğu (vekâletlerden istihzanı talehetimiştim, 
o da kabul 'edilmemiştir. (Reis Bey sesleri) 

RBÎıS — Efendim, Sâtari Bey usulü müzake
reye dair söz istemiştir. Zaptı sabık noksan mı
dır, tamam mıdır? Bunun hakkında soyliye'cefc-
sinilz. 

SAMI B. (İçel) — Edendim Heyeti Ali'yenin 
ge'çen gün m'evzuubahs!olan mesail hakkında ta
biî 'malûmatı âlileri vardır. Burada intihabın 
icrasından mukaddem verilmiş birçok takrirler 
vardı. Ezan cümle bunlar meyanmda tâyini 
esami takriri mevcut idi. 

— 4 — 
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Tâyini esami takririnin foilm'ecburiye Maka

mı Riyaseti işgal eden zat tarafından reye vaz'ı 
icalbederlken vaz'edilmenniştlir. Şimdi ıtevifllen o 
takrirlerin reye vaz'ı imkânı lolduğundan (bafh-
seditliyor. 

REİS — Tevil değil, üıalkilkaittir. 
SAMI B. (Devamla) — Hakikaten 'böyle, 

fakat verilen takrirler meyanında intihabın şe
kil ve tarzı icrası hakkındaki takriir lokunıma-
mıştır. 'Binaenaleyh takririn reye adelmivaz'ı do-
layısiyle ve intihabın da icra «dilimıesi itibariyl'e 
o takrir ne olacak efendiler? 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Geri alacağız o 
takriri. 

SÂMÎ B. (Devamla) — Efendiler intihabın 
şekli icrasına ait takrir okutturulmamıştır. Bina
enaleyh muamele tamam değildir. Zabıt tashih 
edilmeli ve Heyeti Aliyenizin Makamı Riyasetin 
nazarı dikkat i n'i celbetmesini rica ederim. 

BESÎM B. (Kastamonu) — Onu tekdir etti
ler. Mazurdur. 

REÎS — Makamı Riyaset her şeyden münez
zehtir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Makamı Ri
yaset her şeyden münezzeh değildir. Tashih bu
yurunuz. 

REÎS — Makam masundur efendim. 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hah şimdi 

doğru. 
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Efendiler zaptı sa

bıka itiraz ediyorlar. Verilen takrirler celsei ha
fiyede verilmiş, celsei aleniyede verilmiş takrir 
yoktur zannediyorum. Rica ederim, celsei hafiye 
zaptını açın bakın. Ne vakit ki, celsei hafiye ak-
ted'ilip celsei hafiye zabıt hulâsası okunur, o za
man itiraz olunur. 

REİS — Efendim Makamı Riyaset bunları 
tasnif etmiştir. Arz edecektir. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Efendim zaptı sa
bıkın bir esası var ve bugünkü zaptı sabık o gün
kü zaptın esasıdır. Esas malûmu âliniz Vahided-
din'in firarı üzerine îcra Vekiller1! Reisinin beya
natı ve Seriye Vekâletinin verdiği fetvayı şerife
dir. Fetvada diyorki: Vahideddin kaçmış, Maka
mı Hilâfet inhilâl etmiş, bir defa, bunun halli lâ-
zımgelir. Bir defa da bu hallonulduktan sonra M~a-
kamı Hilâfete bir zatın intihabı lâzımgelir, diyor
du. Eı.'as mesele şu fetvayı şerife üzerine cereyan 
etti. Birinci safha ki, inhilâdir. Bunu Meclisi 
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Âli müttefikan kabul etti. İkinci safha da intihap 
meselesidir. Aleni müzakerede intihap da yapıl
dı, mesele kalmadı. Zaptı salbık 'bunun hulâsası-
dır zannediyorum. Arkadaşlarımın dermeyan et
tikleri takarir ve muamelât, bu esasın haricin
de açılacak ikinci bir safhaya aittir. Zaptı sabık 
doğrudur. 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendim geçen gün 
keyfiyeti inhilâ ittifakı âra ile kabul edildi. Son
ra intihaba başlanmıştı. Esasen, intihapta Ma
kamı Riyaset tamamen lâzimei bitaraf iye riayet 
edemediği için, arkadaşlardan 57 zat reye iştirak 
etmiyerek ayrılmıştır. (Gürültüler) Dünkü ga
zete intihaba iştirak eden zatın 162; rey verenin, 
148 olduğunu söylüyor. Halbuki o gün Mecliste 
225 kişi vardı. İki yüz yirmi beşin 57 si intiha
ba iştirak etmemiştir. (Hayır, hayır sesleri) İş
tirak etmiyenlerin de zapta geçmesi lâzımdır. 

HÜSEYİN B. (Erzincan) — İntihaba muha
lif deyiniz. Yalnız tarzı müzakerenin cereyanına 
muhalifiz, yoksa muhalefetimiz intihabı Halifeye 
ait değildir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karamsarı Şarki) — Bir 
kelime zühul vardır. Fetvayı şerife hal' hakkın
da değildir. (İşitemiyoruz, kürsüden sesleri) 

REİS — Efendim fetvanın müfadı mevzuu-
bahsolmuyor. Mevzuubahis yalnız zaptın hulâsa
sı hakkındadır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Kara/hisarı Şarki) — Ben
deniz bir kelimenin tashihi hakkında söyliyece-
ğim. Malûmu âliniz o fetvayı şerife inhilâ hak
kındadır. Halife Makamı Hilâfeti bilfiil terk ede
rek ayrıldığından ve ecnebi himayesine girdiğin
den, kendisi şer'an münhali addolunmuştur. Hu
lâsada ise hal' hakkında fetva denmiştir. Binaen
aleyh (hal) yerine (inhilâ) demek lâzımdır. 

REİS — Efendiler bu hususta söz alan arka
daşlarımız yoktur.1 Evvel beevvel tashih mesele
sidir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bir kelime 
söyliyeceğim. Efendim arkadaşlarımızın ifadatı 
kâfi derecede anlaşılamıyor zannederim. 

HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Siz anlatın! 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hüsnü Efen

di! 
REİS — Salâhaddin Bey müsaade ediniz! Ri

yaset hakkınızı müdafaa ve muhafaza eder. 
SALÂHADDİN B. (Devamla) — İnhilâ, müt

tefikan kabul edilmiştir. İntihap dahi müttefi-
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kan kabul olunmuştur. Yalnız keyfiyeti intiha
bın tarz ve usulünde bizim arzu ettiğimiz ve ni
zamnamenin şekli tamamen tatbik olunmadı
ğından dolayı rüfekanm bir kısmı müzakereye 
iştirak etmemiştir. 

Reye iştirak eden 162 den 148 rey ile deni
liyor. Arkadaşlar bu noktada itiraz ediyorlar. 
Zaptın bu noktası tashih olunmak lâzımdır. Me
sele budur. (Mecliste ekseriyet vardı sesleri) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun. Mec
liste müzakere cereyan etmiş ve müzakere de
vam ederken bir kısım takrirler reye konmuş 
ve diğer rüfekanm vermiş oldukları takrirler 
reye konmadan vaktin geç olmasından celse 
tatil olunmuş ve bugün bakıyei müzakerenin 
cereyanı tahtı karara alındığı arz edilmiştir. 
(Hayır böyle değildir sesleri) 

RAGIB B. (Kütahya)— Reis Bey bir ciheti 
hatırlatmak istiyorum. 

REİS — istemiyorum hatırlatmak, söz vere
yim, yazıyorum. 

Makamı Riyasetin lâzimei bitaraf iyi ihlâl 
ettiğine dair rüfekadan bâzılarının takrirleri 
vardır. Nizamnamemiz mucibince bu gibi şikâ
yet takrirleri Divanı Riyasette tetkik olunur. 
Şayet mueibi muaheze bir şey varsa Meclise arz 
edilir. Halbuki Adnan Beyefendi bu meselede 
kendilerini müdafaa edecek delile mâlik olduk
larından evvel beevvel müdafaa etmek üzere 
söz istiyorlar. (Takrir okunsun sesleri) Arz 
edeceğim. Zaptı sabık hakkındaki karar veril
dikten sonra okutturacağım. Adnan Bey cevap 
vereceklerdir. Şimdi zaptı sabık hakkında cere
yan eden müzakereye nazaran takrirler okut
turulmamış değil bugüne devredilmiş şekilde., 
Binaenaleyh zaptı sabık hakkında noksan mu
ameleyi iddia eden arkadaşların bir kısmının 
her nedense salonu terk etmelerini iddia eden 
arkadaşların zaptı ısabık ile alâkasını Makamı 
Riyaset görmemektedir. Çünkü ekseriyetle ka
rar verilmiş ve mesele bitmiştir ve müzakere 
de cereyan etmektedir. Tarafeyn bu hususta 
ifadei âcizanem ile halli şüphe etmiş oluyorlar. 
Şimdi zaptı sabıkın tashihi noktasını (Hangi 
noktavı, sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey daha sözümüz var. Sıramız gelmedi. 

REÎS — Arkadaşlar burada zaptın tashihi 
hakkında mütalâatta bulundular. Bu tashihi He
yeti Celile ya tasvibeder veya tasvip buyurmaz. 
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SALAHADDÎN B. (Mersin) — Nâmevcudu 

ne yapacaksınız? 
ALÎ SÜRURl Ef. (Karahisan Şarki) — 

Bendenizin mâruzâtım diğer noktalarla karış
mamak lâzımgelir. Muhtelif nıkat vardır. 

REÎS — Efendi Hazretleri zaptı sabıka yan
lış geçtiği iddia olunamaz. Zaptı sabıkta, bu
yurduğunuz aynen mevcuttur. Tashihini zâti-
âliniz arkadaşlarınızın ifadesine göre talebedi1-
yorsunuz. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Efendim okunan fetvayi şerife Mehmed Vahi-
deddin Efendinin inhilâı hakkındadır. Zaptı 
sabıkta hal'deniyor. Müteaddi ile lâzım bir de
ğildir. 

REÎS — Evvel beevvel bu ciheti reye koyu
yorum. Süruri Efendi Hazretlerinin (inhilâı) 
suretiyle tashihini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir, 

îkinei derecedeki itiraz, arkadaşlarımızın 
ifadesi veçhile; bir kısım rüfekanm salonu terk 
ettiklerinin dercedilmesine dairdir, (Gürültü
ler) bu ciheti bu suretle kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. (Anlaşılmadı sesleri) arz edeyim. 
Müsaade ediniz. (Gürültüler) 

YASÎN B. (Gazianteb) — Reis Bey ben bunu 
zabıt ile alâkadar ve münasebettar' görmü
yorum. 

REÎS — Arz ediyorum ekseriyet kararını 
izhar edecektir. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Efendim inhüâ' 
meselesinde muhalif kimse yoktur. înhilâ' me
selesi reye kondu. Ve ittifakı ara ile kabul edil
miştir. Sonra 148 rey ile kabul edilmiş sözü 
yanlıştır. Zaptın bu cihetinin tashihi lâzımdır. 
(Hayır sesleri). 

REÎS — Nisap tamamdır. Tamamı nisap 
ile ittihazı mukarrerat edilmiştir. 

ÎSMET B. (Çoruım) — Reis Bey müsaade 
•buyurun. Usul hakkında söyliyeceğim. 

REÎS — Buyurun. 
ÎSMET B. (Çorum) — Efendim arkadaşla

rın bir cihete nazarı dikkatini celbetmek iste
rim. Zaptı sabık hulâsasının taslıihan kabulü 
hakkında cereyan eden müzakerat noksan olan 
kısmının ikmali içindir. Binaenaleyh müzakera-
tı şelfe etmemiş olan bir şeklin tashihi demek, 
yeni bir fikir mahsusun ilâvesi demektir. Bu 
şekilde zaptı sabıkın taöhühan ka'bulü reye 
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vaz'olunamaz. Çünkü zaptı sabık hulâsası ce
reyan eden 'müzakeredeki ndksaniyeti ikmal 
eddbilir. Yoksa başka türlü olamaz. 

REİS — Efendim iddia, Mr kısım arkadaş
ların salonu terk edip de ekseriyetin karar ver
diğine dairdir. Rica ederim zaptı sabıkta bura
da 'bulunduğu halde bir kısım zatın salonu ter
ki de yazılacak •değildir. Reyi işari ile verilen 
kararda ittifakı umumi vardır. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendiler me
sele yalnız bu değildir. İntihap icrasına baş
lanmadan evvel intihap nasıl 'olmalıdır diye bu 
hususta muhtelif takrirler verilmiştir. Malû-
muâlileri bu usulü intihaba dair verilen takrir
ler, intihaba başlanmadan evvel okunarak ve 
reye konularak kabul veya ademikabul tecelli
sinden sonra intihaba geçilmesi lâzımgelirken 
bu cihet yapılmamıştır. Binaenaleyh bu takrir
ler ne okunmuştur, ne de.reye konmuştur. Bu 
itibarla takrirlerin reye konmıyarak ve hattâ 
okunmıyarak ve bu suretle nizamname, ahkâ
mına mUhailif olarak hareket edildiğinden zapta 
derci elbette lâzımgelir. Yoksa bu takrirler ne 
olacaktır? Yani dün intihaptan evvel okunma
sı lâzımgelen bu takrirler okunarak reyi âlini
ze vaz'edilmediğinden dolayı bugüne kalmış
tır. O takrirler (hakkında şimdi ne muamele 
olunacaktır? Bunun vakti geçmiştir diye ka
rar ittihaz etmezseniz bu takrirler ne olacak
tır? Yani bu takrirleri yırtıp atacak mıyız, yok
sa zapta geçirecek miyiz? Elbette zapta geçi
receğiz. Bu takrirler bu günkü zabıtnameye 
değil, dünkü zabıtnameye aidolduğundan ora
ya derci lâzımdır, öyledir, nizamnameyi alır 
okursunuz. 

REİS — Hakkı Hami Beyin buyurduğu 
laVrir meselesi şikâyet mahiyetinde telâkki 
«c'ilmiştir. Bu takrirler okunmamış ki, zaptı 
sabıka geçsin. Eğer okunup da zapta geçmiş ol
saydı bendeniz, de zaptı sabıka ithali için ka
imi etmekte muztar kalırdım. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Okunmuş 
elendim (Hayır sesleri) 

REfS —Binaenaleyh zaptı sabık hakkında 
arkadaşlarımızın dermeyan buyurdukları tas-
hlhatı kabul edenler... 

YÂSÎN B. (Gazianteb) —• Bu cihet reye 
'M^mıaz Reis Bey... 

REİS —• Arkadaşlar ne karar verirse onu 
yapacağım. 
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YASİN B". — SÖz istiyorum, 
REİS — Neye dair? 
YASİN B. — Makamı Riyasetin vâki 

olan itirazatı reye koyup koymaması üzerine
dir... Makamı Riayset buyuruyorlar ki, takrir
ler okunmamıştır. Mevcut mütalâat zaptın 
esasında gayrimünderiçtir. Yalnız mesele, ar
kadaşların bir kısmının salonu terk etmesi me
selesidir. Bu bir hususi şekil alıyor. Zaptın 
esasatiyle alâkadar olmıyan bir mesele için 
Makamı Riyasetin zaptı sabıkı tashihan reye 
vaz'etmesi doğru değildir. Şu mütalâatm zaptın 
esasatiyle alâkadar olmadığını Makamı Riyaset 
tefhim ettiği halde doğrudan doğruya zaptı sa
bıkı reye vaz'etmesi lâzımgelir. 

REİS — Efendim, Makamı Riyasetin içti-
İJfidl... 

MAZHAR MÜFİD B, (Hakkâri) — Mü
saade buyurun bir söz.. 

Reis Bey, zaptı sabık hulâsasının tashi
hinden arkadaşların maksatları bu meselenin 
zapta geçmesi ise bütün sözler zapta geçmiş
ti i. Mesele yoktur. 

REİS —• Rica ederim, arkadaşlarımızın tas
hih talebini reye koymak benim vazifemdir. 
Kabul edip etmemek de sizin vazifenizdir. Ar
kadaşlarımızın tashihat iddiasını kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Ekseriyet hâsıl ol
mamıştır. O halde zaptı sabıkı reyiâlinize vaz'-
ediyorum. Süruri. Beyin tashihatı veçhile... (Gü
rültüler.) 

TEVFÎK E l (Kângırı) — Bendenizin ge
çen gün maarif ve saire hakkındaki mütalâatım 
dereedilmemiştir. 

REİS — Tevfik Efendi Hazretleri geçen gün
kü mütalâatmm dercedilmediği iddiasındadır. 
Bu cihet reye konmamış ve bir karar istihsal 
edilmemiştir ve bu husus esas zabıtta mevcuttur. 
Bunu reye koymuyorum. O halde Süruri Efendi
nin tahsisatı veçhile zaptı sabıkı kabul edenler 
Lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Zatiâli-
niz de itiraf ettiniz ki söz sırası benimdir. Söz 
vermeden zaptı sabık kabul edilmiştir. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyle arka
daşlarının, bir içtima evvel Riyaset Makamında 
bulunan Dr. Adnan Beyin Nizamnamei Dahiliye-

7 — 
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ye muhalif hareket ettiğinden şikâyeti mutazam-
mm takriri 

RE IS — Efendim, şimdi Adnan Beyefendi 
Hazretlerinden vâki olan şikâyata dair takrir 
var, okuyorum. Kendileri cevap verecektir. 

Amasya Muş Malatya 
Mehm'ed Rauf Fikri Faik Sıdkı 

REİS — Efendini müsaadenizle şölkâyet ken
dilerinden temenni tarzında yazılmıştır. Binaen-
taleyih cevabını kendileri vereceklerdir, dinliye-
lim. 

REİSİSANİ Dr. ADNAN B. — Efendim -bu 
ta'kriri imza eden arlkadaşlar neticede mesele-
nin Divanı Riyasetçe veyahut Meclisçe hallini 
istiyorlar. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yoz'gad) — Bir daha ya
pılmaması içindir. 

Dr. ADNAN B. (Devamla) — Efendim; 10 
gün Makamı Riyaseti bendeniz işgal 'ediyor
dum. Hakikaten iki 'kısımda ımüzalkere ettilk. 
Malûmuâliniz olan mesele ımüzalkere 'edildi. On
dan sonra intihap hususunu reyi âlinize vaz 'et
tim ve intihabın icrası için celsei âleniyeye ıgeç-

, tik. Celsei âleniyede intihafb'a ıhaşlaınalk veyahut 
bu takriıler okunmak meselelerinde Mecliste iki 
cerevan basıl oldu. Bunda bazan arkadaşları
mın dediği gibi 'bitaraflığa riayet 'etmemişim. 
Bunu kalbul edemiyorum. Kanaati vicdaniyem 
hilâfında hareket elttiğiıme dair olan Ikısmı ka
lbul edemiyorum. Çünkü bendenizi M'enler pek 
iyi 'bilirler ki, fcanaalti viedaniiyem hilâfına ha
reket etmeyi sevmiyen'lerdenim. Bu itibarla in
tihap yapıldıktan sonra o takrirlerin mevzuu-
ba'hsolunmasmı muvafık gördüğüm için ilk ön 
ce intihabı teklif ettim. Baktım ki, Mecliste 
çdk. gürültü vardır ve yalnız Makamı Riyase
tin içtihadiyle bu iş olmayacaktır. Tekrar reye 
i-oydum ve umumun gördüğü veçhile ekseri-
veti azîme ile evvelâ intihabın icrasına Meclisi 
Âliniz karar verdi. Bunun Nizamnamei Dahilî
de 'mevcudolup olmadığı 'meselesine gelince; ha
kikaten filânı evvel yapalım, filânı sonra yapa
lım. Reye konur mu? Konmaz mı, diye Nizam
namei Dahilîde bir sarahat yoktur. Fakat efen
diler! Rica ederim. Hatırlarsınız, Meclisi Âli
nin kurulduğundan bugüne kadar bu gibi şey
ler kaç bin defa Makamı Riyasetten reye kon
muş ve tercih olunmuştur. İnkâr olunur mu? 
Bu cihet kaç defa yapılmıştır? Eğer bu. cihet 
reddolunursa, reye konmadan hareket etmek 
doğru değil ise, Meclisin bir fikir ve arzusu 
varsa Makamı Riyasette bulunacak zevat ma
almemnuniye kabul ederler. O vakit Riyasetin 
içtihadiyle olacaktır. Bendeniz arkadaşlarıma 
karşı yanlış yola gitmiş isem ikaz etmelerini 

Riyaseti Celileye 
Vahideddin Efendinin tarihi İslâm ve Osma-

nide misli mesbuk olmıyan hiyanetine binaen • 
sıfatı Hilâfetten inhilâ 'ı müttefikan kabul edil
dikten sonra yeni halifenin intihabı ve biat 
icrası hakkında bâzı nıkatı nazarı havi takrir
lerin celsei âleniyede mükerrer teklifata rağmen 
okutturulmamış ve tâyini esami talebini havi tak
rir Nizamnamei Dahilînin sarahatine rağmen 
reye konmıyarak diğer muameleye g içilmiştir. 
Makamı Riyaseti işgal eden Reisisani Adnan Be
yefendinin Nizamnameye tamamiyle muhalif ve 
selâmeti müzakereyi muhil bulunan işbu mua
melesi Nizamnamei Dahilî ile muayyen hukuku
muza tecavüz şeklinde tecelli etmiştir. Binaen
aleyh ; muamelei vakıanın bir daha tekerrür et
memesini teminen işbu takririmizin zapta geçi
rilmesini teklif eyleriz. 
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hüsnü kabul telâkki ederim ve ne söylerlerse 
dakik biı- surette tetkik e'tımeyi temin ederim. 

Yalnız bendenizin arz edeceğim mesele bun
lardır ki. yanlış anlaşılmasın. Bendeniz bitara-
fiyi ihlâl etmek istemedim ve etmedim kana
atindeyim. (Kâfi, kâfi, sadaları) 

SÂMl B. (içel) — Yalnız bir noktada te
fi evvür etmek istiyorum. Tâyini esami takriri
ni reye vaz'etmemek belki muhik olabilir
di. Çünkü intihap icrasından sonra da tâyini 
esami takriri reye vaz'edilse bir şey kaybedil
miş olmazdı. Fakat şekli intihaba ait bir tak
ririn Heyeti Umumiyeye arzından mukaddem; 
intihabın reye vaz'iyle karar istihsalini Maka
mı Riyaset, Nizamnamei Dahilînin hangi ahkâ
mına iptinaen icra etmiştir1? 

Dr. ADNAN B. — Sami Beyefendi; bu şek
li intihaba dair takriri bilmiyorum, görmedim. 
Bendeniz şekli intihaba dair olan takrirden 
bahsetmiyorum. Bendenizin bahsettiğim büyük 
bir takrir vardı ve kanaatim de o takrir üze
rinedir. Kanaatimi o takrir üzerine izhar ettim. 
O noktada ısrar ediyorum ve tekrar arz ediyo
rum ki ; yalnız kanaati vicdaniyami kâfi gör
medim ve Heyeti Umumiyenin de kanaatine 
müracaat ettim. (Kâfi, sadaları) Eğ'er bu iza
hatım kâfi görülmüvorsa takriri Divanı Riva-
sete havale edelim. Orada tetkik edilsin. (Kâ
fi, sesleri) 

REİS — Efendim, bu hususun müzakeresi
ne nihavet vermeyi kabul ledivorsanız lütfen el
lerinizi kaldırın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, evrakı varideyi arz edeyim. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, ihti
yat zabit anına badetterhis yapılacak muavenet 
hakkında kanun teklifi (2/599) 

REÎS — Aydın Mebusu Esad Efendinin, ih
tiyat* zabit anma ba'detterhis yapılacak muavene
te dair teklifi kanunisi var; Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vataniyeden beş seneye mah

kûm Eskişehir muallimlerinden Sıdkı Efendi 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
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2 — Hiyaneti vataniyeden altı sene hapse 

mahkûm Düzceli Abdurrahmanoğlu Osman,hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

3. — Hiyaneti vataniyeden üç buçuk sene 
küreğe mahkûm Zeybekoğullarından AVoğlu 
Hüseyin hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

4. — Hiyaneti vataniyeden beş sene küreğe 
mahkûm Eskişehir Belediye Çavuşu Ali Efendi 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

5. — Hiyaneti vataniyeden an sene küreğe 
mahkûm Karaağaçtan Çerkeş Musa hakkındaki 
evrakı hükmiyenin 'gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi 

6. — Çine'nin Hatibkışla karyesinden Ahmed 
ve refiki Mehmed hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi 

RElS — Adliye Vekâletinden mevrut bu ev
rakı hükmiyeyi Adliye Encümenime. gönderiyo
ruz. 

2. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
ihtiyat zâbitanının terhisine dair takriri 

RElS — Oayrimüsellâh ihtiyat zâbitanının 
terhisine dair Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi 
Beyle rüfekasmın temenni takriri var. Müda-
faai Milliye Vekâletine gönderiyoruz. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Hâkimiyeti Milliye Bayramı münasebe
tiyle muhtelif mahallerden mevrut tebrik telgraf
ları 

REÎS — Hâkimiyeti Milliye tebriknıaımeleri 
vardır efendim. Müsaadenizle mevritlerM oku
yalım : 

Demirköy Beilediye Riyasetinden, Edremit 
ahalisinden, Askerî Müze Müdürü Muhtar Pa
şadan, Mühendis Mektebi Âlisi talebesinden, 
Ayvalık Belediye Riyasetinden, ödemiş Bele
diye Riyasetinden, Mersin Mebusu Fahreddin 
Paşadan, Edirne Müftüsü ile rüfekasmdan, 
Edirne gençleri niaımmıa Lûtfi Arif Beyden, iz
mir Mebusu Tafhsin ve Saruham Mebusu Necati 
Beylerden, Kasaba Belediye Riyasetimden, iz-
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mir Valiliğinden, Fırka 14 Kumandanlığından, 
Genç Mutasarrıflığından, Erdek Kaymakam
lığından, Urla ahalsinden, Lapseki Kayma
kamlığından. 

7. — Hıyaneti vataniyeden onar seneye mah
kûm Eskişehirli Kasap Veli ve mahdumu Yusuf 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniye cürmünden maz
nun Eskişehirli Kasap Voli ve mahdumu hakkında 
Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye 
var, Adliye Encümenkte gönderiyorum. 

Encümenlerden mevrut mazbatalar var : 

8.>-MAZBATALAR 

1. — Maraş Mebusu Hasib Beyin, müftüle
rin sureti intihabına dair kanun teklifi ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/594) 

V 

REİS — Müftülerin sureti intihabınla dair 
teklifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Şerliye Encümenine. 

2. —• Yozgad Mebusu Rıza Beyin, mahrem 
muini olmıyanların hizmeti §ah$iyei askeriyeden 
istisnalarına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası 

REİS— Mahrem muini olmıyan 'efradın hiz
meti askeriyeden istisnalarınla dair teklifin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme
ni mazbatası var. (Müdafaai Milliye Encüme
nime... 

3. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, îstir-
dadolunan mahallere memaliki ecnebiyeden gele
cek kerestelerin Gümrük Resminden istisnasına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbata
sı (2/593) 

REÎS — Miemaliki ecnehiyeden, memaliki 
müstahlasaya ithal edilecek kerestenin G-ümrük 
Resminden istisnasına dair teklifin şayanı mü
zakere olduğuma dair Lâyiha Encümeni mazba
tası var. Kavaninıi Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine tevdi ediyoruz. 

7. — ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN KANUN 

1. — Yunanlılardan tahlis olunan mahaller
de menhubat komisyonlarının sureti teşkiliyle 
vazaifine dair Kanun 
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REÎS — Efendim, Menhubat Kanunu ge

çen celsede tâyini esaımi suretiyle reye vaz'edil
mişti. 155 zait reye iştirak 'etmiş, 107 kabul, 

, 37 ret, 11 müstenkif var. Nisiap hâsıl olmadı
ğından ikinci defa reye vaiz'ediyoruz. Lütfen 
reylerinizi istimal 'buyurun. 

(Âra toplandı.) 
REÎS — Reylerini istimal etmiyen arkadaş -

lıarımız reylerini istimal etsinler. Menhubat Ka
nununu ikinci defa olanak reye vaz 'ettik. 

Efendim, tasnif muamelesi bitinceye kadar 
Sıırrı Beyin Hariciye Vekâletinden bir istizahı 
vardır, ter a Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beye
fendi cevap verecekler. » 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey, efen
dim fbugün Hariciye Vekâletinden istizah var
dır. İstizah olunca sual artık geriye kalır. 

REÎS — Efendim, evvelâ sualler var. Bu
gün suallere cevap verecekler. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim, 
bugün istizah var. İstizahı arzu ederse Icna Ve
killeri Reisi tehir ettirir. İstizahı bugün Heyeti 
Celile arzu ederse yapar ve eevalbı verir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Heyeti Oeîile 
karar vermiştir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Tehirini 
rica ederim. Binaenaleyh istihzan vardır diye 
suallerin tehiri olamaz. 

REÎS — Efendim, ruznamemizde istizah da 
mevcuttur. Fakat bu müstakildir. Onun için 
evvel beevvel bu suallere cevap vermek için 
kendileri de rica ediyorlar. Rauf Beyefendi, 
buyurun. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — İstizah za
manında sual takrirleri okunamaz. İstizah 
olunca sualler tehir olunur, Nizamname sarih
tir. Suallerin istizah karşısında ne mevkii ola
bilir? 

REÎS — Efendim, esasen ruznamemizde 
mevcuttur zannederim. Ona da bugün cevap 
vereceklerdir. Binaenaleyh suallere istizahla 
beraber cevap verilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. (Reye vaz'ma hacet yoktur sesle
ri) (Anlaşılmadı sekleri) r 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efendim, 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. Efen
dim malûmuâliniz sual yalnız sâil ile mesul ara
sında cereyan eder. 

SIRRI B. (İzmit) — Efendim, sualimi isti
zaha kalbediyorum. (Olamaz sesleri) 

— 10 — 
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ZÎYA HURŞlD B. (Lâzistan) —Sual sâil ile 

mesul arasında cereyan eder. Yalnız sual kendi 
başına bir mâna ifade etmez. Bir istizah oldu 
mu, bütün o sualler o istizahın içine girer. Hat
tâ Nizamnamei Dahilîde bu sarihtir*. Zaten su
aller icra Vekilleri Riyasetindendir. İstizaha 
o da girer. Sırrı Bey ben sualimi istizaha kalb-
ettim diyor. Siz kabul etmezseniz sual sahibi 
sualini geri alır, iyine istizah sahibi istizahını) 
yapar. Sırrı Bey gen alıyor sualini; o zaman 
ne yapacaktır Rauf Beyefendi bilmem? 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Ziya Hurşid Beyefendi ne yapa
cağımdan bahis buyurdular, ne olacak sualini 
sordular, cevap alacaklar. 

SIRRI B. (izmit) — Reis Bey, sual takriri
mi geri. alıyorum. 

RElS — Efendim, şu halde mesele yoktur. 
Men İmbat Komisyonu teşkiline dair Kanu

nun neticei arasını arz ediyorum. Reye iştirak 
eden arkadaşlarımızın adedi 135 tir. 97 kabul, 
12 müstenkif, 26 ret vardır. Binaenaleyh ikin
ci defa olduğu için 97 reyle Menhubat komis
yonlarının teşkiline dair olan Kanun kabul edil
miştir. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Nisabın ditip 
oiımadığmı tâyin ettikten sonra kabul edilir. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz, Riya
set şüphe ederse yoklamasını yapar. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Meydandadır 
mesele. 

RElS — Efendim celseyi ekseriyetle açtık, 
reylerinizi istimal buyurdunuz. Bâzı arkadaşlar 
reye iştirak etmemişler. 

Efendim müsadenizle geçenki müzakeren in 
bakiyesine devaım edeceğiz. Bu hususta söz alan 
arkadaşlarımız... (İstizah her şeye -tercih olunur 
sesleri) 

Efendim ruznameye Heyeti öelile hâkimdir. 
Makamı Riyaset bandan evvelki müzakereye de
vam etmek mecburiyetindedir. Heyeti öelile tak-
dimen ve teroihan müzakeresini teklif ederse öyle 
yaparız. 

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF B. (Si
vas) — Müsaade buyurur musunuz? Bir kelime» 
efendim. Bundan evvel bendenize vâki olan tebli
gatta Heyeti öelilenm (karan Pazartesi 'günü isti
zaha cevap vermek üzeredir. Bunu Heyeti Aıliye-
nize arz ediyorum. 

— 11 
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I SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Oelsei sani

yede de olabilir bu. Evvelemirde evvelki içtima-
dan kalmış meselenin müzakeresi lâzımdır. 

REİS — Efendim iki fikir hâsıl olmuştur. 
Bir kısım arkadaşlar istizahım dünkü müzakereye 
tercihan yapılmasını arzu ediyorlar. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim müsaa
de buyurun. Bu bakıyei müzakeredir, istizah on
dan sonra gelir. Balkıyei müzakerata devam et
mek lâzımdır. 

RElS — Efendim teklif... 
YUSUF ZIYA B. (Devamla) — Efendim! 

Teklif değildir. Bakıyei müzakeratı bırakarak 
başka meseleye geçmek doğru değildir. 

RE IS — Sarahat vardır. 
ABDULLAH Ef. (izmit) — Efendim bakıyei 

müzakere ikmal edildikten sonra istizaha geçile
cek, binaenaleyh müzakerata 'geçelim. Telâş etmek 
doğru değildir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim eğer baki
yeye devam edilecekse tamam 1337 senesi iptida
sında başlanmış bir Nevahi Kanunu vardır. Ev
velâ onu bitirelim. Ondan sonra diğerlerinin mü
zakeresine geçelim. Mecliste bir celse evvel bir me
sele müzakere edilirse ikinci celsede diğer bir me
selenin müzakeresi ona tercih olunabilir. Yanı o 
meseleye tekaddüm edecek diğer meseleye geçile
bilir, bu kaidedir. Hususiyle Cumartesi günü isti
zah meselesi konuşulmak üzere Makamı Riyaset
ten karar tefhim edilmiştir. 

YUSUF ZlYA B. (Bitlis) — Ragıb Bey pek 
haklı olabilirdi. Fakat Nevahi Kanununun bir 
maddesi müzakere edilseydi de yarısı kakaydı 
ona karşı ne cevap verecekti? Nevahi Kanununun 
heyeti umumiyesi müzakere ediliyor. Maddeleri 
ikmal edildikçe diğerine geçiliyor. Bir maddenin 
yarısı müzakere edilsin, yarısı kalsın, bu olamaz. 
Binaenaleyh bu ikmal edilmedikçe diğerine geç
mek doğru değildir. (Gürültüler) 

RAGIB B. (Kütahya) — Vazife ve mesuliyet 
Kanunu da böyledir. Binlerce böyle kanun var
dır. 

YUSUF ZlYA B. (Bitlis) — Makamı Riyaset, 
bakiye ile ifade buyurdular. Bakiye hitam bul
madan diğerine geçilemez. 

RAUF B. (Sivas)— Arkadaşlar elimdeki is
tizah ve sual takrirlerinin adedine lütfen nazar 
buyurursanız ne vaziyette bulunduğumu zanne
derim takdir buyurursunuz. 
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FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Kaç/güıİ oldu 

verileM efendim. z 

RAUF B. (Sivas) — Bu bir hafta zarfında
dır. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Baha fazla
dır. 

RAUF B. (Sivas) — Bir haftadır efendim is
terseniz tarihileri okuyayım. Şu itibarla Heyeti 
Vekile Reisi diye itimat buyurduğunuz bir arka
daşınızın şöyle kucak dolusu istizah ve sual tak-
rirleriyle hali intizarda kalmasını zannederim ki, 
Heyeti Celileniz de arzu etmez. Bir an evvel ceva
bımı verebilmek ve benim variyetimi tâyin etımek 
için istizahı tercih etmeniz lâzımıdır. 

REÎS —r Efendim bu hususta bir takrir al
dım. Meclisi Âli ruznameye hâkimdir. Okuyorum. 

C .: 3 
Riyaseti öelileye 

Meclisi Âli ruznameye hâkimdir. İstizah mese
lesi gayet ımübim ve hayati ımesele olduğundan 
tercihan 'müzakeresini teklif -ederim. 

20 . XI . 1338 
Gazianteb Mebusu 

Yasin 

REÎS — Efendim bu takrir mucibince ter
cihan ve takdimen istizaha geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Ekseriyetle kabul 
edildi. Binaenaleyh bu hususta on beş imzalı b'ir 
takrir vardır. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Aleni istizah
tır, hafi istizah başkadır. 

• REÎS — Müsaade buyurunuz efendim; sami-
in lütfen salonu tahliye buyursun, öelsei hafi
yeye geçildi. 

Hitamı Celse; saat : 5,55 

(İkinci Celse hafidir.) 

• •' « < • — • I 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 6,00 

REÎS — Birinci ReisveMli Hüseyin Avni Bey 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Halife Abdülmecid Hazretlerine Ema-
natı Mubarekeyi teslim ve arzı tebrikat etmek üze
re Meclisten bir heyet intihabedilmesine dair Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Divanı Riyasetin bir kararı var; oku
yoruz. 

Heyeti Umumiyeye - • 
Heyeti Celilece Makamı Muallâyı Hilâfete in

tihap buyurulan Halifei Müslimîn Abdülmecid 
Hazret] erinin Türkiye Büyük Millet Meclisi na
mına Emanatı Mubarekeyi teslim etmek ve arzı 
tebrikat eylemek üzere Meclisten bir heyetin önü

müzdeki Cuma günü Dersaadet'te bulunacak veç
hile hareketleri Divanı Riyasette takarrür etmiş
tir. Nizamnamei Dahilînin yüz yetmiş yedinci 
maddesi mucibince işbu heyete Divanı Riyaset
ten bir Reisvekili, iki Kâtip ve te îdare Memuru 
intihabedilmiş olduğundan maddeye tevfikan He
yeti Umum'iyeden gidecek zevatın miktarının tes-
biti ve aynı madde ahkâmına tevfikan bakur'a 
intihabın icrası riea olunur efendim. 

19. X I . 1338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Gazi Mustafa Kemal 

12 — 
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SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Ne ayıp söz

dür, kim yazmış onu... (Gürültüler) 
REİS — Efendim sükûnetle dinleyiniz. Söz 

veririm, söylersiniz. 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendisi 

yok mu? , / 
REİS — Usulü müzakereye dair söz veriyo

rum. 
RAUF B. — Reis Beyefendi istizahın de

vam ve ademidevam hususunu reye koydunuz mu 
efendim? 

REÎS — Devam edecektir. 
SALÂHADDÎN B. — Efendim şu tezkere 

ile mevzuubahsolan şey, bir heyetin İstanbul'a 
izamıdır. Diyorum ki; buna takaddüm eden bir 
mesele vardır. O da; Hilâfettin tamamı biy'atle 
olmasıdır. Celsel hafiyeden başka sözler vardır. 
Binaenaleyh o müzakerenin devamiyle zaten gi
decek olan heyete o vazife de tevdi edilerek emri 
mübeceeli şer'î ifa edilmiş olur. O müzakerenin 
bakiyesi ikmal olunsun ve bu heyet de ona göre 
yapılsın. Usul hakkındaki fikrim budur. Bunun 
şekli hakkındaki fikrime gelince... 

REÎS — Onu sonra söylersiniz. 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Müsaade bu

yurunuz. O zaman söz vermeye imkân kalmıya-
ca'ktır. Bir, iki nokta üzerinde söyliyecegim. Ha
life din ve dünya için Makamı Hazreti Peygam-
'berîye vekâlet edecek bir zattır. Binaenaleyh ih-
tiramatı mukaddesenin kendisi hakkında ifa edil
mesi vacip ve lâzımdır ve bu heyet şimdiye kadar 
üç seneden beri bilfiil ifayı Hilâfet eden Meclisi 
Âlinin bugün Cumhuru îslâm suretiyle intihab-
etıiği Halifei cedide emanatı Şer'iyeyi ita ve 
devretmeye ve aynı zamanda Meclis namına 
bermucibi şer'i şerif biy'atı ifa ederek Hilâ
feti teyit ve tasdika, yani fiilen vucutlandır-
maya gidiyor demektir. Böyle bir zat hakkın
da yazılan tezkerede elfazı ihtiramiyenin ta-
roamiyle ifası vecaibi diniyedendir ve hukuku 
ır^kaddesei tabiiyedendir. Bunun için bendeniz 
1 urumu kadar burada bir zühul görmekteyim 
ve bu zühulün tashihini kemali hulûs ve ihti
ramla rica ederim. Bizim hiçbir şahsi maksadı
mız yoktur. Bizim maksadımız, içerisinde bu
lunduğumuz bu memleketin temsil ettiğimiz 
ku "'.retlerinin kâffesindo selâmeti, saadeti, ya
nı âmmenin maslahatı noktai nazarından iş
le1 m yürütülmesidir. Binaenaleyh ifadatımm 
kemali hulûs ile istimaını ve buradaki hata ve 
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zühulün hemen tashihini rica ederim. Eğer 
hu hata yok diye ifade edenler varsa pek açık 
-.söylerim, bu memleketin her ferdi mütenef f isi 
eiVııdidir. Binaenaleyh bu nokta üzerinde söz. 
^oyliyemiyeceğim. 

TUN ALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bendeniz 
Ira nokta üzerinde söz söyliyeyim, müsaade eder
seniz. 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Binaen
aleyh temenniyatım şu noktadadır. Evvelemir
de; oraya gidecek heyete vazifei biy'atm dahi 
tevdiini - ki bir vazifei şer'iyedir - teklif ede
rim. Evvelce verdiğimiz takrir de okunsun ve o 
ı.-ieselo de bitmiş bulunsun ve heyet de o su-
ıvtle gitsin. Binanealeyh bütün mesail bugün 
hjimelidir. Ve bitmesi için de evvelce yarıda 
!•>filan mesailin bakıyei müzakeresi lâzımgelir. 
Teklifim budur. Bu da tashih olunmalıdır. 

REÎS — Efendim usule dair... 
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Bey. 
R E Î S — Söz mü istiyorsunuz? Oturunuz 

eiendiler arkadaşlarımız dünkü müzakerenin bir 
kısmında Halife Efendimizin mekânı hakkında 
takrir vermişler. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Halifeye 
efendi denmez. Veliahtlara denir. * 

Dr. ÂBÎDİN B. (Lâzistan) — Efendi kalk
maz kalkmaz, ağa mıdır o? 

REİS — Bu bu mesele Divanı Riyasette mü
zakere edilirken (Hilafetpenah) kelimesi her 
ı 'nlü elkabm fevkinde mübeccel bir isim ola
rak verilmiştir. Yoksa hâşa hürmetsizlik telâkki
si fikrimizden geçmemiştir. Heyeti Celile bu ke
limenin lüzum ve vücubuna kaani olursa Divanı 
Riyaset... 

SAMİ B. (içel) — öyle bir sual olmaz, kaani 
olur mu ne demek? 

REÎS — Bu bapta Divanı Riyaseti Celileye 
bir tezkere arz etmiştir. Bu tezkerede (Efendi) 
kelimesini istimale lüzum görmemiştir. Bu He
yeti Celilenin bileceği meseledendir. Yalnız bir 
meselei müstehire var. Buyuruluyör ki, Hâli
fenin mekânı itibariyle bir teklif vardır. Heyetin 

] İstanbul'a gidebilmesi için evvel beevvel o tak
ririn müzakeresi lâzımdır. Müzakere bu vadide
dir. Buna takdimen diğer takririn müzakeresini 
usulü müzakere noktai nazarından teklif ediyor
lar. Bu şekli kabul edenler lütfen en kaldırsın. 
Efendim, ekseriyet hâsıl olamamıştır ve bu o tak-

— 13 — 
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i-iriıı müzakeresine mâni değildir. Ruznamemiz-
dedir. Kararımız veçhile yine müzakeresi de
vam edecektir. Yalnız şimdi şunun hakkında mu
amele yapılacak. 

Buyurun Ziya Hurşid Bey. 
ZİYA HURŞİD B. (Lâzistarı) — Efendim, 

her hangi bir'merasimde Meclis namına bir heye
tin huzuru mevzuubahsolduğundan bu hususta 
Nizamnamemizde saralıet vardır. MecJis namına 
bir heyetin ispatı vücudetmesi lâzımgeldiği za
manda adedi Meclisçe tasdik ve kur'a ile intiha-
bolunur. Sonra diyor ki: Reisvekilleri ile Kâ
tiplerden ikisi ve İdare Memurlarından biri be
hemehal bu heyete dâhil olur. (Gürültüler) Yal
nız Divanı Riyaset Azaları kur'a ile mi tefrik 
olunur. İntihapla mı ? Bu hususta sarahati kâfiye 
yoktur. Bunu ne suretle Makamı Riyaset düşün
müştür ve intihap yapılmıştır? Bunu Makamı Ri
yasetten soruyorum. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Zatiâliniz Divanda 
değil miydiniz? 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Mademki 
bit cihet hakkında Nizamnamede sarahat yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Divanda görüştünüz 
mu? 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzfetan) — Ben Di
vanda yoktum. O halde Heyeti Umuıniyeden 
intihabedilmesi lazımgelir kanaatindeyim. Çünkü 
Divanı Riyaset Meclisi temsil edecektir. 

REİS — Efendim, söz İsmail Şükrü Efen
dinindir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarj Sahib) — 
Usulü müzakere hakkında sözümden vazgeçtim. 
Esas hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Divanı Riyasetin yaptığı Nizamna
meye inuvafık mıdır, değil midir? Bundan 
bahsedeceksiniz. 

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) — RrJhumda 
hissettiğim bir noktaya temas edeceğini. Çün
kü teşekkür ederim ki on beş yirmi «ene evvel 
yandığım bir risalemde... (Ayak patırdıları) 
(Sadede sesleri) 

REİS — Sadede davet etmek bana aittir. 
TUNALl HİLMİ B. (Bolu) — Eğer sadet 

haricinde söylersem o vakit söylersiniz. Efen
dim (bizde elkap düşkünlüğü ve .saire ve saire 
(Gürültüler) (Ayak patırdıları) 

REİS — Beyefendi istirham ederini, tezke
renin mealinden bahsediniz. 

-r- 14 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tezkerenin 

mealinden söylüyorum. Efendim Salâhaddin 
Bey vazaifi diniyeden, mukaddesattan ve sai-
reden bahis buyurdular. Bendeniz bu hususta 
bir teklifte bulunuyorum. Bundan sonra (Haz
retleri) tâbiri veyahut elkap yalnız Halife için 
kullanılacak. (Bravo sesleri) Buyurun bravo 
mu? Birkaç defa burada istirham ettiğim hal
de (Beyefendi), (Hanımefendi) bilmem ne gi
bi birtakım tekliflerle aristokrasi âleminden 
gelmiş birtakım köhne tâbirleri bu Meclisten 
kaldıramadık diye müteessif 'kaldım. İşte bun
dan böyle ve bu anı mübarekte Meclisi Âliden 
rica 'ediyorum. Elkap yoktur. Yalnız (Hazret
leri) tâbiri Halifeye münhasırdır. (Abdülmecid 
Hazretleri) deneeek. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Paşalara ne 
diyeceğiz? 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim Nizam
name! Dahilî mucibince Divanı Riyaset Meclisi 
Âliniz bir yere heyet göndermeye karar verdikten 
sonra bir 'karar verebilir zannederim. Şimdi 
Heyeti Aliyenize demek ki Divandan bir teklif 
vukubuluyor. Bu teklifte (Efendi) tâbiri (kul
lanılmadığından dolayı (arkadaşlar mütehey-
yicoluyor. Halbuki (Gürültüler) Müsaade bu
yurunuz. Evet; usulü kadimeye riayeten bu 
(Efendi) tâbiri kullanılsaydı daha iyi olurdu 
ve caiz idi. Mamafih bizde en büyük zevatı el-
kaptan tecridedersek daha ziyade şanına ihti
ram etmiş oluyoruz. Daha ziyade tazim edil
miş olur. 

SIRRI ıB. (İzmit) — Maksada göre. 
SALÂHADDİN & (Mersin) — Maksada 

tâbi. 
TEVFİK Ef. (Kângırı) — Mamafih elfazı 

tâzi'miye de istimal olunmamış değildir. Elfazı 
tâzimiye istimal olunmamıştır diye münakaşa
ya bence lüzum yoktur. Yalnız münakaşa edi
lecek bir cihet Vardır. O da şu Meclisin, bir 
heyeti mubayaa göndermesine karar verip ver
memesidir. 

REİS — Divanı Riyaset n'aımmıa mı? 
GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. Hz. (Anka

ra) —• Efendiler şüphe yok ki zatı Hilâfetpe-
nahiye (Efendi) demek onun kadir ve şerefini 
tenkis eder. Bu kullandığımız (Efendi) 'keli
mesi maatteessüf taamum ettiğinden bertaraf 
edilemiyor. Bu Rum kelimesidir. Rum unvanı 
ile halifenin şerefi yükseltilmek isteniliyor. 
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Halife (Hazrettir) ve ona (Hazret) denilir. 
Ona lisanımızda başka bir unvan yoktur. Son
ra vükubulan ifadattaj tabiî bizim Meclisimiz, 
biizm milletimiz, hakikati ifade ederek tâbirler 
kullanıyor. (Zatıhilâfetpenabi, Hadimülmüsli-
nıîn, Hadimülhareımeyn) onun hakiki tâbirleri 
budur. Herkes şahsan istediği elkabı kullana
bilir. Fakat hakiki unvanı Halifei Müslimîndir. 
Hadimülharemeyndir ve hazrettir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hazrettir. 
Fakat nıevcudolan teammüle hürmet ve. onu 
idame etmek lâzımdır. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) 
— Onlar dalkavukça elkaptır. 

SALAHADDlN B. (Mersin) — Kimin dal
kavukluk ettiğini görüyoruz, ağzımızı açtır
mayın.. O sözü geri almalarını teklif ediyorum. 
Kimdir dalkavuk olan?.. Efendiler, ben llıeı<ke-
se hürmet ettim.. 

OSMAN B. (Kayseri) — Üç, senedir Mail
lerin dalkavukluk ettiği Mecliste taayyün et
miştir. 

REİS — Paşa Hazretleri, bu sözden; kim
seyi kasıt buyurmadığmızı lütfen beyan buyu
runuz. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) 
— Evet, bir (kimseyi kaydetmiyorum; dalka
vuk olanları kasdettim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Paşa Hazret
leri burada dalkavuk yoktur. İade ediyorum. 
(Gürültüler) 

REİS — Efendim maksut, dalkavuk (kimse, 
odur.... 

Ben Meclis Reisi olmak sıfatiyle bütün aza
yı bundan tenzih «derim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sailıib) 
— Efendim Divanı Riyasetin bu kararında') 
yalnız bir meseleyi bendeniz muğlâk görüyo
rum. Kararda deniyor k i ; Makamı Muallâyı 
Hilâfete intihap buyurulan «Halefi müslimîn 
Abdülm'ecid Hazretlerine Türkiye Büyük Mil
let Meclisi namına...» 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Dua mı 
okuyorsun Hoca Efendi? 

REİS — Aman rica ederim, Efendi Hazret
leri «ülkût 'ediniz! 

TUNALI HİLMIÎ B. (Bolu) — Reis Bey 
«Hazretleri» (kelimesini ibzal buyuruyorsunuz. 

REİS — Affedersin Hilmi Beyefendi Hazret
leri... (Handeler) 
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İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — Kaasuv 

da deniyor ki: «Heyeti Celilece» Makamı Mual
lâyı Hilâfete intihap buyurulan Halifei Müsli
mîn Abdülmecid Hazretlerine Türkiye Büyü'k 
Millet Meclisi namına emanaitı möbarekeyi tes
lim ve arzı tebrikât eylemek üzere Meclisten bir 
heyetin önümüzdeki Cuma günü Dersaadet'te 
bulunacak veçhile hareketleri Divanı Riyasette 
takarrür etmiştir..» 

İSMET B. (Çorum) — Reis Bey mevzuu mü-
•zakere bunun üzerine midir? 

REİS — Efendini, maksatlarını anlıyamadım 
daha... 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — Burada 
«Hilafete intihap buyurulan Abdülmecid Haz
retlerinle..» deniyor. Abdülmecid Hazretleri ha
kikaten şu Meclis tarafından Hilâfete intihap 
buyurulmuştur. Fakat Hilâfete iııtihalbolunmalk-
la Halifei Müslimîn arasında; Hilâfet bir emri 
şer'i olduğundan ibir de biy'at meselesi vardır. 
Biy'ıat da, emri hilâfet de ukudu saire! şer'iye 
.gibi icap ve kabule mütevakkıf bir ıaikittir. Bu 
biy'atı yapacak Heyeti öelilenizdir. Fakat 'ken
dinizin bizzat giderelk bunu yapmanız imkânsız
lığını bendeniz de takdir ediyorum. Onun için 
gönderilecek heyet, biy'at hususunda da tavzif 
'edilmelidir. Çünkü Hilâfeti 'Müslimîn; lemri hilâ
fet, şer'an yalnız biy'atla tetemmüm etmiş ola
caktır, icabı şer'isi (budur. 'Binaenaleyh gönderi
lecek heyetin Divanı Riyasetin kararı veçhile 
biy 'at ©dip İbiy'attetı sonra merasimi tebrikiye-
yi ifa etmesi lâzım ve zaruridir. Bendeniz yal
nız bu noktaya itiraz ediyorum. 

REİS — Efendim, eınanatı mübarekeyi tes
lim, bunu İfade ctuniyor mu ? 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz, emanatı mübareke deyince fehme 
başka bir şeyi tebadür ediyor. 

RASİH Ef. (Antalya) — Şer'iye Vekili 
Efendi Hazretleri buyurdular ki ; İntihapla 
biy'at -arasında fark yolktur. Binaenaleyh 'mü
cadele etmiyelim. Gidecek heyet hem tebriki ya
par hem de biy'atı ifa 'etmiş olur. O ıgün, Şer'iye 
Vekili Efendi Hazretleri bu meseleyi halletmiş
lerdir. İntihaba meyil verdikken sonra lbiy''at 
meselesi hallolmuş demektir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. '(Devamla) — Emanatı 
mübarekeyi teslimden maksat, merasimi Ibiy'atı 
ifa ise, kabul ederim. Yalnız bu, tasrih edilme
lidir. Bir de »arkadaşlar intilhalbedileeelktir. (İn-

lö 
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tihap yolk sadalan) (Kur'a feur'a sesleri) Rica 
ederim 'efendim. Kur 'a da intihap değdıl /midir? 
Kur 'a ile intihabolsun, diğer bir suretle olsun, 
o intihaptır. Gidecek olan heyet intihap... (Kur'a 
sadalan) Kur'a da intihaptır. 

Yalnız Halifei Müslimîne hiy'at etmek üze-
ve, bu şartla intihap yapmak: lâzımdır. Aded 
hususunda da, arfcadaşjlarıımTzın reyini vermesi 
ioalbeder, çünkü gidecek olan heyet 'evvelâ 'biy'at 
için, sonra 'emanatı nıüibareikeyi teslim ve tebrifk 
için -gidecektir. Kemiyet ve 'keyfiyeti huna göre 
tâyin «tmek lâzımgelir. '(Keyfiyet, kemiyet yok: 
sadalan) 

REÎS — Efendim larkadaş'larımı'zın ımilktar 
'halkkınıda muhtelif fikirleri vardır ve ımütaaddit 
takrirler mevcuttur. Takrirleri ofkuyorann. 

Riyaseti öelileye 
Halifeye heyannamıeyi imza 'ettirtmelk ve ıme-

rasiımi ibiy'at ifa edilmek üzere Heyeti Uimumi-
yeden 'kur'a ile inltiihalbolunacalk on (beş zatın 
izamı hususunu teklif eylerim. 

19.11.1338 
Yoızgad Melbusu 

Feyyaz Âli 

Riyaseti Öelileye 
Mecliste beş şube vardır. Ben sulbe namına 

üçer 'za't itibariyle 'gönderilecek: heyetin on beş 
zattan olması lüzumunu teklif leylerim. 

Yozigad 
ıSüleyman Sırrı 

Riyaseti Öelileye 
Biy'ıat için gidecek fevkalâde ibir heyettir. 

Binaenaleyh bütün devairi intihabiyeden birer 
mebusun bakur 'a tefrik ve izamı lâzımdır ve 
(biy'at da bu suretle ta.mıaim olmuş olur. 

'Çorum IMebusu 
Dursun 

Riyaseti Öelileye 
Emanatı ımu'kaddesi mübarefceyi devir ve 

tevdi gibi bir vazifei mübecceleyi hakkiyle ve ta-
mamiyle (kemayelîk hüsnülfa ile İbiy'at ^tmeik 
üzere gönderilecek heyetin lâaJkal lotuz zat ola-
ralk Heyeti Umumiyece Ikur'ıa ile intihalbını telk-
lif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdı 
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REİS — Efendim, evvel ibeevvel Divanı Riya

setin telklifi veçhile Istanlbul'a bir heyet gönde
rilmesini kahul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. İttifaka yakın kabul edilmiştir. 

Sonra efendim, Yozgad Mebusu Feyyaz Âli 
Bey, Heyeti "ömumiyeden on beş zatın kur 'a ile 
intihabını teklif ediyor. Dört zat da Divanı Ri
yaset intihabetımişti. Buna nazaran dört'âza, on 
beşten hariçtir. Buradan intihaıbolunacak azanın 
müktarı, Divanı Riyasetin intihahettiğine dâhil 
değildir, ona göre hesap yapmak 'lâzımgeliyor. 

Operatör EMİN B. (Bursa) — O halde 
on dokuz oluyor. 

REİS — Dairei intihabiyelerden birer me
busun bakur'a intihaJbı teklifi vardır. Sonra 
şubelerden on beş zat ve Heyeti Umumiyeden 
on beş zat intihabına dair teklifler var. 

Bendeniz evvel beevvel şu takrirleri reyi 
âlinize vaz'edeceğim. 

Her şubeden üç kişi intihabını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar, kabul edilme
miştir. 

.Oorum Mebusu Dursun Bey, her dairei. inti
habiyeden birer Mebus intihabını teklif ediyor. 
Bu teklifi kalbul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul edilmemiştir. 

Efendim Feyyaz Âli Beyin Heyeti Umumi
yeden on beş zatın bakur'a intihabı teklifi var. 
Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul edilmiştir. 

O halde efendim, Divanı Rivasietin intiha-
bettiği zevat bundan hariç değil mi? (Hayır, 
sadalan) 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Efendim, 
talkrir sahibi benim. Arz edeyim. Divanı Riya
setin intihabettiği dört zat hariçtir. 

REİS — Efendim, müsaade edin. Halife 
Hazretlerine 'beyannameyi imza ettirmek kay
dını anlamıyan arkadaşlar var. Feyyaz Âli Bey 
de takrir sahibidir. Bu hususta izahat verilme
sini kabul ediyor musunuz? (Hacet yok, sada
lan) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Makamı Riyaset 
bizi tenvir etsin. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Bu cihetten 
takrirden sarfı nazar ediyor. Bu Divanı Riya
setçe hallolunmuştur. 

REİS — Bu talkrir 'kalbul edildikten sonra 
Muş Mebusu Hacı Ahmed Efendi de otuz âza 
teklif ediyor. (O, sesleri) Tezyide mütaallik 

— 16 — 
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olduğu için neye ıkoymak lâzımdır. Otuzu ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 
Q» halde efendiler kur'ayı çekeceğiz. 

LÛTFl B. (Malatya) — Reis Bey torbayı 
lâyikıyle çalkala... 

HASÎB B. (Maraş) — Torbadaki yuvarlak
lar konturol edilsin. 

REÎS — Efendim, Ankara'da meveudolmı-
yan arkadaşlarımız dâhil olmıyacaktır, değil 
mi? (Tabiî, sadaları) Rica ederim oturunuz. 
(Kur'a keşide edildi.) 

Rasim B. (Cebelibereket), 
Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), 
Mehmed Vasfi Ef. (Karahisarı Şarki), 
Operatör Emin B. (Bursa), 
Durak B. (Erzurum) (Hasta, sadaları), 
Hamdı B. (Tokad) (Yoktur, sadaları), 
Ziya B. (Kângın), 
Eyub Sabri B. (Eskişehir), 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Şeh Servet Ef. (Bursa) (Yok, sesleri), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), 
Hilmi B. (Ardahan), 
Hüseyin B. (Erzincan), 
Şerif B. (Sinob), 
Mehmed Ef. (Adana), 
Server B. (Ardahan), 

Mehmed Ragıb B. (Amasya), Tamam efen
dim. 

OSMAN- B. (Kayseri) — Allah hayırl: et
sin. 

REÎS — Müsaadenizle isimleri bir daha oku
yayım. (Tekrar okundu.) (Allah hayırlı etsin, 
sadaları) 

Efendim, dört arkadaşımızı da Divanı Ri
yaset intih ab etmiştir: İkinci Reisvekili Müfid 
Efendi Hazretleri, Kâtip Hakkı Beyle Atıf Bey 
idare memurlarından da Emir Paşa Hazretleri 
intihabolunmuşlardır. 

Bunlarla beraber on dokuz âza intihabedil-
miştir. On dokuz âza seyahati icra edecekler
dir. 

Müsaadenizle efendiler, Salı günlerini ma-
lûmuâlileri Nevahi Kanununa tahsisini kabul 
etmiştiniz, hâlbuki, istizah devam edecek... 

OSMAN B. (Kayseri) — Ziyarette bi'at da 
beraber mi? 

RE IS — Bu da kararı âlilerindendir. Bir kere 
Salı günü içtima... (Çarşamba sadaları) Efen
dim Salı günü içtima halikında esasen karar var
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dır. Binaenaleyh saat yarımda içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Reis' Bey söz 
istiyorum. 

REİS — Müsaadenizle daha celseyi tadil et
medim. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Müsaade bu
yurursanız içtimaata dair bir şey arz edeceğim. 
Geçenlerde Meclisi Âli bir karar vermiş, maatte
essüf bendeniz o vakit yetişip söyliyemedim. 
Malûmuâliniz bu Meclisin içtimai için mütaad-
dit defalar müzakereler olmuştur, nihayet haf
tada dört güne karar verilmiştir. Bendeniz Re
is itibariyle değil, bir tabip itibariyle arz ede
yim: Dört gün birbiri arkasına içtima etmek 
cidden sıhhata muzırdır. Çok rica ediyorum. 
Yarın için arz etmiyorum. Yarın belki Hükümet 
istizaha devam olunmasını arzu eder. Bu, istis
nai bir şeydir. Fakat Nahiye Kanunu için bir 
gün daha ilâve buyurursunuz. Nevahi Kanunu
nun müzakeresini başka günde yapalım. Müsa
ade ediniz, dört gün sıra ile içtima etmiyelim 
ve hattâ şunu arz edeyim; komisyonlar mütema
di ven içtima etmez, neredeki iki yüz dili mevcutlu 
Meclis içtima edebilsin. Sıhhati dimağiyeniz 
muhtel olur. Yarın için müstesnadır. Hükümet 
ısrar ediyor. Yarın içtima edelim. Çok rica ede
rim arkadaşlar haftada dörtten ziyade içtima 
yapmıyalım. (öyle değil sesleri). 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Heyeti Ve
kile ne yapsın? Sabah, akşam, gece o da içtima 
ediyor. 

REİS — Efendim müsaade ediniz arkadaşla
rımızın harcırah meselesi vardır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Rica ederim, bu 
Divanı Riyasete ait bir meseledir. Burada mev-
ZTiubahsolmasm. Onu Divanı Riyaset yapar,. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. — Her halde yarın içtimai kabul buyurunuz. 
İstizahın daha ziyade uzaması muvafık olmıya
caktır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim, biy'at meselesini reye koymadınız. 

REİS — Efendim giden heyetin Şer'işerif 
Dairesinde biy'ata memur olduğunu teklif edi
yorlar. Heyete bu vazifenin tahmilini de kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Müttefikan kabul 
edilmiştir. (Ekseriyetle sadaları) Ekseriyeti azî-
me ile kabul edilmiştir. 

— 17 — 
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REÎS — Efendim Adnan Bey hatada dört 

gün müzakereyi teklif ediyorlar. (Yarın başka 
sesleri) 

AHMED HlLMÎ B. (Kayseri) — Efendim, 
Pazartesi gününün de Ne vahi Kanununa tahsi
sini teklif edeceğim. Yalnız Pazartesi günü Na
hiye Kanunu müzakeresine hasrediliyorsa bu su
retle Nahiye Kanunu da müzakere edilir ve haf
tada dört gün içtima edilmiş olur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nevahi Kanununun 
müzakeresi hafifdir. O kadar kafa patlatacak bir 
şey değildir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Böyle ayakta du
rursak hiçbir mesele anlaşılmaz. Adnan Beye
fendi bir tabip sıfatiyle dört günden fazla içti
main caiz olmadığını Heyeti Aliyeriize arz etti. 
Dört beş gün evvel Dahiliye Encümeni iki sene
den beri sürüncemede bulunan Nevahi Kanunu
nun bu suretle çıkmayacağından bahsile gayet 
muhik olarak Salı gününü Nevahi Kanunu mü
zakeresine hasredelim, dediler. 

EMlN B. (Ergani) — Niye çıkmaz? 
OSMAN B. (Lâzistan) — Çıkar efendim mü

saade buyurun, Adnan Beyin teklifine şahsan 
taraftarım. Bean şart ki; diğer dört günden 
birini de Nevahi Kanununa tahsis edersiniz. Ne
vahi Kanunu çıkar mesele biter. (Hay, hay ses
leri) 

HAYDAR B. (Van) — Dahiliye Encümeni 
namına söyliyeceğim. Nevahi Kanunu iki seneden 
beri sürünüyor. Geçen gün esbabı mucibesinde 
de arz ettim. Millete karşı biz birçok vâitlerde 
bulunduk, hiçbirisini icra etmedik. Eski idareyi 
yıktık, sebebi ne idi? Memleketi selâmete götüre
cek bir usulü idare yoktu, sakim, usuller memle
keti uçuruma götürüyordu. Onu yıktık, fakat ye
rine bir usul koyamadık. Bunları arz ettim. Ka
bul buyurdunuz. Meclis kararı yaz - boz tahtası 
değildir, insaf edelim. Hariçte bir işimiz yoktur, 
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canımız sıkılıyor. (Doktorların raporu var sada-
ları) Bu; hastalar hakkında olabilir. Bizim hak
kımızda değildir. Haftada bir gün verirseniz ne 
âlâ, yoksa kabul edemem, kararınız vardır, Mec
lis karan yaz - boz tahtası değildir. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Beyefen
diler, mühim olan yalnız Nevahi Kanunu değil. 
Sene nihayetine bir ay kalmıştır. Daha bütçe 
çıkmamıştır. Ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? 
Şimdi Kânunuevvel geliyor. Hükümet bir avans 
almıştır. Fakat bundan sonra ne olacaktır, bu bir, 
ikincisi burada haftada beş gün içtima yaparsa
nız ve içtdmalar da yarımda olursa rica ederim, 
Muvazenei Maliye Encümeni ne gün toplanıp da 
çalışacak. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Muvazenei Maliye 
Encümeni senei maliyenin Mart olduğunu bilmi 
yor mu? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Üç sene
dir bir bütçe yapamadınız, bu sene de bir ay kal
dı. Teşrinisanide Hükümet yeni senenin bütçesi
ni vermek mecburiyetindedir. 1339 Bütçesini 
şimdi vermek lâzımdır. Halbuki Hükümet diyor 
ki, 1338 bütçesi bitmedi ki, 1339 bütçesini vere
yim. Binaenaleyh bunlardan sarfınazar haftada 
beş gün içtima yaparsanız encümenler ne zaman 
toplanır, on buçukta toplanıyor, toplanınca on 
bir buçuk oluyor, sonra yemeğe gideceğiz, bir sa
at vakit kalmıyor. Böylece çalışmaya imkân yok
tur. Bu şerait dairesinde işler çıkarılamıyor onun 
için beş gün içtima yaptığınız takdirde Muvaze
nei Maliye Encümeni iş yapamıyacaktır. İçtima 
dört gün olsun. 

REÎS — Efendim, ekseriyet kalmamıştır. Ka
rar ittihz edilemiyecektir. Yarın saat yarımda 
içtima olunmak üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,55 
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Yunanlılardan tahlis olunan mahallerde Menhubat komisyonlarının sureti teşkiliyle vazaif ine dair 

kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Abdülgani B. (Muş), Cemal Pş. (îsparta), I 
Hafız İbrahim Ef. (îsparta), Sadık B. (Kırşe
hir), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), Yusuf 
Ziya B. (Mersin), Rüşdü B. (Maraş), Recai 
B. (Trabzon), Haydar B. (Van), Ali Rıza B. 
(Kars), RızaB. (Yozgad), Hacı Feyzi B. (Elâ-
ziz), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Resul B. 
(Bitls), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Abdullah 
Ef. (Adana), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), 
Hasan Ef. (Denizli), Hakkı B. (Van), Halil B. 
(Ertuğrul), Diyab Ağa (Dersim), Âlim Ef. 
(Kayseri), Ragıb B. (Kütahya), Ziya Hurşid 
B. (Lâzistan), Süleyman Necati B. (Erzurum), 
Necmeddin B. (Siird), Naci B. (Elâziz), Sa- I 
bit B. (Kayseri), Celâl Nuri B. (Gelibolu), 
Abdürrahman Lâmi Ef. (Gazianteb), Osman | 
B. (Lâzistan), Mehmed Sırrı B. (Siverek), I 
Fevzi Ef. (Batum), Esad Ef. (Aydın), Rifat 
B. (Kayseri), Necib B. (Ertuğrul), Sıddık B. 
(Çorum), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Rifat 
Ef. (Konya), Emîr Pş, (Sivas), Rıza Vamık I 
B. (Sinob), Tevfik Ef. (Kângırı), Hacı Arif 
B. (İstanbul), Mehmed Şevket B. (Gümüşane), 
İsmail B. (Erzurum), Fahreddin B. (Kars), 
Derviş B. (Mardin), Rüstem B. (Oltu), Meh
med Şevket B. (Sinob), TTusuf Ziya B. (Bit- | 

Behçet B. (Kângırı), Nafiz B. (Canik), Ali 
Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Arif B. (Kon
ya), Mehmed Ef. (Adana), Hüseyin B. (Er
zincan), Ali Vâsıf B. (Gene), Lûtfi B. (Malat
ya), Haydar Lûtfi B. (İçel), Feyyaz Âli B. 
(Yozgad), Mustafa Hilmi B. (Niğde), İsmet 
B. (Çorum), Bahri B.v (Yozgad), Mehmed Şük-

Mahmud Said B. (Muş), Hüseyin B. (Ko
zan), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Hafız 
Mehmed B. (Trabzon), Yasin B. (Gazianteb), 
Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Mustafa B. (Ka-

I lis), Cavid B. (Kars), Abdullah Ef. (Sinob), 
Hasib B. (Maraş), Hakkı Hami B. (Sinob), 
Dr. Mustafa B. (Kozan), Şeyh Fikri Ef. (Gene), 
Rasim B. (Cebelibereket) , Hüseyin B. (Elâziz), 
Po'zan B. (Urfa), Haandi Namık B. (İzmit), 
Rasih Ef. (Antalya), Ragıb B. (Gazianteb), 
Nuri B. (Bolu), Abdülgani B. (Siverek), Kâ
zım Karabekir Pş. (Edirne), Ahmed Nuri Ef. 
(Batum), Memduh Necdet B. (Karahisarı Şar
ki), Salâhaddin B. (Mersin), Cevad B. (Bolu), 
Âtı£ Ef. (Ankara), İsmail Şükrü Ef. (Karahi
sarı Sahib), Ahmed B. (Yozgad), Sıdkı B. 
(Malatya), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Necib 

i B. (Mardin), Mustafa Ef. (Ankara), Opera
tör Emin B. (Bursa), Necati Ef. (Lâzistan), 

I Kadri B. (Siird), Ferid B. (Çorum), Ali Vefa 
I B. (Antalya), Cemil B. (Kütahya), Tahir Ef. 

(Kângırı), Mustafa B. (Gümüşane), Süley
man Sırrı B. (Yozgad), Mustafa Tâki Ef. (Si
vas), İsmail Safa B. (Mersin), Sadeddin B. 

I (Menteşe), Süreyya B. (Saruhan), Akif B. 
(Batum), Atıf B. (Kayseri), Besim B. (Kasta
monu),. Dr. Refik B. (Bayezid), Hafız Şahin 
Ef. (Gazianteb), Neşet B. (İstanbul), Ali Fuad 
Pş. (Ankara), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Os
man Server B. (Ardahan) 

rü B. (Karahisarı Sahib), Neşet B. (Kângırı), 
Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), İzzet B. (Tokad), 
Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Hacı Tahir Ef. 
(İsparta), Mehmed Ragıb B. (Amasya), Şev
ket B. (Bayezid), Halil İbrahim B. (Antalya), 
Emin B. (Canik), Hamid B. (Biga), Ali Rıza 
Ef. (İçel) 

rahisan Şarki), Osman Kadri B. (Muş), Hü
seyin Avni B. (Erzurum), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya), Rasim B. (Sivas), Mehmed Akif B. 
(Burdur) 

(Reddedenler) 

(Müstenkifler) 
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İçtimai âti nıznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
Memaliki müstahlasanm iman için teşekkül 

edecek heyeti fenniyeler masarifatı olmak üze
re Nafıa bütçesine tahsisat ilâvesine dair He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye. 

Mirî ormanlarından meccanen kereste ita
sına dair Kanunun birinci maddesinin tefsiri 
hakkında icra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Men'i müskirat Kanununa tevfikan sâdır 
olan hükümlerin kabiliyeti temyiziyeyi haiz 
olması hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye 

11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanunu
nun yedinci maddesinin tefsiri hakkında İcra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Şûrayı Evkaf teşkilâtına dair Nizamname
nin dördüncü maddesinin tadili hakkında He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Ziraat Bankasının 1338 bütçesinin varidatı 
muhtevi (A) cetveline tahsisat ilâve edildiğine 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Katil maddesinden Sinob Hapsanesinde 
mevkuf Mehmed Efendi oğlu ibrahim'in ba-
kıyei müddeti cezaiyesinin affına dair Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Meccanen kereste kat'ma müsaade itasına 
dair Kanunun birinci maddesinin tadili hakkın
da Aydın Mebusu Esad Efendinin teklifi ka
nunisi 

Memurini Muhâkemat Tetkik Encümeni in-

tihabatının teşriine dair Cemil Beyin temenni 
takriri 

Encümen intihabatma dair tezkereler 
Ukrayna Hariciye Komiserliğinden mevrut 

tebrikname 
Büyük Millet Meclisine arzı inkıyadı havi 

telgraflar 
Orduya teşekkürü havi Kırkkilise Musevi 

Cemaat Reisi ile Burhaniye Kaymakamlığın
dan mevrut telgraflar 

istanbul'a gidecek heyet azasına maktuan 
ikişer yüz lira itasına dair Divanı Riyaset ka
rarı 

Mazbatalar : 
istiklâl mahkemesi mahkûmlarından Kay-

seri'de mahpus Seyfullah ve rüfekası imzalı is
tida hakkında Karabey ve Seyfullah'ın af ta
leplerinin reddine müstedilerden Bursalı Hakkı'-
nm tahliyei sebiline ve Sivrihisarlı Hakkı'nm 
sebebi mahkûmiyetinin mahallinden istifsarına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Adana'nm işgal devrinden devren alman 
derdesti rüyet mesail ile işgal esnasında hükme 
rapdolunup iktisabı katiyet etmiyen veya edip 
de derdesti icra bulunan mevaddı kanuniye 
hakkında icra Vekillerince tanzim kılınan lâyi
haya dair Adliye Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevad 
istizah : 
Hilâfet hakkındaki takrirler 

2'. B. M. M. JUatOua*' 


