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BİRİNCİ CELSE 
Açıkna saati ; Badezzeval 2,30 

REtS — RcMbatf OeMtotia Aı* Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kiltabya), Cevdet Bey (Kütahya), 

REİSİSANÎ BEY — Zabtı sabık okunacak efendim. 

1, — ZAJBTI SABIK HULÂSASI 

(Otuz beşinci içtimain zabtı sah* hulâsası okun
du); 

•Birinci Celse 
Reisİsani Celâdettin Arif Beyefendinin tabitı riya-

setlerinde birimci celse zevali saat üçte înikad etti. 
Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul edildi. Tedkikı Me-
zabıt Encümeninden mevrut Bayazıd Mebusu Süley
man Sudi ve Dr. Refik ve İzmit Mebusu Tahir ve Üs
küdar livası namına Gebzeden müntehap Mazhar 
ive Hüsnü Beylerin mezalbHı mtihabiyeleri (kıraat ve 
tasdik olundu. 

Bigadan istifa ettiğine dair (Burdur Mebusu İsmail 
Suphi Beyin tezkerei cevabiyesi kıraat edilerek Biga
dan bir diğerinin intihabının mahalline işarı takar
rür etti. Şeyh Kutbeddîn Efendinin intihabına ait ev
rakın liecelittedfcik birinci şubeye havalesi Mamure-
tülâziz Mebusu Hüseyin Beyin muallimlerin maaş ala
maması esbabına dair sual takririnin Maarif Vekâle
tine tevdii takarrür ederek Sivas Mebusu Taki Efen
dinin kanunu cezanın mevaddı mahsusasırım tadili 
nakkmda İki teklifi kanunîsi Lâyiha Encümenine ha
vale olundu. 

Meni müskirat lâyihai kanuniyesinin müzakeresine 
•bedecHlmek üzere iken encümen namına vaki olan 
talep üzerine Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilerek on dakika teneffüs edilmek üzere celseye ni
hayet verildi, 

'İkinci celse 
Reisisani Celâlettin Arif 'Beyefendinin tahtı riya

setlerinde ikinci celse zevali saat dört buçukta içtima 
ederek henüz tahlif edilmemiş azadan mevcut olan
ların tahlifi icra kûındu. Azanın harcırah ve tahsisat
ları hakkında hemen akdi talep edilen cebei hafiyenin 
pazar gününe taliki hakkındaki teklif kabul edilerek 
cumartesi günü ayni saatte içtima edilmek üzere saat 
beş buçukta celseye nihayet verildi. 

Resîssani Kâtip 
Celâtettin Arif Cevdet 

ıKatip 
Haydat 

'REİSİSANt BEY — Zabtı sabık hakkında söz İs
teyen var mı efendim? 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar). Kabul edildi efendim. 

2. — SUALLER YE CEVAPLAR 

/, — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfl Beyin, Si-
verek livası muallimlerinin maaş alamamaları sebe
bine ve Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, muallimler 
maaşlarının verilmemesi sebebine dair suallerine 
Maarif Vekili Dr. Riza Nur Beyin şifahi cevabı: 

IREISİSANİ BEY — Efendim Siverek Mebusu
nun Maarif Vekâletinden bir suali vardı*, Maarif 
Vekili Beyefendi de buradadırlar.. İzahatı lâzımeyi 
vereceklerdir, 

MAARİF VEKİLİ DOKTOR RİZA NUR BEY 
(Sinop) — Efendim bir kaç gün evvel bendeniz* ha
vale buyurduğunuz Siverek Mebusu Mustafa imzasîy-
le bir takrir var ki «Sekiz aydır Siverek livasının me-

katipî iptidaiye ve İdadiye heyeti talimîyesi, memur 
ve müstahdemini maaşlarını alamamışlar. Bu bapta 
da evvelce makamı Riyaseti Celİleye telgrafla mü
racaat edildiği gîbi, Diyarbakır Vilâyeti atiyesinden 
senei sabık aşarından olan hissei maarifin, memuri
ni maarif maaşatma sarfı Dahiliye Vekâletinden isti
zan edilmiş ise de şimdiye kadar bir neticeye İktiran 
etmemiş olduğundan Maarif Vekili tarafından iza
hat verilmesi». 

Diğer bir takrir var, Elâziz Hüseyin imzasiyle 
«Mamuretilâziz vilâyetinin idarei hususiyeden maaş 
alan muallimlerinin altı yedi aydır maaş atamadık
larından, son derece perişan olduklarından bahisle 
sızlanıyorlar. Gerek bunlar ve gerek diğeri hakkında 
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Meclisi Alîde pek çok müzakere cereyan etmiş oldu
ğundan ve Maarif Vekâletinin verdiği izahat meya-
nında bu bapta, şimdiye kadar ne gibi tedabir ittihaz 
olunduğunun Maarif Vekâletinden İstifsarı» deniyor 
bu Ik] takrir bendenizden meseleyi istizah ediyor. 
Fakat bendeniz meseleyi münferit olarak almak iste-
miyorum, Yalnız Siverek ve Elâziz için değil, bu 
(bapta kendimi bütün Türkiye için istizah altına va
zediyorum. Yani meseleyi umumiyet itibariyle mev-
zuubahis edip izah etmek ve şimdiye kadar her ne ol
muşsa onu da arzetmek istiyorum. Hakikaten idarei 
hususiyeden maaş alan muallimlerin maaşlarım ala
mamaları meselesi o kadar mühimdir ki uzun uza,-
dıya müzakereye teşriha, çarei hal aranmasına lâyık
tır. Bendeniz Maarif Umurunu rüyete başladığım 
gündenberi bir takım mühim meseleler karşısında 
bulundum ve bu mühim meseleler ve mudil meseleler 
arasında da muallimlerin maaş alamaması meselesi
ni çok mühim buluyorum. Hakikaten bu husus maa
rif için fevkalâde haizi ehemmiyettir. Çünkü muallim
ler maaş alamazlarsa memlekette umuru maarif lâyİ-
kiyie ıtedvir edilemez, bu, bir emri tabiidir. Şimdiye 
kadar memuriyetim esnasında muallimlerin şikâyet 
ve tazaltümatını havi bir çok evrak aldım: telgraflar, 
tahrirat, İstida.*. Maarif Vekâletine bunlar geldiği gibi 
aynı zamanda Meclisi Âliniz riyasetine de gelmiştir 
ve onlar da Maarif Vekâletine irsal edilmiştir. Eğer 
bu istikaları ve tazaltümnameleri arz için şu masa 
üzerine getirseydim masanın üstünde büyük bir küt
le görecektiniz. Benldenite oraların aırasmdan bir kısmı 
sağirini ayırdım, arz için getirdim. Hakikaten bu ev
rakı istika biraz mütalaa edilirse muallimlerin ne ka
dar elim, ne kadar feci, ne kadar ditteûz bir 
vaziyette bulundukları hemen aşikâr olur. Bu 
bapta ktertdilğftrtden 'bir şey söytameyeçeğSm. 
yalnız bu götürdüğüm evrakı okuyacağım onu da 
ıkelâl vermemek için Heyeti kirama umumiyetle Ue-
ğij, yalnız bazı fıkralarını arzedeceğhrı. O vakit mual
limlerin hali ne olduğu görülecektir. İptida hal nedir 
anlaşılsın, sonra «teşrih ve tahlil edilsin, tahkik edil
sin, esbabı aranılsın; nihayette bu esbaba göre tedavi, 
çarei hal bulunsun, tşte arzedecegim şey safahatı gös
terecektir; 

Çarşamba umum mekâtibi iptidaiyesi namına ge
len bir istidada şöyle deniliyor: [Beş aylık acı bir 
yoksulluğun metaibi maddiye ve maneviyeskıe taham
mül edemlyerak kira ren Canîk mutasarrıflığına, 
maarif müdürlüğüne, kazamız kaymakamlığına mü-
racat ettîk. Biz mağdur mekâtibi iptidaiye muallime 
ve muallimlerine acıyan ve merhamet eden olmadı-
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ğtndaa bazı güzide arkadaşlarımız terki vazife ile 
tebdili meslek ettiler. ıBir kısmımız ömrümüzü mual
limlikte rfna ettiğimizden en ziyade sevdiğimiz vazi
femizi •terkedemedifc. Bakır, kilim, yorgan, gömleği
mize varıncaya kadar, senelerce didinerek elde ettiği
miz evlerimizin eşyasını satıp sabır ve sebata gayret 
«ttfk ise de* zaruret ve sefaletimiz son dereceye var
dığından tahammülümüz foalmadi] 

SESLER — Maalesef 'bir çok yerlerde öyle olmuş
tur. 

MAARİF VEKİUt DOKTOR RİZA NUR BEY 
— Bir fıkra daha okuyorum. Rizeden: 

[Vatanımızın ihtiyacı katisi bedihî olan meslekte 
maaş alamıyaratk her türlü mahrumiyet ve ihtiyaç 
içinde bir seneden'beri sebat eyledik. Tekessür eden 
düyunatımızı tesviye edemediğimizden haysiyetimiz 
katmadı, her tüıfu müracaalumız akim ve dereceli ta
hammülümüz ıHünselip oluyor. Senei sabıkadan on, 
hafiyeden üç aylık müterakim maaşa timizin tesviye
si hususunda tedabir ve evamiri alryenize intizar, son 
müracaafkâhımız oflan Meclisi Âlinize iştİrhamatımı-
zı] diyorlar. Ayni zamanda bir çok muallimler Mer-
zifondan Ankara Maarif Vekâleti Celilesine bir şey 
yazıyorlar ve diyorlar ki [Yedi aydanberi maaş ala-
nuyoruz; Sefalet ve zaruret tahammül fersadır, şa
yanı rahim şu perişanımıza bir çarei âcile iradesi ri-
casİyle]... 

Yine tspartadan bu suretle bir telgraf geliyor: 
Bir buçuk milyon kuruş bakayasiyle 1336 sene

sine dahi olan ımıhaısebei hususiye tahsfiâlı muhase
be! umumiyenİn yüzde birini teşkil ediyor. Aşar his
sel maarifini vilâyetten kurtaranı ryoruz. Ayın yirmi 
Atisinde mayıs maaşım alan diğer memurların hakkı 
rühcanı, ve mübarek ramazanda bizim aç bırakılmak-
lığımızın acaba sebebi nedir* 

•HACI ŞÜKRÜ 'BEY (Diyarbakır) — Efendim 
ne arzu ediyorsanız onu söyleyiniz? 

MAARİF VEKtUt DOKTOR RİZA NUR BEY 
— Bilmem Heyeti kiram arzu etmiyormu, bu mesele
yi teşrih edeyim? 

BİR MEBUS — Efendim bunlar hepimizce ma
lûmdur, 

MAARİF VEKİLİ DOKTOR RİZA NUR BEY 
— Yani bilmiyenler varsa bendeniz yegân yegân ar-
zedeyim. 'demek ki Heyeti kirama kanaat gelmiştir 
ki muallimler umumî bir perişani içindedirler. Bun
lar kendilerini odacıdan daha aşağı addediyorlar. 
Muallimleri odacılardan daha aşağı teUâkkj ediyor
lar deniliyor. Bendeniz de ilâveten diyorum ki: mu-
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allimier şunun bunun uşağından aşağı kalmaz btr 
derecededir. Maatteessüf... 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — İaşe itibariyle öy
ledir. 

MAARİF VEKÎLÎ DOKTOR RİZA NUR BEY 
— Şimdi demetle bu kabul edM: İkindi mesele efen

dim: hulâsa muallimler üç, beş ay hatta yedi ay 
hatta daha ziyade. 

iHÎR MEBUS — Efendim üç sene maaş almayan 
da var. 

MAARİF VEKİLİ DOKTOR RİZA NUR BEY 
— Evet efendim doğrudur. Muvazene! hususiyeden 
maaş alamıyorlar. Bazı yerde senei sabıkadan bir çok 
matlupları var. Bazı yerlerde ise hiç zam alamıyorlar 
ki, bunlar da mevcuttur, vesafkiyle. Bazı yerlerde ya
rı zam atıyoıttar. Az bir zam alıyorlar. Meselâ : Sü t t e 
1334 Şubatma kadar zam ve o vakitten bu zamana 
kadar hiç bir maaş bile almamışlardır. Şimdi efen
dim, bunun esbabı nedir? Şu vesaik mütalaa edilir
se esbabının ne olduğu görülüyor. 'Bu sebep tamamİy-
le muallimlerin muvazenei umumiyeden alamayıp 
muvazenei hususiyeden almalarıdır. Hastalık tama-
miyle budur. Bütün iştjkâde bunun üzerinedir. Hatta 
muallimlerin bir çoktan: «Bizi bu dertten kurtarınız, 
başka türlü çare yoktur. 'Bu olmazsa biz İstifa edece
ğiz» diyorlar ve hakikaten bir çokları da istifa etmiş
lerdir. Kimisi kâfip olmuş, kimisi dükkân açmış, ki
misi polis ve jandarma olmuş, kimisi başka hizmetle
re 'girmiştir. Şimdi efendim, maaşlarını idarei hususi
yeden ne için alamıyorlar aca'ba; idarei hususiye ne 
için vermiyor? Bunu tedkik dttİm, şu suretle bul
dum; birincisi, bazı yerde idarei hususiye varidatı 
kafi değildir. Biliyoruz fci, mekâtibi ibtrdaiye, darülmu-
altimîn, darülmuallimat ve mekâtibi idadiyeler idarei 
hususiyeden maaş alan mekteplerdir. Bunların masa-
rifatma oradaki idarei hususiye varidatı kâfi gelmi
yor. kincisi, bazı yerlerde para veren Maliye memur
ları kasten vermiyorlar. Bu hususta resmen vesaik 
vardır. Elimde, dosya da mevcuttur. Kasten vermi
yorlar, Tahsilâtda da terahi mevcuttur. Ona ehem
miyet vermiyorlar. Hatta şurada Konyadan aldığım 
'resmî bir şeyde deniliyor ki: En ziyade alâkadar ol
dukları halde bir müahaze ve mesuliyet karşısında 
bulunmadıklarından rüesayi mülkîye bu işi tamamen 
deruhte etmemekte ve rüesayi Maliye de kendileri için 
faidesiz ve arızî bir vazife ve hatta bir yük telakki 
etmektedirler. Emvali umumiyeyi senesi içinde yüzde 
seksen, seksen beş, nisbetinde tahsil etmeyen tahsildar
lar katı maaş ve azil cezalariyle tecziye edildikleri 
halde, varidatı hususiyeyî bu nisbette değil, daha çok 

dun bir nisbette cibayet etmeyn tahsildarlardan hiç 
birinin ceza gördüğü şimdiye kadar vaki değildir. 
1335 senesindeki tahsilâtm yüzde yirmiye baliğ olma
dığı Meclisi umumiyi vilâyetin1 senelik raporunda 
ımünderiç 'İken bunun esbabı taharri ve müsebbibleri 
tecziye edilmemiş ve Dahiliye ve Maliye nazareti 
ceîilelerinİn bu babdaki evamir ve mukarreratı mu-
befiağaıtarıran memuttinS alktesi ınezdinde bîr 
tesir husule 'getirdiği de görülmemiştir. Bu hakikaten 
böyledir. Buradan emirler veriliyor değil mi efendim? 
dinleyen olmuyor. Bu babda da bir çok şikâyetler 
var. Dördüncüsü : bazı yerde de bu hisse malsandı-
ğına girdikten sonra mavuzia lehinin gayriye sarfe-
diliyor. Muallimlerin maaşı verilecek iken hissei maa
rif almıyor başka yere sarfolunuyor. Sonra muallim
ler yırtmıyorlar, hiç dinleyen olmuyor. Bu suretle 
gidiyor. Sebebin beşincisi de: Bu hissei maarifin 
bazı yerlerde kısmen kabili tahsil olmamasıdır, öy
le şeyler verilmiştir ki, cibayeti mümkün değildir. 
Yan* haHdîkatte öyle bir varidat yoktur, fakat bütçelere 
konuyor. Tabii bu da açığı istilzam ediyor. Altıncı 
sebep : Ekseriya para, idarei hususiye varidatı ancak 
bu Harenin memurlarına kâfi geliyor gibi bir şey, 
yani bu idareden bir netice hâsfl olmuyor. Şimdi efen
dim bu böyle gidecek olursa hastal* anlaşıldı değil 
mi efendim? Esbabı da anlaşıldı. Şimdi bu hastalık 
böyle devam edecek olursa bunun neticesi memurla
rın, muallimlerin terki vazife etmeleridir. Onlar ter
ki vazife edince mekteplerin kapanması, mektepler 
de kapanınca maarife de uğurlar okun. 

İFEYZt EFENDt «Malatya) — Kalu innalillah 
ve innaüeyhi racüun. 

MAARİF VBKÎLİ DOKTOR RİZA NUR BEY 
»(Devamla) — Bakınız ne diyorlar, bir telgrafta yine 
şikâyet ediyorlar, biz heyeti talimiye, sefaletimiz ca
libi merhamet bir dereceye gelmiştir. Memuriyetimize 
nihayet verilmesini rica ederiz dryorlar. Ayintabda 
ne olmuş? Bu parasızlık yüzünden kıık dört mektep 
varmış, bir sene içerisinde yirmi üçü kapanmış, bakı
nız bu bir istatistik demektir. Resmî bir vesikadır. 
Ne kadar vaziı, neler oluyor? Bir sene de kırk dört 
mektepten yirmi üçü kapanıyor. Ne müthiş bir teh
like karşısında bulunuyoruz. Şimdi efendim bendeni
zin elime bunlar geldikçe, yahut Meclisi Alinizden 
havale edildikçe, hususi teşebbüslerde bulundum. 
Reis Paşa Hazretlerine de söyledim. Kendileri de 
müteessir oldular bundan ve herkes müteessir zaten. 
Nihayet hususi yazılmış, İşte verilsin, yazılsın filân, 
netice çıkmadı, nihayet dediler ki, Maliye Vekâle-
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tiyle görüşünüz, bir neticeye iktiran ettiriniz, hakfta-
ten görüştük. Bir neticeye iktiran ettiremedik. Demek 
iki, hususi tesebbüsat, yani münferit teşebbüsat bir 
netice vermedi ve veremez de. Bendeniz bunun çarei 
hallini şu surede gördüm: idarei hususiye varidatını 
mahalli mdkâtlbi İbtidaiyesme terk İte darülmuaHi-
minle darülmuaUimat ve idadileri, bu üç smrf mek
teplerin maaşa* ve masraflarını muvazene! umumiye 
meyanmda tesviye etmekte buldum (Pek münasip 
sesleri) vakıa başka bir çarei hal de hatıra gelebilir, 
o çarei hal, muvazenei umumiye kanununun !bir fas
lı var kiT orada muvazenei hususiye varidatı yetiş
mediği takdirde muvazenei umumiyeden yardım edil
sin deniliyor ve hatta İzmir Reşit Bey ve Hacı Sülay-
man Efendi gibi ve Hân,. rüfekayi multterememiz ta
raflarından verilmiş bir takrir de vardır ki, bu gibi 
maaş alamayan muallimlere muvazenei umumiyenin 
muavenet faslından muavenet edilsin, açfcları kapa-
trlsm demliyor. Biz yazdfc, fakat tatbik edilmedi ve 
edilemiyor. Demek bu bir çare değildir. Zaten hu 
güne kadar muvazenei umumiye kanununda bu fas
lın mevcut olduğu halde bu halin devamı da gösterir
in, bir çare değildir. Bundan celi bir şey olamaz. Bu 
halde kala kala elimizde bu üç sınıf mektep masarifat 
ve maaşatını muvazenei umumıyeye idhal etmek ka
lıyor. 

BÎR MEBUS BEY — Her yerde bu üç mektep 
yoktur. Darülmuallimin olmayan yerde de alamıyor
lar efendim.v 

MAARİF VEKİLİ DR. RİZA NUR BEY (De
vamla) — Her yerde demiyorum efendim. Bendeniz 
bütün Anadolu'da diyorum. 'Bazı yerde yalnız idadi 
var, alamıyor. Bazı yerde dariumuaHimin vur, ala
mıyor. Üçü bir arada olduğundan değildir alama-
dtkları, -mekâtüb'i ijrtidaiyede, onlar da münferit ol
duğu halde alamıyorlar. 

ALİ UUVt BEY (Burdur) — Hepsini Maliyeden 
verseler. 

MAARİF VEKİLİ DR. RİZA NUR BEY (De
vamla) — Arz edeyim efendim. 

FEYZİ EFFENDİ (Malatya) — Muvazenei umu
miyeden verilse hepsinden iyi olur vesselam. 

MAARİF VEKİLİ DR. RİZA NUR BEY (De
vamla) — Eferidim, mThayet kanaatim bu raddeye gel
diği zaman sekiz maddelik bir 'kanun lâyihasını He
yeti Kirammıza takdim etmek istedim ve taJbi'i iptida 
Heyeti İcrniyeye gösterdim, arz ettim. Bu, şu suretle 
idi: 

«Madde 1. — Muhasebei hususiye teşkilâtı mül-
dagrr». 

Yani idarei hususiye değil, yalnız muhasebesi. 
Çünkü bunların bîr vazifeleri yok ve bir çok varidat 
İdarei hususiyenin, bunlarm maaşatma gidiyor. Eğer 
teşkilât İlga edilecek olursa toeltoi senevi iki üç yüz bin 
Ura tasarruf hâsd olacak. Bu da mauUimlerin ceplerine 
girecek (Çok doğru sadaları). 

«Madde 2. — İdarei hususiye varidatını Maliye 
tahsildarları ziraat bankalarına tevdi eder. 

ıMadde 3. — Hissel maarifin mahallî mekâtibi ip
tidaiye masarifinden fazlası Maliye Vekaleti emrine 
mevdudur. 

Madde 4. — İdarei hususiye bütçelerini kemakân 
mecalisi umumiyei vilâyat ve elviye tayin eder. 

Madde 5. — Mekâtîbi iptidaiye hariç oknak üze-
• re 'idarei hususiyeden mühassasajt alan diğer mektep-

fer (DaıülmualAimıi'n, ' darüimuallimat liva idareleri) 
maaş ve masarifi umum iyelerini muvazenei umumi
yeden alırlar. 

Madde 6. — Muallimler de sair memurini Devlet 
gibi maaş ve zamlarını onlarla birlikte alırlar». 

Çünkü diğerleri alıyorlar. Bunları bırakıyorlar 
Peki, bir devletin memurini arasında bu ademi tesavi 
neden oluyor? Bu ıbSr gadirdir ve ne (kadar sarihtir ve 
bir çok şikâyet var. Eğer müsaade buyursa İdiniz oku-
yaydım. Görecek diniz ki, bundan ne 'kadar şikâyetler 
var. Hayır onlardan seyyanen alsınlar. Almazlarsa 
onlar da almasınlar. Alırlarsa onlar da beraber al
sınlar. 

Madde 7. — Hissel maarifi tahsilde teraihi gös
teren tahsildarlar ve âmirleri, .tahsilatı saireden şa-
yestei stakdir öfsalar bile, muahaae, tekerrürü halinde 
derhal azl olunurlar. 

Madde 8. — Bu kanunun icrasına Dahiliye, Ma
liye ve Maarif vekilleri memurdurlar. 

Efendim bu, Heyeti İcraiyede lâyık olduğu dere
cede ariz ve amik görüşüldü ve ancak şimdilik diğer 
bir kararla bu hastalığa bir tedavi yapılmak 'istenildi 
ve o karar da sudun [Tedrisatı iptidaiye muallim ve 
memurlarının maaşları zamları ile -beraber sair me
murini Devlete tercihan tesviye edilecek ve evkaf va-
ridatHidan yardım görecektir. Bu hususta Dahiliye, 
Maliye ve Seriye vekaMetlerkıce şiddetli ve fcaltî emir
ler verilecek ve hilâfına hareket eden memurin şid
detle tecziye edileceklerdir]. Bu karar şimdilik ittihaz; 
edildi. Acilen önüne geçihnefc için ve zikredilen ve
kâletler hemen her tarafa tamimler yaıptüar. Memur-
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larına .bildirdiler, diğer memurine tercman muallim
lerin maaşatı verilecek, omlardan evvel kimse maaş 
alamayacak^ 

BİR MEBUS 'BEY — Ne mahzur gönüldü -böyle 
bîr kanun vazmda? Orasını izah buyurur musunuz? 

MAARİF VEKİLİ DR. RİZA NUR BEY {De
vamla) — Bütçeye kadar efendim onun böyle 'kalma
ması ve şimdilik de âcil bir tedbir •olmak üzere bu
nun yapılması düşürtüldü. Yolksa -verilen kanun layi
hası esas itibariyle reddedilmedi. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antaîya) — Bir de 
para yerine buğday veriyorlar. 

MAARİF VEKlLiI DR. RİZA NUR BEY (De
vamla)-— Bazı yerde buğday verİyorlair, bazı yerde 
onun gibi bir şey veriyorlar, bazı yerde biç bir şey 
vermiyorlar. Bu böyle bir karıcık meseledir ki isin 
içinden çıkılacak bir şey 'değildir. Yani haksizlik, 
adaletsizlik olursa bu kadar olur. 'Bir müesseseyi yılk-
ma'k için kasıt olursa t u kadar olur. Bu bir kasitliff 
demem, fakat yapılacak oîsa ancak 'bu kadar yapıla
bilir. Bu kadar kötü semere vermiştir, 'Sonra efendim 
bendeniz de efendim maarif müdürlerine bîr tamim 
yaptım, onda dedim Ki (her tarafta muallimler maaş
larını talep etsinler, vermeyen memurları hemen ba
na bildiriniz, ait oldukları vekâletlere müracaatla tec
ziyelerine teşebbüs edelim, 'işbu emrin bilûmum me
murlara tebliğli). .Şimdi efendim mesele anlaşıldı, me
rak buyurdunuz ki, mualh'nrierin maaş alamadıkla
rının sebebi nedir ve ne yapıldı? Vekâletçe 'işte esbap 
<budur. Yaptığımız da budur ve bulduğum çare de 
budur^ 

SOLDAN IBİR MEBUS BEY — Bunlarım bir çok 
güzeşteleri var efendim. 

MAARİF VEK'İLt DR. RIZA NUR BEY <De-
. vamla) — Efendim ıgüzeşteler hakkında Maliye Ve
kâletine bir kaç defa yazdım. Gelen tahriratta denildi 
ki: Bunlar, düyun meyanına kaydedilmiş. Ne diyeyim? 
Zannedersem Maliye Vekaleti de haklıdır. O da .ne
reden verecek? 

RErSlSANtl BEY — Efendim yamız takrir sahi
binin söz söylemeye hakkı vardır. ['Mustafa Lûtfi 
Beye hitaben] Zannedersem sual takririni veren zatı 
âliniz idiniz. 

MUSTAFA LÛTFÎ BEY (Siverek) — Evet dren
dim (kürsüye gelerek) muhterem efendiler, zannede
rim bu günkü günde maarifi takdir etmeyen hiç bir 
kimse tasavvur olunamaz. Çünkü mÜUetin saadet ve 
selameti yegâne maarife merbuttur. Maarifi olmayan 
bir milletin hakkı hayatta katiyen'hakkı yoktur {Malûm 
sadalan). Bunu hepiniz takdir edersiniz. Bendeniz bu 
hususta 'takrir verdim. Bendeniz Sivereklte İken - ben
deniz Siverek idadi müdüriyim - sekiz aydır mual
limlerimiz maaş almıyor. Senei derssyenin iptidası 
olan eylül, teşrinievvel, teşrinisani aylamda üç ay 
maaş alamadık. Üç ayın maaşım kanunuevvelde al
dık. Kânunuevvelden şimdiye kadar sekiz aydır, do
kuz aya 'gidiyor, muallimler maaş alamamıştır. Maa-
teessüf arkadaşlarım muallimler maaş alamadıkların
dan bir ikısmı tahsildar, bir kısmı da -polis oldu. İHaM 
senei dersi ye ortasında mektep muallimleri maaş ala
madıkları için grev yaptılar. Mektebi kapattık, üç 
•gün kapalı kaldı. Hükümet mektebin kapalı kaldığın
dan dolayı biraz hareket etti. Sadaka kabilinden ola
rak 'bir aylık maaş verdi. Tabii maaş alamayan mual
liminden evlâdı vatan istifade edemez, tik evvel ya
pacağımız vazifei vaiajiiyetıkı ifasını arzu ediyorsak, 
ıdarei tıususiyeyi tamamiyle lâ&ve'tmelri ve maarife 
ehemmiyet vermelidir. Mükemmel teşkilâtiyle bera-
•ber muallimlerin, müdürlerin maaşlarıtu temin et
mektir. Bu da ne ile olacak? Tamamiyle İdare! fou-
susiyeyi lâğvetmekle. Yani idarei hususüyeyi lâğvet
mek ne demektir? Meselâ vilâyet merkezinde bir Ida
rei hususiye müdüriyeti vardır. Onu lâğvetmek, liva
larda idarei hususiye memurları var, kâtipleri var, 
bunları lâğvetmek, daireleri, lâğvetmektir. Mademki 
varidatı hususiye tahsisatı umum emval meyamnda 
tahsil ediliyor ve muhasebede her îldsmin cettveli ay
rıdır, maarif hissesi ayrıdır, aşardan, ağnamdan olan 
maarif hissesi ayrıdır. Mademki bu vazifeyi muha
sebe dairesi yapıyor. Muhasebe dairesi orada tefrik 
ediyor, Ziraat Bankasına veriyor^ Ziraat Bankası da 
dolayısîyle memurun yazmış olduğu çek vasıtasiyle 
bize veriyor. Mademki muhasebe umum emval dahi
linden alıyor. O vazifeyi muhasebeye tevdi etmeli. 
Bendeniz irfanı memleket namına, maarif namına 
Heyeti Umumiyenize... (Yeter sadalan) Rica ederim, 
Maarif Vekilinin yapmış olduğu kanunu mevlidi tat
bike koyalım. Onu bir kanun ^eüdinde kabul edelim 
de, yazık millet bu belâdan kurtulsun (kâfi «adaları). 
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3 — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Mustafa Kemal Pasa Hazretleriyle cepheleri 
ziyarete gidecek dan heyetin intihabı. 

REISfSANt BEY — Efendim Reis Paşa Hazret
leri bir iki gün zarfında cephelere azimet buyuracak
lar. Refakatlerinde de ulema ve sair arkadaşlardan 
on kadar zatm bulunmasını arzu 'buyuruyorlar. Ta
tbiktir ki böyle bir heyet Meclisin selâmını oradaki 
mücahitlerimize tebliğ buyururlar ve oradaki ahvali 
de reyelayin müşahede ederler. Eğer Mıeçlisd Âliniz bu 
ciheti tasdik buyurursa lütfen aranızdan on kişi inti
hap buyurulsun. Kabul ediliyor mu efendim? (Hay 
hay sadalan). Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın (Eller kalkar). Kabul edildi efendim. O halde 
efendim intihaba geliyoruz. Müsaade buyurunuz da 
onun için de Kir usul arz edeyim. Her şube ikişer zattı 
imtüıap buyururlar ise zannederim dana kolaylık olur 
(Burada yapalım sadalan, ayrı ayn yapalım sada
lan). 

BİR MEBUS BEY — Herkesin ismi ayrı ayn 
okunsun efendim (Gürültüler). 

(RBtStSANt BEY — Burada inttoap güçlükte olur 
efendim. Burada iki saatten fazla sürer. 

BİR MEBUS BEY — Reis Paşa Hasretleri kendisi 
intihap etse daha iyi ahır. 

OPERATÖR EMt'N BEY OBursa) — Kendimiz 
intihap ederiz. 

BİR MEBUS'BEY 
mak daha muvafık. 

Reye koyunuz. Şubelerde ol-

REtSİSÂNİ BEY — Efendim müsaade buyuru-
nuz, bunun 'yalnız tasnifi iki saatten fazla devam eder. 
Efendim tasnif için diğer arkadaşlarımız gider, şube
de uğraşır, Mecfisi Âlinizde yüz doksan iki zat var
dır. 

Yüz doksan iki zattan on isim yazacaklar. Dü
şününüz ne kadar geç olacak. 

'BİR MEBUS BEY — Reis Bey tura ile alsa na
sıl olur (Hayır hayır «adaları). 

ŞÜKRÜ BEY 
daha iyi olur. 

Her şube kendisi intihap etse 

REÜStSANt BEY — Müsaade buyurun efendim. 
Evvelâ kura teklifini reye koyuyorum. Kura ile ka
bul edenler lütfen ellerini kaktırsın (Eller kalkar). 
(Ret ret sadalan). Redde Hteum yok. Efendim esas 
rtibariyte görülüyor (İdi ekseriyet var. Şimdi torba ge
lecek, kura İle çekeceğiz. 

4. — tCRA VKKlLLEftt MUAMELÂTI 

/. — Dahiliye Vekili intihabı. 
RBİSlSANİ BEY — Efendim ruznafnemizin üçün

cü faslında bir de Dahiliye Vekâletine bir refikin in
tihabı meselesi var, onunla iştigal etmek için beş da
kika Meclisi tatil ediyorum. 

SIRRI BEY (İzmit) — Reis Beyefendi bir şey arz 
edeyim. 

-R'EtSİ'SANt BEY — Tatil ettim artfc efendim. 
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tKtNCl CELSE 
REİS : Rdâsani Cettlettin Arif Beyefendi 

KATİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Cevdet Bey (Kütahya)^ 

REİSİSANİ BEY — Celseyi açıyorum. Kura çe-
tkHecektk efendim.; 

<Kâtip Ha'ydar Bey (Kütaılhya), Esamiyi okuma
ya bağladı) :( 

ıMtÜötfüıı B. (Ellâzîz), Mustafa B. (Elâziz), Mehmet 
Ef. (Biga), Tevfik RfiŞtü B. (Menteşe), Dr. Mustafa 
B. (Kozan), Osman Nuri B. (Buma), Ahmet Mantar 
B. (Üsküdar), Hüseyin Hüsnü Bf. (Üdküdar), Bunla
rın da isimleri yazılarak torbaya atılmıştır efendim. 

jREfSfSA'Nt BEY — Efendim, kura çekiyoruz. 
Fikri Faik B. (Genç) gelmedi, IsmaM Remzi Ef. (İs
parta) mezun, Hamdi B. (Tokat), mezun, Hacı Ta-
hir Ef. (İsparta) mezun, Sabit Ef. (Kayseri) mevcut, 
Osman Zekî B. (Kayseri) mevcut, HaMl İbrahim B. 
(lAtaflfya) mevcut, Rıza B. Kırşehir) namevcut, Rüs-
tem B. (Ankara) mevcut, Ali B. (Amasya), namev
cut, M&zbar Müfit B. (Hakkâri) namevcut, Hamdi 
B: (Amasya) namevcut, Ahmet Maztıar B. (Üsküdar) 
mevcut, Mithat B. (Mardin) mevcut. 

(MİTHAT B. (Mardin) — Bendeniz yeni geldim. 

(REİStSANİ BEY — Kabul buyurulmuyor mu 
«fendim? 

IMtTHAT BEY (Matdin) — Hayur beyim. 
Yusuf E l (Denizli) namevcut, AK Veda B. 

talva)3 

(An-

REtSİSANİ BEY — Kribul tuyumluyor mu «fen
dim? 

ALÎ VEFA BEY (Antalya) — Hayır., 
Tunalı Hilmi B. (Bota) (Yeni geldi o... Sesleri). 
REtSİSANl BEY — Kabul 'buyuruHuyor mu «fen

dim? 

TUNALI HİLMİ BEY (©olu) — Talihime teşek
kür ederim. Müsaade buyurutursa söyleyeceğim söz
ler var. 

Ali Haydar B. (Genç) namevcut, Hayri B. (SKrvas) 
namevcut, Ahmet B. (Ertuğrulj mezun, Karip Aga 
'(jMaktya) mezun, Necati B. (Bursa) mevcut 

REİSİSANİ BEY — Kdbu* duyuruluyor mu efen
dim? 

NECATİ BEY (Bursa) — Kahul efendfcnv 
Musa Kâzmtı Bf. (Konya) namevcut, Hact Süley-

man Ef. (İzmir) namevcut. Dr. Mazhar B. (Aydın), 
Buradadır etfendihr, 

RBÎSÎSANt BEY — Fakat gider mi? 
MAZHAR BEY — Evet evet gider. 
IREÎ9İSANİ BEY — Yedi oldu «fendim. 
Hamdi Bı (Bliga.)., 
REİSÎSANÎ BEY — Ka'bul butyuruftıyor mu efen

dim? 
HAMDİ BEY (Biga) — Kabul efendim. 
Yasin Ef. (Antep) Kalbu'l, Feyzi Ef. (Malatya) Ka

bul , 
REİSİSANİ BEY — Şimdi efendin isimleri tak

ılar okuyorum s 
Osman ZekS B. (Kayseri), Sabit Ef. (Kayseri), Ha-

m İbrahim Ef. (Antatya), Rüsftem B. (Ankara), Hur
imi B. (Bolu), Neoaffi B. (Bum), Yasin Ef. (Antep), 
Harmit B. (Biga), Hacı Süleyman Bf. (imik), Feyzi 
Ef, (Malatya), on tanedir efendim. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Müsaade buyunıiur-
sia hür şey arz edeceğim; malûmu âliniz cephelere gi
decek zevat aramda ulemadan da bulunursa tesir 
başkadır. Onun için Wiç değilse encümeni ilmiyeden 
ıjfci zati kendileri intihap etsinler, on M otsun,., 

5, — TAKRİRLER 

L — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin cepheleri zi
yaret edecek heyetin askere hediye götürmesine dair 
takriri 

REİStSANİ BEY — Yalnız rüfefcadan bîr zatin 
«dtüfi var efendim. Refa Mustafa Kemal Pasa Haz
retleriyle cepheye gidecek olan heyetin vatan müca-
thlSÖerdoİ eli boş alarak gidip ziyaret etmemiş olma

dan ve Mecfisİ Alinizin mecburiyet ve hamiyetli hak
kındadır efendim. 

KTakrir okundu)., 
Suret 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
ıReis Mustafa Kemal Pasa Hazretleriyle cepheye 

güdecek olan Heyet, vatan roîidafilerku eli boş ola-
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rafc ziyaret efmemffis. olmak ve mücatıâlenimizK Mec
lisimizin merbutiyet ve samimî muhabbet ve hami-
yetM tehar ve takdim ve bilhassa kendilerini tahriş, 
emsafterih'i teşvik için Azayi Kiram muvafakat bu-
yurursa arzu ve 'Mdanrmz nispetinde asker kardeş-
iferiımae çay, seker, kahve, tütün gibi münasip mik
tar hedayanıo ihzar ve birlikte irsaline teşebbüs bu-
yurulmaısmı arz ve teklif ederim efendini. 

17 . 7 . 1336 
Erzincan Mebusu 

Tevfifc 
HAŞİM BEY (Çorum) ~ Sırası dep . 
FEYZt EFBNDi (Malatya) — Pek çok rnuva-

fik. 
RBÎSÎSAİNÎ BEY — Kabu! buyuruhır mu efen

dim? Kabul edenler lütfen etlerini kaldırsın. (Biler 
kalkar), (Katout, kabul «adatan). Kabul ed*İi efen
dim. ; 

TEYZt EFENDİ (Mafefcya) — Niçin muhterem 
arkadaşlarımıza bir şey göridermeyetim? 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY {Menteşe) — Bu he
diyeler aoayi muhtereme tarafımdan gönderiiecefctfc. 

OPERATÖR EMÎN BEY (Bursa) — Hediye 
Meclisten 'gitmiş oluyor. Haddi asgari tayin etmeli 
de. 

TEIVFİK. BEY (Erfncao) — Efendim, hediyenin 
MiedEstteö, yani Azayı Kiram meyamndan gönderil
mesi zaten takrirde münderiçtir. (Pek afflâ «adadan). 

REÎSİSANl BEY — Şimdi efendim Dahlitiye Ve
kaleti intihabı olacaktır. Lütfen intihap varakalarını 
(İhzar buyurursunuz. (GÜrüRüler). 

Efendim, Tevfik Rüştü Beyin teklifim reye koyu
yorum. Efendim, buyuruyorlar ki, bu surette iştira 
olunacak bedayaam karşdığı bütçede yoktur. Azayı 
kiram kendileri birer meblâğ İta buyursunlar ve onun
la ablalar. Çay, tütün, şeker, o suretle gitsinler di
yorlar. Kabul edenler lütfen dilerini kaldırsın (Eller 
kalkar). Kabul edildi efendim. Tabiî herkes bir şey 
serecek. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Camm münasebeti yok
tur efendim böyle bir şeyin. 

REİStSANİ BEY — Efendim isSmteri okuyoruz, 
ALÎ ULVİ BEY (Burdur) — Okunup ne olacafc-

tır7 
REtStSANt BEY — Efendim, isimler okunuyor. 

DabSiye Vekâleti içjia bur zat intihap buyurulacak. 
(KARŞIDAN BİR •MEBUS BEY — Pekâlâ isim

letti okunduğu zaman ne olacaktır? 
REtSlSANt BEY — İsimleri okunduğu zaman da 

bu sepetin içine rey aftacafcsmız. 

1336 C : 2 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Daima baştan 
'başlanmaz. Ortadan başlansın. 

REtStSANt BOY — Kura çekildi. Fuat Bey Ço-
rumVtan itibaren başlayacak. 

Şeyh Fevzi Bf. (Erzincan) namevcut. Fevzi Pş. 
ı(Kozan) mevcut Feyyaz ÂE B. (Yozgat) namevcut. 
Feyzi Ef. (Malatya) mevcut. Feysü B. (Elâziz) mezun. 
Fevzi Bf. (Batum) mevcut FİM B. (Genç) namevcut 
Hafız Abdullah Ef. (İzmit) mevcut Kasım B. (Muş) 
namevcut. Kadri Necip B. (Diyarbekir) mevcud, 
Kadri Ahmet B. (Diyarbekir) mevcut. Kadri Ef. 
•(Siirt) namevcut. Kflanç Ali B. (Antep) namevcut. 
Karıp Ağa (Malatya) namevcut Kâzım B. (Ergani) 
namevcut. Kâzım KarabekÜr Pş. (Edirne) namevcut 
Kâzım B. (Karesi) namevcut. Kâmil Ef. (Van) na
mevcut. (Kâzım Hüsnü B. (Konya) namevcut Lûtfi 
B. (Malatya) mevcut Mehmet Akif B. (Burdur) na
mevcut Muhtar B. (İstanbul) mevcut. Mustafa Ef. 
(Sürt) namevcut. Mehmet B. (Eskişehir) namevcut 
Mehmet B. (Adana) namevcut. Muhittin B. (Elâziz) 
namevcut. Mustafa B. (Elâziz) mevcut. Meh
met B. (Biga) mevcut. Hacı Mehmet Ef. 
(Bayazıd) namevcut, Mehmet B. (Gümüşhane) mevcut. 
Mehmet Hulûsu Ef. (Yozgat) namevcut Mehmet 
Şükrü B. (Karahasansahip) mevcut. Mehmet Salih 
Bf. (Erzurum) mevcut M<efamet Kadir Ef. (İsparta) 
namevcut. Mehmet Vasfi Ef. (Karahİsadışarkİ) mev
cut. Mahmut B. (Ergani) namevcut. Mahmut Ragıp 
B. (Amasya) namevcut. Mahmut Esat B. (İzmir) na
mevcut Mahmut Sait Bf. (Muş) namevcut. MuMt-
tin Baha 'B. (Bursa) mevcut. Muhtar B. (Mersin) na
mevcut. Murat B. (Kastamonu) mevcut. Mesut B. 
(Karahİsarışarkl) mevcut. Müştak B. (Kendiri na
mevcut. Dr. Mustafa B. (İzmir) mevcut. Mustafa B. 
(Antalya) mevcut. Mustafa B. (DiyanbeMr) mevcut. 
Mustafa B. (Denizli) namevcut. Hacı Mustafa B. 
(Karalhisansarkî) mevcut Mustafa B. (Oümüşane) 
namevcut. Mustafa Takı Ef. (Sivas) mevcut. Mustafa 
Necati B. (Saruhan) mevcut. Mustafa Ef. (Niğde) 
mevcut Mustafa Hilmi B. (Niğde) mevcut. Mustafa 
Fehmi Ef. (Bursa) namevcut. Mustafa Kâmil B. (Ur-
ta) namevcut. Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) namevcut. 
Mustafa Kemal Pş. (Ankara) mevcut. Mustafa Vasfi B. 
(Tokat) mevcut Dr. Mazbar B. (Aydın) mevcut 
Mazhar Müfit B. (Hakkâri) namevcut Müfit Ef. 
(Kırşehir) mevcut. Memduh B. (Ergani) namevcut. 
Memduh B. (KaraMsanşarkî) Mustafa Ağa (Dersim) 
namevcut. Mehmet Ef. (Siverek) mevcut, Mustafa 
Lûtfi B. (Siverek) mevcut. Mithat B. (Mardin) mev-
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cırt. Mustafa Ef. (Dersim) mevcut. Naol B. EââzSz 
mevcut. Nâzım B. {Tokat) mevcut. Necati B. (Erzu
rum) mevcut. Necati B. (Bursa) mevcut. Necati B. 
(Lâzisftan) namevcut. Necip Ef, (Ertuğrul) mevcut. 
Necip B. (Mar<Üıı) mevcut. Nüzhet B, (Ergani) mev
cut. Neşet B. (Kengırı) mevcut. Naim Ef. (İçel) mev
cut, Nuri B. (Bo4u) mevcut Necmettin B. (Siirt 
mevcut. Nuri Ef. (Sîİrt) namevcut. Nazif B. (CanSk) 
Mevcut, VeB B. (Burdur) namevcut. Veftbi B. '(Niğ
de) namevcut. Vehbi Ef. (Bitlis) namevcut. Vehbi 
B, (Karesi) mevcut. Haşim B. (Çorum) mev
cut Yasin B, (Ayintap) mevcut Yusuf 
©. (Denizli) namevcut. Yusuf a Kemal B. 
(Kastamonu) namevcut Yunus Nadi B. (Iz-
mİr) mevcut. Yasin B (OMi) mevcut. Ahmet Mastar 
B. (Üsküdar) mevcut. Bthem Fehmi B. (Muğla) na
mevcut. İbrahim B. (Karesi) namevcut. Hafız ib
rahim Ef. (İsparta) namevcut İbrahim B. (Adana) 
mevcut, tbrahim Süreyya B. (Saruhan) mevcut (ib
rahim Şevki B. (Lâzistan) namevcut Ahmet B. (Ay
dın) namevcut. Ahmet Ef. (Muş) namevcut Ahmet 
Ef. (Batum) mevcut. Ahmet B. (Yozgat) mevcut. Edip 
Ef. (Batum) mevcut, Esat B. (Urfa) namevcut. Esat 
B, (Lâziıs'tan) mevcut Esat Et (Mardin) mevcut, İs
mail B. (Erzurum) mevcut. İsmail Remzi B, (İspar
ta) namevcut İsmail Fazıl Ptş. (Yozgat) mevcut. Dr. 
Eşref B. (Adana) namevcut. Emin B. (Erzincan) mev
cut. Dr. Envin B. (Bursa) mevcut. Enver B. (İz
mir) mevcut. Eyüp Saibrİ B. (Eskişehir) mevcut. İs
mail Suphi B. (Burdur) mevcut. Ardan B. (Maraş,) 
namevcut. Ahmet Ferit B. <ilstarfbul) mevcut. Be
sim B. (Kastamonu) mevcut. Besim Atalay B. (Kü
tahya) mevcut. Bekir B. {Kırşehir) namevcut. Bekiı 
Sami B. (Tdkat) namevcut. Basri B. (Karesi) mevcut. 
Bahri B. (Yozgat) namevcut Tahsin B. (Aydın) mev
cut. Tahsin B. (Elâzığ) namevcut. - Müstafi - Tev-
frk R (Erzincan) mevcut. Tevfik B, (Adana) na
mevcut. Tevfik B. (Vatı) namevcut. Tevfik B. (Der
sim) namevcut. Tahsin B. (Maras) mevcut. Tevfİt 
Rüştü B (Muğla) mevcut Sabit Ef. (Kayseri) mev
cut. Şeyh Servet Ef. (Bursa) mevcut. Cami B. (Ay
dın) mevcut. Celâl B. (Saruhan) mevcut. Cemil B. 
(Kütahya) mevcut Cevdet B. (Kırşehir) mevcut Ce
lâl B. (Genç) mevcut. Celâlettin Arif B. (Erzurum) 
mevcut. Cevdet B. (Kütahya) mevcut. Hüsnü B. 
(Bitlis) namevcut, Hilmi B. (Ankara) namevcut Ha-
sip B. (Maraş) namevcut. Hafız Hamdi Ef. (Biga) 
mevcut. Hüseyin B. (Elâziz) mevcut. Hasan Fehmi 
B. (Gümüşhane) mevcut. Hasan B. (Denttzli) na
mevcut. Hasan Stddflc B (Van) namevcut. Hasan 

TaSısin B. (Mardin) namevcut. Hasan Tahsin R 
(Antalya) namevcut. Hüseyin B. (Erzincan) namev
cut, Hüseyin Hüsnü B. (İsparta) mevcut Hüseyin 
Avni B. (Erzurum) mevcut. Hakkı B, (Van) mev
cut. Hakiki B. (Ergani) mevcut Hakkı B. (Kırşehir) 
namevcut. Hakkı Hami B. (Sinop) mevcut. Hilmi B. 
(Bolu) mevcUt. Hamdullah Suphi B, (Antalya) mev
cut, Hamdi B. (Amasya) namevcut. Hamdi B, (To
kat) namevcut. Hamdi Ef. (Dryardbekir) mevcut. 
Hamdi NanUk B. (İzmM) mevcut. Ha mit B. (Trab
zon) namevcut. Haydar B. (Kütahya) mevcut. Hay
dar B. (Van) namevcut. Hamît B. (Biga) mevcut 
Hamza B. (Aydın) namevcut. Hasan Hayri B, (Der
simi) mevcut. Hasan Fehmi B. (Bursa) namevcut. 
Hasan Hüsnü B. (Mersin) namevcut. Hasan Fehmi 
B. (Çattık) mevcut. Hamdİ B. (Canik) namevcut Ham
di B. ı(Genç) mevcut. Hüsrev B. (Trabzon mevcut. Hüs-
rev Sami B. (Eskişehir) mevcut. Hulusi B. (Karahİsarı-
sah'ip) mevcut. Hulusi B (Kastamonu) mevcut. Hu
lûs1! B. (Konya) namevcut. Halil B. (Ertuğrul) mev
cut, Hafil İbrahim Bf, (İzmit) namevcut. Halil ib
rahim B. (Antalya) mevcut. Halil HuM E€. (Siirt) 
mevcut. Hacı Hayalî B. (Urfa) mevcut Hayri B. 
(Sivas) namevcut. Hasan Hüsnü E l (Üsküdar) mev
cut. Hamdi B. (Siverek) namevcut. Derviş B. (Bit
lis) namevcut. Derviş Ef. (Mardin) namevcut. Reşat 
B. (Saruhan) mevcut. Refet Ef. (Maraş) mevcut. Ra-
s&ı Ef. (Antalya) mevcut. Rasim B. (Elâziz) na
mevcut. Ras/im B. (Sivas) mevcut. Ragıp B. (Kü
tahya) mevcut. Recai B. (Trabzon) mevcut. Rlüs-
tem B. (Oîti) namevcut. RÜstem B. (Ankara) mev
cut. Resul Ef. (Bitlis) mevcut. Rüştü B. (Kastamo
nu) mevcut. Reşit B. (İzmir) namevcut. Reşit B, 
(Saruhan) namevcut. Rüştü B. (Maraş) mezun. Rıza 
B. (Gümüşhane) mevcut. Rıza B. (Muş) namevcut, 
Rıza Ef. (Yozgat) mevcut. Rıza Nur B. (Sinop) mev
cut. Rıza Vamık. B, (Sinop) mevcut. Rıfat Ef. (To
kat) mevcut. Rrfat Ef. (Konya) mevcut. Rıfat Ef. 
(Menteşe) mevcut. Dr, Refik B. (Bayazıd) mevcut. 
Refîk B. (Ktomya) mevcut. Refik Şevket B. (Saru
han) mevcut. Remzi Ef. (Kayseri) mevcut Ramüz B, 
(Dersim) namevcut. Ragıp B. (Ayintap) mevcut. Sü
leyman B. (Canik) mevcut. Sami B. (İçel) mevcut. 
Sırrı B. (İzmit) mevcut. Dr. Suat B. (Kastamonu) 
mevcUt. Sadettin B. (Menteşe) namevcut. Sadullah 
B. (Bitlis) namevcut. Ziya B. (Sivas) mevcut. Ziya 
Süleyman Ef. (tamir) namevcut Süleyman Sırrı B. 
(Yozgat) mevcut. Süleyman Sudu Ef. (Bayazıd) mev
cut. Seyfi Ef. (Kütahya) mevcut. Şakir B. (Anka
ra) mevcut. Şerif B. (Sinop) mevcut. Hacı Şirk-
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rii B. (Diyanftudur) mevcut. İsmail Şükrü Ef. (Ka-
rabisansaMp) namevcut. Şemsettin Ef. (Ankara) mev
cut. Şevki B, (İçel) namevcut. Şevket B. (Bayazıd) 
mevcut. Şevket B. (Sinop) mevcut. Şevket B. (Bur
dur) namevcut. Şahin Ef. (Ayıntap) mevcut. Şükrü 
B, (Canİk) mevcut. Satp B, (Urfa) namevcut. Sa
dık Ef. (Aydın) mevcut. Safon B. (Kastamonu) na
mevcut. Sıtkı B. (Malatya) mevcut. Sıddı'k B. (Ço
rum) mevcut. Salih Bf, (Siirt) mevcut. Salih B. (Er-
garti) namevcut. Sabri B. (Trabzon) namevcut. Ziya 
B. (Bitlis) namevcut. Ziya B. (Sivas) mevcut. Ziya 
B. (Karığın) mevcut. Hacı Tahir Ef. (İsparta) na
mevcut. Tabir Ef. (Katığın) mevcut. Durak B. (Er
zurum) mevcut. Dursun B, (Çorum) mevcut. Tatıİr 
Ef. (Adapazarı) mevcut. Osman Nuri B. (Bursa) 
mevcut. Ah Haydar B. (Genç) mevcut. Doktor 
Attidtn B, (Lâzfsitan) namevcut. Arif B. (Konya) na
mevcut, Arif B. (Bitlis) namevcut. Asım B. (Erzu
rum) mevcut. Atıf B. (Kayseri) namevcut. Akif Ef, 
4Batum) mevcut. Âlini Ef. (Kayseri) namevcut. Ab 
dülgani B. (Muş) mevcut. Abdülkad'ir Kemali B 
<Kaâtamonu) mevcut. Abdullah Ef. (Adana) mev 
cut. Abdullah Ef. (Snop) mevcut. Abdullah Azmi 
Ef. {Eskişehir) mevcut. Osman B. (Lâzistan) na 
mevcut. Osman Bf. (Kayseri) mevcut, Osman Fevzi 
Ef. (Erzincan) namevcut. Dr. Adnan B. (İstanbul) 
mevcut, izzet B. (Tokat) namevcut, İzzöt B. (Trab
zon) namevcut. İsmet B. (Edime) mevcut. Aİİ B. 
(Amasya) namevcut. Aü B. (Antalya) mevcut. Hacı 
Ali B. (İçel) namevcut. Ali Haydar B. (içel) mevcut, 
Ali Rıza Ef. (Amasya) mevcut. Ali Süruri Ef. (Ka-

ratttisarışarki) namevcut. Ömer Lütfi B. (Saruhan) 
mevcut. Ömer Lütfİ B. (Karahisarrsahip) mevcut. Ab-
dülgafur Ef. (Karesi) mevcut. Avni B. (Saruhan) na
mevcut. Ali Vasıf B, (Genç) •namevcut. Osman Kad
ri B. (Muş) mevcut. Ömer Vehbi Ef. (Konya) na
mevcut. Ali Şükrü B. (Trabzon) mevcut. Ömer Lütfi 
B. (Amasya) mevcut. Atıf Ef. (Ankara) mevcut. Ab-
durratıman Lâmi Ef. (Aotep) mevcut. Abdülgani Ef. 
ı(Siverek) namevcut. Ali Ulvi B. (Burdur) mevcut. 
Faik B. (Trabzon) namevcut. Ferit B. (Çorum) mev
cut. Fuat B. (Bolu) mevcut. 

RBİSİSANI BEY — Şimdi efendim, kura ile üç 
arkadaş intihap edeceğiz, bunlar isimleri tasnif ede
cekler. 

HACI MUSTAFA EFENDt (Ankara) — Daha 
benî okumadınız, 

Hacı Mustafa Ef. (Ankara) mevcut. 
RıEÎiSİSANt BEY — Rey vermeyen başka var mı 

efendim? 
1EMİN BEY <Bursa) — Yoktur efendim. 
(Müteakiben reylerin tasnifi için kura ile üç zat 

intihap edilmeye başlandı) Mahmut Sait B. (Muş) 
namevcut. 

REİŞİSANİ BEY — Müfit Ef. (Kırşehir) burada 
yok mu efendim? (Burada sesleri) Cevdet B. (Kütah
ya) mevcut. Kadri Ef. (Siirt) namevcut. 

REÎStSANİ BEY — Kadri Efendi yok mu efen
dim? 

ifltR MEBUS BEY — Var efendim, göndereyim. 
RlEtSİSAMt BEY — Efendim, celseyi beş dakika 

tatil ediyorum, reyler tasnif edilsin. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati : 5.15 Badezzeval 

REİS : Refcisani Ceiâlettin 'Arif Beyefendi 
KATİP : Haydar B. (Kütahya) 

RElStSA'Nt BEY — Efendim çekilen zahmet ber
hava olmuştur. Verilen reyler keenlemyekûndur. Çün
kü ismi okunan ve işaret edilen zevatın adedi yüz 
seksen attı, verilen varaka yüz doksan yedi çıkmış
tır. Onun için yeniden intihap icrası lâzım gelir, iki 
kâğıt atılmasın rica ederim. 

— 351 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Meclise bazı 
maruzatta bulunacağım. 

REISÎSAiNt BEY — Sırası değil, affedersiniz. 
İSMAİL SUPHİ HEY (Burdur) — Meclis bir k-

tiham altmda kalıyor. Olabilir ki bir yanlışlık olmuş
tur. (Gürültüler) 
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KATİP HAYDAR -BEY (Kütahya) — Efendim, 
'isimler okunuyor : 

•Kâma E t (Van), oradan başlanacaktır. Binaen
aleyh ismi okunan zat yoksa namevcut diye haber 
verin. 

OPERATÖR BMİN BEY (Bursa) — Netice! ârâ 
nedir, anlayalım? 

REÎStSANl BEY — Atılan reye göre 197 rey 
atılmış, bunun ekseriyeti mutlakası 99 olması lâzım 
gelir. Otuz müstenkif var. Hakîki Behiç Bey (94) rey, 
Hamit Bey (42), Ferit Bey (79), Abdülkadir Kemali 
•Bey (1), Adnan Bey (1). 

isimler okunacak efendim, (feimlerin kıraatine 
başlandı) :• 

Kâmil Ef. (Van) namevcut. Kazam Hüsnü B. 
{Konya) namevcut. Lütfi B. (Malatya) mevcut. Meh
met Akif B. (Biga) namevcut. Muhtar B. (htanJbıi'l) 
mevcut. Mustafa Ef. (Siirt) mevcut. Metanet B. (Eski
şehir) namevcut Mehmet Ef. (Adana) mevcut. Muhit
tin B. (Mamuretülâziz) namevcut. Hacı Mehmet Ef. 
<Bayazıd) mevcut. Mustafa B. (Mamuretülâziz) mev
cut. Mehmet Ef. (Biga) mevcut. Mehmet B. (Gümüş
hane) mevcut. Mehmet Hulusi Ef. (Yozgat) namevcut 
Mehmet Şükrü B. (KaraahİsarısaMp) mevcut. Mehmet 
Salih Ef. (Erzurum) mevcut. Mehmet Nadir Ef. (İs
parta) namevcut. Mehmet Vasfi Ef. (Karahisan 
Şarkî) mevcut. Mahmut B. (Ergani) namevcut. Ma'ı-
mut Ragıp B, (Amasya) namevcut. Mahmut Esat 
B. (İzmir) namevcut. Mahmut Sait B. (Muş) na
mevcut. Mum'ddin Baha B, (Bursa) mevcut. Muhtar 
B. (Mersin) namevcut. Murat B. (Kastamonu) mev
cut. Mesut B. (Karahisan Şarkî) mevcut. Müştak 
B. (Kengırı) mevcut. Dr. Mustafa B, (Antalya) na
mevcut. Hacı Mustafa Ef. (Ankara) mevcut. Mus
tafa B. (Denizli) namevcut, Mustafa B. (Diyarbekir) 
mevcut. Mustafa B. (Karahisan Şarkî) mevcut. 
Mustafa B. (Gümüşane) namevcut. Mustafa Taki 
Ef. (Sivas) mevcut, Mustafa Necati B. (Saruhan) 
mevcut. Mustafa Ef. (Niğde) namevcut. Mustafa 
Hilmi Ef. (Niğde) mevcut, Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa) mevcut. Hacı Mustafa Kâmlil B. (Urfa) na
mevcut. Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) namevcut. 
Mustafa Kemal Pş. (Ankara) mevcut. Mustafa 
Vasfi B. (Tokat) mevcut. Dr. Mazhar B. (Aydın) 
mevcut. Mazhar Müfid B. (Hakkâri) namevcut. 
Mazlum Baba Ef. (Denizli) namevcut. Müfit Ef. 
(Kırşehir) mevcut. Memduh B. (Ergani) namevcut. 
Memduh B. (Karahisan Şarkî) mevcut. Musa Kâ
zım Ef. (Konya) namevcut. Mustafa Ağa (Dersim) 
namevcut. Mehmet Ef. (Siverek) mevcut. Mustafa 

Lûtfi Ef. (Siverek) namevcut. Mitat B. (Mardin) 
mevcut Mustafa Zeki B. (Dersim) mevcut. Naci 
B. (Elâzriz) mevcut. Nazım B. (Tokat) mevcut. Ne-
bil Ef. (Karahisan Sahip) namevcut Necati B. 
(Erzurum) mevcut. Necati B. (Bursa) mevcut. Ne-
caUi B. (Lâzistan) namevcut. Necip B. (Ertuğrul) 
mevcut. Necip Ef. (Denizli) Namevcut. Tahsin B. 
(Malatya) namevcut. Necip Ef. (Mardin) mevcut. 
Nüzhet B. (Ergani) Mevcut, Neşet B. (Kengırı) mev
cut. Naim Ef. (İçel) Mevcut. Nuri B, (Bolu) Mev
cut Necmettin B, (Siird) Mevcut. Nuri Ef. (Siird) 
Mevcut. Nafiz B. (Canik) Mevcut. Hacim Muhit
tin B, (Karesi) Namevcut. Veli B. (Burdur) Namev
cut. Vehbi B. (Niğde) Namevcut. Vehbi Ef. (Bitlis) 
Namevcut. Vehbi B. (Karesi) Mevcut. Vehbi Ef. 
(Konya) Namevcut. Haşim B. (Çorum) Mevcut. 
Yasin B. (Ayİntab) Mevcut. Yusuf B. (Denizli) Na
mevcut. Yusuf Kemal B. (Kastamonu) Namevcut, 
Yunus Nadİ B. (izmir) Mevcut. Yasin B. (Olti) 
Mevcut. Ahmet Mazhar B. (Üsküdar) Mevcut. Et-
hem Fehmi B. (Muğla) Namevcut. İbrahim B. 
(Karesi) Namevcut. Hafız İbrahim Ef. (İsparta) 
Namevcut. İbrahim B, (Adana) Namevcut. İbrahim 
Ef. (Mardin) Mevcut, ibrahim Süreyya B. (Saru
han) Mevcut, İbrahim Şevki B. (Lâzistan) Namev
cut. Ahmet B. (Aydın) Namevcut. Ahmet B. (Er
tuğrul) Namevcut. Ahmet Ef. (Muş) Namevcut. 
Ahmet Ef. (Batum) Mevcut. Ahmet Ef. (Yozgat) 
Mevcut. Edip Ef. (Batum) Mevcut. Esat B. (Ur
fa) namevcut. Esat B. (Lâzistan) mevcut. Esat Ef. 
(Mardin) mevcut. İsmail B. (Erzurum) mevcut İsmail 
Fazıl pş. (Yozgat) mevcut. Dr. Eşref B. (Adana) na
mevcut. Emir Pş. (Sivas) namevcut. Emin B. (Erzin
can) mevcut. Emin B, (Esktişehir) namevcut. Dr. 
Emin B. (Bursa) Mevcut. Enver B. (İzmir) Mev
cut. Eyüp Sabri B. (Eskişehir) Mevcut İsmail 
Suphti B. (Burdur) Mevcut. Arslan B. (Maraş) 
Namevcut. Ahmet Ferid B. (İstanbul) Mevcut. Be
sim B. (Kastamonu) Mevcut. Beştim Atalay B. 
(Kütahya) Mevcut. Bekir B. (Kırşehir) Namevcut 
Bekir Sami B. (Tokat) Namevcut. Bozan B. (Urfa) 
Namevcut, Basrİ B, (Karesi) Mevcut, Bahri B, 
(Yozgat) Namevcut. Paşa Yakup Hamdi B. (Ma-
raş) Namevcut Tahsin B. (Aydın) Mevcut Tahsin 
B. (Elâziz) Namevcut Tahsin B. (Malatya) Namev
cut. Tevfik B. (Erzincan) Namevcut. Tevfİk B. 
(Adana) Namevcut. Tevfik B, (Van) Namevcut. 
Tahsin B. (Maras) Mevcut. Tevfik Rüştü B. (Muğ
la) Mevcut Sabit Ef. (Kayseri) Mevcut. Şeyh 
Servet Ef. (Bursa) Mevcut. Cami B. (Aydın) Mev-
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cut. Cafer Tayyar B. (Edirne) Namevcud. Celâl 
B. (Saruhan) Mevcut Celâlettin Arif B. (Erzu
rum) Mevcut. Cemil 8. (Kütahya) Mevcut. Cevdet 
B. (Kırşehir) Mevcut. Cevdet B. (Kütahya) Mev
cut. Celâl B, (Genç) Mevcut. Hüsnü Ef. (Bitlis) 
Namevcut. Hilmi B. (Ankara) Namevcut, Hasib B. 
(Maraş) Namevcut. Hafız Hamdi Ef. (Biga) Mev
cut. Hüseyin B. (Elâziz) Mevcut. Hasan Fehmi B. 
(Gümüşane) Mevcut. Hasan Ef. (Denizli) Namev
cut. Hasan B. (Mardin) Namevcut. Hasan B. (Van) 
Namevcut Hasan Tahsin B. (Antalya) Namevcut. 
Hüseyin B. (Erzincan) Namevcut. Hüseyin Hüs
nü Ef. (İsparta) Mevcut. Hüseyin Avıü B. (Erzu
rum) Namevcut. Hakkı B, (Van) Mevcut. Hakkı 
B, (Ergani) Mevcut. Hakkı Pş. (Niğde) Namevcut. 
Hakkı Behiç B. (Denizli) Namevcut. Hakkı Hami 
B. (Sinop) Mevcut. Hilmi B. (Bolu) Mevcut. Ham
dullah Suphi B. (Antalya) Mevcut. Hamdi B. 
(Amasya) Namevcut, Hamdi B. (Tokat) Namevcut. 
Hamdi B. (Diyarbekir) Mevcut. Hamdi Namık B. 
(İzmit) Mevcut, Hamit B. (Trabzon) Namevcut. 
Haydar B. (Kütahya) Mevcut. Haydar B. (Van) 
Namevcut Hamit B, (Biga) Mevcut, Hasan Fehmi 
B. (Bursa) Namevcut. Hasan Hüsnü B. (Mersin) 
Namevcut. Hasan Fehmi B. (Canik) Mevcut. Ham
di B. (Canik) Namevcut Hamdi B. (Genç) Mev
cut. Hüsrev B. (Trabzon) Mevcut. Hüsrev Sami B. 
(Eskişehir) Mevcut. Hulusi B. (Karahisarı Sahip) 
Mevcut. Hulûsu B. (Kastamonu) Mevcut. Hulusi B. 
(Konya) Namevcut. Halil B. (Ertuğrul) Mevcut. 
Halil İbrahim Ef. (izmit) Namevcut. Halil İbrahim 
Ef. (Eskişehir) Mevcut, Halil İbrahim B. (Antalya) 
Mevcut. Halil Hilmi Ef. (Karahisarı Sahip) Namev
cut. Halil Hulki B. (SMrt) Mevcut, Hacı Hayali B. 
(Urfa) Mevcut. Hayri B. (Sivas) Mevcut. Hüseyin 
Hüsnü Ef. (Üsküdar) Mevcut Hamdi Ef. (Siverek) 
Namevcut. Derviş B. (Bitlis) Namevcut. Derviş Ef. 
(Mardin) Namevcut. Diyab Ağa (Dersim) Namev
cut Zihni B. (Erzurum) Namevcut, Reşat B. (Sa
ruhan) Mevcut. Refet B. (İzmir) Namevcut. Re-
fet Ef. (Maraş) Mevcut. Rasih Ef. (Antalya) Mev
cut Rasim B. (Elâzliz) Namevcut. Rasta B. (Sivas) 
Mevcut Ragıp B. (Kütahya) Mevcut. Recai B. 
(Trabzon) Mevcut. Rüstem B. (Olti) Namevcut 
Resul Ef. (Bitlis) Mevcut. Rüştü B. (Kastamonu) 
Mevcut Reşit B. (İzmir) Namevcut. Reşit B, (Sa
ruhan) Mevcut. Rüştü B. (Maraş) namevcut. Ri-
za B. (Kırşehir) Namevcut. Rıza B. (Gümuşane) 
Mevcut. Riza B. (Muş) Namevcut. Rıza Ef. (Yoz
gat) Mevcut. Riza Nur B, (Sinop) Mevcut. Rıza 

Vamık B. (Sinop) Mevcut. Rifat Ef. (Tokat) Mev
cut. Rifat Ef. (Konya) Mevcut. Rİfat Ef. (Menteşe) 
Mevcut. Dr. Refik B. (Bayazıt) Mevcut Refik B. 
(Konya) Mevcut. Refik Şevket B. (Saruhan) Mev
cut. Remzi Ef. (Kayseri) Mevcut Ramiz B. (Er
zurum) Namevcut. Ragıp B. (Ayintab) Mevcut, 
Rüstem B. (Ankara)) Mevcut. Rauf B. (Siverek) Na
mevcut. Süleyman B. (Canik) Mevcut. Sami B, (İçel) 
Mevcut. Sırrı B. (İzmit) Mevcut. Dr. Suad B. (Kas
tamonu) Mevcut. Sadettin B. (Menteşe) Namevcut. 
Sadullah Ef. (Bitlis) Mevcut. Said B. (Kengırt) 
Mevcut. Hacı Süleyman Ef, (izmir) Namevcut, 
Süleyman Sırrı Bey (Yozgat Mevcut Süley
man Sudi B. (Bayazıt) Mevcut. Seyfİ Ef. (Kü
tahya) Mevcut, Şakir B, (Ankara) Namevcut. Şerif 
B. (Sinop) Mevcut. Şükrü B. (Bolu) Namevcut. 
Hacı Şükrü B. (Diyarbekir) Mevcut. Şemsettün Ef. 
(Ankara) Mevcut. Şevki B. (İçel) Mevcut. Şevket 
B. (Bayazıt) Mevcut. Şevket B. (Sinop) Mevcut. 
Şevket B. (Burdur) Namevcut. Şattin Ef. (Ayintab) 
Mevcut. Şükrü B. (Canik) Mevcut. Saip B. (Urfa) 
Namevcut. Sadık Ef. (Aydın) Namevcud, Sabri B, 
(Kastamonu) Namevcut. Sıdkı B. (Malatya) Mevcut. 
Sıddık B. (Çorum) Mevcut. Miralay Salâhattin B. 
(Mersin) Namevcut. Salih Ef. (Siirt) Mevcut. Salih 
B. (Ergani) Namevcut, Sabri B. (Trabzon) Namev
cut. Ziya B. (Bitlis) Namevcut, Ziya B. (Sivas) 
Mevcut. Ziya B. (Kengırı) Namevcut Ziya Hur-
şi'd B. (Lâzüstan) Namevcut. Hacı Tahir Ef. (İspar
ta) Namevcut. Tahir Ef. (Kengırı) Mevcut. Durak 
B. (Erzurum) Mevcut. Dursun B, (Çorum) Mevcut. 
Tahir B. (Adapazarı) Mevcut. Osman Nuri B. 
(Bursa) Mevcut. Ata Nuri B. (Niğde) Namevcut. 
Ali Haydar B. (Genç) (Mevcut. Dr. Abidin B. 
(Lâzistan) Namevcut. Abidin B. (Niğde) namevcut. 
Arif B. (Bitlis) Namevcut, Dr. Asım B. (Amas
ya) Namevcut. Asım B. (Erzurum) Namevcut Atıf 
B. (Kayseri) Namevcut Atıf B. (Bayazıt) Namev
cut, Akif B. (Batum) Mevcut. Âlim Ef. (Kayseri) 
Namevcut. Abdülhalim Çelebi (Konya) Namevcut 
Abdülganî B. (Bayazıt) Namevcut Abdülkadir Ke
mah B. (Kastamonu) Mevcut. Abdullah Ef. (Ada
na) Mevcut. Abdullah Ef. (Bolu) .Namevcut Ab
dullah Ef, (Sinop) Mevcut. Abdullah Azmi Ef. 
(Eskişehir) Mevcut. Osman B. (Lâzistan) Namev
cut. Osman Ef, (Kayseri) Mevcut. Osman Fevzî Ef. 
(Erzincan) Namevcut. Dr. Adnan B. (İstanbul) 
Mevcut, izzet B. (Tokat) Namevcut. İzzet Ef. (Trab
zon) Namevcut İsmet B. (Edirne) Mevcut. Ali B. 
(Amasya) Namevcut, Ali Vefa B. (Antalya) Mev-
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cut. Hacı Ali Ef. (îçel) Namevcut. Ali Haydar B. 
(tçel) Mevcut. Ali Rıza B. (Amasya) Mevcut. Ali 
Sürurİ Ef. Karahisarı Şarki) Mevcut. Ali Fuat Pa
şa (Ankara) Mevcut. Ömer Lûtfi Ef. (Saruhan) 
Mevcut. Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahip) M ev-
cut. Abdülgafur Ef. (Karedi) Mevcut. Avni B, (Sa
ruhan) Namevcut. Osman Kadri B. (Muş) Mevcut. 
Ömer Vehbi Ef. (Konya) Namevcut. Ali Şükrü B. 
(Trabzon) Mevcut. Ömer Lûtfi B. (Amasya) Mev
cut. Atıf Ef. (Ankara) Mevcut. Abdurıahman Lâmi 
Ef, (Ayıntab) Mevcut, Abdiilgani B. (Siverek) Na
mevcut. Ali Ulvi B. (Burdur) Mevcut, Faik Ti. 
(Trabzon) Namevcut. Ferit B. (Çorum) Mevcut. ; 

Miralay Fahrettin B. (Maraş) Namevcut. Dr. Fuat ] 
B. (Bolu) Mevcut. Fuat B. (Çorum) Mevcut. Şeyh I 
Fevzi Ef. (Erzincan) Mevcut. Fevzi Paşa (Kozan) j 
Mevcut. Feyzi Ef. (Malatya) Mevcut. Feyyaz Âli B, j 

ı»*< 

RElSİSANİ BEV — Efendim neticei arayı arz 
ediyorum. Reye iştirak eden azanın adedi (192) ek
seriyeti mutlaka (97) dir. Hakkı Behiç Bey (112) rey 
ile Dahiliye Vekâletine intihap olunmuştur. 

2. — Maliye vekili intihabı. 
REtSİSANl BEY — Şimdi efendim Hakkı Be-

hiç Beyden münhal kalan Maliye Vekâletine bir ve
kil intihap edilmesi meselesi vardır. (Derhal, derhal 
sesleri). Şimdi intihabatın icrasını arzu buyuranlar 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Derhal intihap ya
pılacaktır efendim. 

Efendim arada bir takrir aldım. Fakat Meclisi 
Âlinizin demin verdiği kararın hilâfınadır. Zannedi
yorum ki bu takriri okumak zaiddir. Çünkü esas iti
bariyle evvelki karara muhalif bir karar vermek is
tiyorlar. Diyorlar ki : (Meşrutiyet te mutlaka inti
hap ile olmaldur. Kura tesadüf eseridir), ve 24 im-

(Yozgat) Namevcut. Feyzi Ef. (E-lâziz) Mevcut. 
Fevzii Ef. (Batum) Mevcut. Fikri B. (Genç) Mevcut. 
Hafız Abdullah Ef. (tzırtit) Mevcut. Kasım B. (Muş) 
Namevcut Kadri Necib B. (Diyarbekir) Mevcut. 
Kadri Ahmet B. (Diyarbekir) Mevcut. Ziya B. (Gü-
müşane) Namevcut. Kılıç Ali B. (Ayıntab) Namev
cut. Karİb ağa (Malatya) Namevcut, Kadri Ef. 
(Siirt) Namevcut. Kâzım B. (Ergani) Namevcut. 
Kâzım Karabekir Paşa namevcut. Kâzım B. (Ka
resi) Namevcut. 

(Kura ile üç zat tasnifi araya memur edilmek 
üzere, Dr. Mustafa B. (Kozan) Mevcut. Necati B. 

- (Bursa) Mevcut, Nuri B. (Bolu) Namevcut. Mus-
| tafa Necati B. (Saruhan) Namevcut. Mustafa Ef. 
I (Siirt) Namevcut. Ferit B. (Çorum) Mevcut tasnif 
j için kura isabet etti.) 
| (Tasnif yapılmak üzere celse tatil olundu.) 

za ile yazılmıştır, (Gürültüler). (Muvafık, doğrudur 
sadaları). Onun için eğer Meclisi Aliniz biraz evvel 
ittihaz etmiş olduğu karardan rücu ediyorsa o başka 
(Gürültüler). Efendim bu takriri nazarı itibare alan
lar ellerini kaldırsın. (Anlamadık sadaları). Efendim 
biraz evvel yapılan kura ile intihabı kabul büyütmü
yorlar. Şubelerce ikişer kişinin intihabını arzu edi
yorlar, Eğer Meclisi Aliniz kararından rücu ediyor
sa o başka. Efendim reye koyuyorum. Bu «takriri ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar). 
(Gürültüler). Reddolundu efendim. Şimdi efendim 
intihaba t a başlıyoruz. Bu teklif reddolundu. (Anla
şılmadı, bu meseleyi anlayamadık sesleri). Ne yapa
lım efendim? Seksen defa bağırdım, efendim takriri 
reye koydum, fşitmedinizse ne yapalım? 

ÖMER LÜTFI BEY — Bendeniz kendi vekâle
timi vermiyorum. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Aç*bıra Saati : Bactezzeral 6 

REİS : RefeOsani Celâtettm Arif Beyefendi 
KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

4. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELATI 
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REtSİSANÎ BEY — Kabul edenler ellerim kal
dırsınlar dedim (49) zat et kaldırdı ve ekseriyet ol
madığı için teklif reddolundu. 

SIRRI BEY (izmit) — Efendim müsaade buyu
rursanız nizamnamei dahili hakkında bir söz söyle
yeceğim. Nizamnamei dahilide (Bir karar ita edil
dikten sonra bir ferd Lakırdı söyleyebilir). Binaena
leyh müsaade ederseniz bir kişi bu mesele hakkında 
söz söylesin. 

REÎSİSANİ BEY — Hayır efendim, reye vazo-
lunurken bile söylenmez. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bendeniz nizamnamei da
hiliden bahsediyorum, 

REÎSİSANİ BEY — Nizamnamei dahilide reye 
vazolunduğu zaman bile söylenmez. Değil ki reyden 
sonra söylensin. 

SIRRI BEY (izmit) — Karardan sonra bir kişi 
söyleyebilir. 

(Kâtip Haydar Bey intihabata başlanmak üzere 
esamiyi sırasiyle okur): 

Ziya B. (Bitlis) namevcut. Ziya B. (Sivas) namev
cut. Ziya B. (Kengırı) namevcut. Ziya Hurşit B. (Lâ
zistan) namevcut. Hacı Tabir Ef. (İsparta) namevcut. 
Tahir Ef. (Kengırı) namevcut. Mustafa Durak B. (Er
zurum) mevcut. Dursun B. (Çorum) mevcut. Tahir B. 
(Adapazarı) mevcut. Osman Nuri B. (Bursa) mevcut. 
Ata B. (Niğde) namevcut. Ali Vasıf B. (Genç) namev
cut. Dr, Abidin B. (Lâzistan) namevcut. Abidİn Ef, 
(Niğde) namevcut. Arif B, (Konya) namevcut. Arif B. 
(Bitlis) namevcut. Dr. Asım B. (Amasya) namevcut. 
Asım B. (Erzurum) namevcut. Atıf B. (Bayazıt) na
mevcut. Atıf B. (Kayseri) namevcut. Akif B. (Ba-
tum) namevcut. Âlim Ef, (Kayseri) namevcut. Ab-
dülhalim Çelebi Ef. (Konya) namevcut. Abdülgani 
B. (Bayazıt) namevcut. Abdülkadir Kemali B. (Kas
tamonu) namevcut. Abdullah Ef. (Adana) namevcut. 
Abdullah Ef. (Bolu) namevcut. Abdullah Ef. (Sinop) 
namevcut. Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) namev
cut. Osman B. (Lâzistan) namevcut. Osman B. 
(Kayseri) namevcut. Osman Fevzi Ef, (Erzincan) na
mevcut. Dr. Adnan B. (istanbul) namevcut, izzet 
B. (Tokat) namevcut, izzet B. (Trabzon) Vefat et
miştir. İsmet B. (Edirne) mevcut. Ali B. (Amas
ya) namevcut. Ali Vefa B. (Antalya) namevcut. Ha
cı Ali Ef. (içel) namevcut. Ali Haydar B. (İçel) na
mevcut, Ali Rıza Ef. (Amasya) namevcut. Ali Sii-
rurî Ef. (Karahisarı Şarkî) namevcut. Ali Fuat Pş. 
(Ankara) namevcut. Ömer Lûtfi B. (Sanman) na
mevcut. Abdulgafur Ef. (Karesi) namevcut. Avni 
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B. (Saruhan) namevcut. Osman Kadri B. (Muş) na
mevcut. Ömer Vehbi Ef. (Konya) namevcut. Ali 
Şükrü B. (Trabzon) mevcut. Ömer Lûtfİ B. (Amas
ya), mevcut. Atıf Ef. (Ankara) mevcut, Abdürrah-
man Lâmi Ef. (Antep) mevcut. Abdülgani B. (Sive
rek) namevcut. Ali Ulvi B, (Burdur) mevcut. Faik 
B. (Erzurum) namevcut. Ferid B. (Çorum) namev
cut. Miralay Fahrettin B. (Mersin) namevcut. Dr. 
Fuad B. (Bolu) mevcut. Fuad B. (Çorum) mevcut, 
Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan) mevcut, Fevzi Pş. (Ko
zan) mevcut. Feyyaz Âli B. (Yozgat) namevcut. 
Feyzi Ef. (Malatya) mevcut. Feyzi B. (Elâzîz) mev
cut, Fevzi Ef. (Batum) mevcut. Fikri Ef. (Genç) 
mevcut. Hafız Abdullah Ef, (izmit) mevcut. Kasım 
B, (Muş) namevcut Kadri Necib B. (Diyarbekir) 
mevcut. Kadri Ahmet B. (Diyarbekir) mevcut. Ziya 
B. (Gümüşhane) namevcut. Kılıç Ali B. (Antep) na
mevcut, Karib Ağa (Malatya) namevcut. Kadri Ef. 
(Siirt) mevcut. Kâzım B. (Ergani) namevcut. Kâzım 
Karabekjr Pş. (Edirne) namevcut. Kâzım B. (Kare
si) namevcut. Kâmil Ef. (Van> namevcut. Kâzım 
Hüsnü B. (Konya) namevcut. Lûtfi B. (Malatya) 
mevcut. Mehmet Akif B. (Biga) namevcut. Muhtar 
B. (İstanbul) mevcut. Mustafa Ef. (Siirt) namevcut. 
Mehmet B, (Eskişehir) namevcut. Mehmet B. (Ada
na) mevcut. Muhittin B, (Mamuretülâziz) namevcut. 
Mustafa B. (Mamuretülâziz) mevcut. Mehmet Ef. 
(Biga) mevcut. Hacı Mehmet Ef. (Bayazıd) mevcut. 
Mehmet B. (Gümüşhane) mevcut. Mehmet Hulusi 
Ef. (Yozgat) namevcut. Mehmet Şükrü B. (Karahi
sarı Sahib) mevcut. Mehmet Salih Ef. (Erzurum) 
namevcut. Mehmet Kadri Ef. namevcut. Mehmet 
Vasfi Ef. (Karahisarı Şarkî) mevcut. Hamdi B. 
(Ergani) namevcut, Mehmet Ragıp B, (Amasya) na
mevcut. Mahmut .Esat B. (izmir) namevcut. Mu
hittin Baha B. (Bursa) mevcut. Muhtar B. (Mersin) 
namevcut. Murad B. (Kastamonu) mevcut. Mesud 
B. (Karahisarı Şarkî) mevcut. Müştak B. (Kengiri) 
mevcut. Dr. Mustafa B, (izmir) namevcut. Mustafa 
B. (Antalya) namevcut. Hacı Mustafa Ef. (Ankara) 
mevcut. Mustafa B. (Denizli) namevcut. Mustafa B, 
(Diyarbekir) namevcut. Mustafa B. (Karahisarı Şar
kî) mevcut. Mustafa B. (Gümüşhane) namevcut. 
Mustafa Taki Ef. (Sivas) mevcut. Mustafa Necati 
B. (Saruhan) mevcut, Mustafa Ef, (Niğde) namev
cut. Mustafa Hilmfi B. (Niğde) mevcut. Mustafa 
Fehmi Ef, (Bursa) mevcut. Hacı Mustafa Kâmil B. 
(Urfa) namevcut. Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) na
mevcut. Mustafa Kemal Pş. (Ankara) namevcut. 
Mustafa Vasfi B. (Tokat) mevcut. Dr. Mazhar B. 
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(Aydın) mevcut. Mazhar Müfit B. (Hakkâri) namev
cut. Mazlum Baba Ef. (Denizli) namevcut. Müfit 
Ef. (Kırşehir) mevcut, Memduh B. (Ergani) namev
cut. Memduh B. (Karatıisarı Şarkî) mevcut. Musa 
Kâzım Ef. (Konya) namevcut. Mustafa Fevzi Ef, 
namevcut. Mehmet Ef, (Siverek) namevcut. Musta
fa Lûtfi Ef. (Siverek) mevcut. Mithat B. (Mardin) 
namevcut. Mustafa Zeki B. (Dersim) namevcut. Ah
met Mazhar B. (Üsküdar) namevcut, (Ethem Fehmi 
B, (Muğla) namevcut, ibrahim B. (Karesi) namev
cut. Hafız İbrahim Ef. (İsparta) namevcut. İbrahim 
B, (Adana) namevcut. İbrahim Ef. (Mardin) İbra
him Süreyya B. (Saruhan) mevcut. İbrahim Şevki 
B. (Lâzistan) namevcut. Ahmet B. (Aydın) namev
cut. Ahmet Ef. (Muş) namevcut. Ahmet Ef. (Ba-
tum), Ahmet Ef. (Yozgat) mevcut. Edip Ef. (Ba-
tum) mevcut. Esad E£. (Urfa) namevcut. Esad B, 
(Lâzistan) mevcut. Esad Ef. (Mardin) namevcut. 
İsmail B. (Erzurum) mevcut. İsmail Safa B. (Mer
sin) namevcut. İsmail Remzi Ef. (İsparta) namevcut. 
İsmail Fazıl Pş. (Yozgat) mevcut. Dr. Eşref B. (Ada
na) namevcut. Emir Pş. (Sivas) namevcut. Emin B. 
(Erzincan) mevcut. Emin B. (Eskişehir) namevcut. 
Dr. Emin B. (Bursa) mevcut. Enver B. (îzmir) mev
cut. Eyüp Sabri B. (Eskişehir) mevcut. İsmail Sup
hi B, (Burdur) mevcut. Aslan B. (Maraş.) namevcut, 
Ahmet Ferid B. (İstanbul) mevcut. Besim B, (Kas
tamonu) mevcut. Besim Atalay B, (Kütahya) mev
cut. Bekir B. (Kırşehir) namevcut. Bekir Sami B. 
(Tokat) namevcut. Bozan B. (Urfa) namevcut. Vasfi 
B. (Karesi) mevcut. Bahri B. (Yozgat) namevcut. 
Paşa Yakup Hamdi B. (Maraş) namevcut Tahsin 
B. (Aydın) mevcut. Tahsin B. (Elâzİz) namevcut. 
Tahsin B. (Malatya) namevcut. Tevfik B, (Erzincan) 
namevcut. Tevfik B, (Adana) namevcut. Tevfik B. 
(Van) namevcut. Tevfik B. (Dersim) namevcut. Tah
sin B. (Maraş) mevcut. Dr. Tevfik Rüştü B. (Muğ
la) mevcut. Sabit Ef, (Kayseri) namevcut. Şeyh Ser
vet Ef. (Bursa) mevcut Cami B. (Aydın) mevcut. 
Cafer Tayyar B. (Edirne) namevcut. Celâl B. (Sa
ruhan) mevcut Celâlettin Arif B. (Erzurum) mev
cut. Şeyh Cemalettin Ef. (Kırşehir) namevcut. Ce
mil B. (Kütahya) mevcut. Cevdet B. (Kırşehir) mev
cut. Cevdet B. (Kütahya) mevcut. Celâl B. (Genç) 
namevcut. Hüsnü Ef. (Bitlis) namevcut Hilmi B. 
(Ankara) namevcut. Hasib B. (Maraş) namevcut. 
Hafız Hamdı Ef. (Biga) mevcut. Hüseyin B. (Elâ-
ziz) mevcut. Hasan Fehmi B. (Gümüşhane) namev
cut. Hasan Ef. (Denizli) namevcut. Hasan B. (Mar
din) namevcut. Hasan B. (Van) namevcut. Hasan 

Tahsin B. (Antalya) namevcut. Hüseyin B. (Erzin
can) namevcut. Hasan Hüsnü Ef. (İsparta) mevcut. 
Hüseyin Avni B, (Erzurum) namevcut. Hakkı B. 
(Van) namevcut. Hakkı B. (Ergani) mevcut. Hakkı 
Pş. (Niğde) namevcut Hakkı Behiç B. (Denizli) 
namevcut. Hakkı Hami B. (Sinop) mevcut. Hilmi 
B. (Bolu) mevcut, Hamdullah Suphi B. (Antalya) 
mevcut Hamdi B. (Amasya) namevcut Hamdi B. 
(Tokat) namevcut. Hamdi B. (Diyarbekir) mevcut. 
Hamdi Namık B. (İzmit) namevcut. Hamİd B, (Trab
zon) namevcut. Haydar B. (Kütahya) mevcut. Hay
dar B. (Van) namevcut. Hamit B. (Biga) mevcut, 
Hüseyin Hayri B, (Dersim) mevcut Hasan Fehmi 
B. (Bursa) namevcut. Hasan Fehmi Ef, (Canik) na
mevcut. Hamdi Ef. (Kengiri) mevcut, Hamdi B. 
(Canik) mevcut. Hüsrev B. (Trabzon) mevcut. Hüs-
rev Sami B. (Eskişehir) mevcut. Hulusi B. (Karam
sarı Sahip) mevcut, Hulusi B, (Kastamonu) mevcut. 
Hulusi B, (Konya) namevcut, Halil B. (Ertuğrul) 
mevcut. Halil İbrahim Ef. (tzmit) namevcut. Halil 
İbrahim Ef. (Eskişehir) namevcut. Halil İbrahim B. 
(Antalya) mevcut Halil Hilmi Ef. (Karatıisarı Sa-
hib) namevcut. Halil Hulkİ Ef. (Siirt) mevcut. Hacı 
Hayali B. (Urfa) mevcut. Hayri B. (Sivas) namev
cut. Hasan Hüsnü Ef, (Üsküdar) mevcut. Derviş 
Ef. (Bitlis) namevcut. Derviş Ef. (Mardin) mevcut. 
Dİyab Ağa (Dersim) namevcut. Zihni B. (Erzurum) 
namevcut. Reşat B (Saruhan) namevcut. Refet B. 
(İzmir) namevcut. Refet Ef. (Maraş) namevcut. Ra-
sih Ef. (Antalya) mevcut. Rasih B. (Elâzİz) mevcut. 
Rasim B. (Sivas) mevcut. Ragıp B, (Kütahya) mev
cut. Recai B. (Trabzon) mevcut. Rüstem B. (Oltu) 
namevcut. Resul B. (Bitlis) mevcut. Rüştü B. (Kas
tamonu) mevcut. Reşit B. (İzmir) namevcut Reşit 
B. (Saruhan) mevcut. Rüştü B. (Maraş) namevcut. 
Rıza B. (Kırşehir) namevcut. Rıza B. (Gümüşhane) 
mevcut. Rıza B. (Muş) namevcut. Rıza Ef. (Yozgat) 
mevcut. Rıza Nur B. (Sinop) mevcut. Rıza Vamık 
B. (Sinop) mevcut. Rıfat B. (Tokat) mevcut. Rifat 
Ef. (Konya) mevcut. Rifat Ef, (Menteşe) mevcut, 
Dr. Refik B. (Bayazıt) mevcut. Refik B. (Konya) 
mevcut. Refik Şevket B. (Saruhan) mevcut. Remzi 
Ef. (Kayseri) mevcut. Rainiz B. (Dersim) namev
cut. Ragıp B. (Antep) namevcut. Rüstem B. (Anka
ra) namevcut. Süleyman B. (Canik) mevcut. Sami B. 
(İçel) mevcut. Sırrı B. (İzmit) namevcut. Dr. Süad 
B. (Kastamonu) mevcut. Sadettin B. (Menteşe) na
mevcut. Sadullah B. (Bitlis) mevcut. Saİd B. (Ken
giri) mevcut. Hacı Süleyman Ef. (İzmir) namevcut. 
Süleyman Sudi B. (Bayazıd) mevcut. Süleyman Sırrı 
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B. (Yozgat) mevcut. Seyfi E£. (Kütahya) mevcut. 
jŞakir Ef. (Ankara) namevcut Şerif B. (Sinop) mev
cut. Şükrü B. (Bolu) namevcut. Hacı Şükrü B. (Di-
yarbekir) mevcut, ismail Şükrü Ef. (Karahisarı Sa-
hib) namevcut. Şemsettin Ef. (Ankara) mevcut. Şev
ki B. (içel) mevcut. Şevket B. (Bayazıd) mevcut. 
Şevket B. (Sinop) mevcut. Şevket B. (Burdur) na
mevcut. Şahin Ef. (Antep) mevcut. Şükrü B. (Ca-
nik) mevcut. Saib B. (Urfa) namevcut. Sadık Ef. 
(Aydın) namevcut. Sabri B. (Kastamonu) namevcut. 
Sıtkı Ef. (Malatya) mevcut. Sıddık B. (Çorum) mev
cut. Miralay Salâhattin B. (Mersin) namevcut. Sa
lih Ef, (Siirt) namevcut. Salih B. (Ergani) namev
cut. Sabri B. (Trabzon) namevcut Naci B. (Elâziz) 
mevcut. Nazım B. (Tokat) mevcut. Nebil Ef. (Ka-
rahisarı Sahip) mevcut. Necati B. (Erzurum) mev
cut. Necati B. (Bursa) namevcut. Necati B. (Lâzis-
tan) namevcut. Necip B. (Ertuğrul) mevcut. Necip 
B. (Denizli) namevcut. Necip Ef. (Mardin) namev
cut. Nüzhet B. (Ergani) mevcut. Neşet B. (Kengtrı) 
mevcut. Naif Ef. (içel) namevcut. Nuri B. (Bolu) 

REJlSBSANt (BEY — Ndtioei arayı araedüyo-
rarat 

Köye -iştirak buyuran zevatın adedi (1126) dır, 
ekseriyet mutJaka, (89) dur, tütaribul Metmtsu Ferid 
Bey (109) rey ito Maliye Vekâletine inftifaato edil-
iniştir. (Alkışlar), 

Efendim, kura ile intfhab olunan ritfekanın tak
rirleri vardır : 

2, — Antalya Mebusu Halil İbrahim Beyin, cep
heleri ziyaret edecek dan heyetten istif osu 

NjAnltalya Mdbusunun takriri okundu). 
(Büyük MÜtat Meclisi Riyaseti Aliyesine 

Heydfci umumiye karariyte bu kura oephaye azi
met için intifaab edilenler meyan«ıda butunıuyorum. 
Bir celse evtvıdlkl karar Wilâıfma heyetin fe#inMhafo 
izamı hakkında verilen tatkriıiden ımiteessiren bu he-

mevcut. Necmettin B. (Siirt) mevcut, Nuri Ef. (Siirt) 
mevcut. Nafiz B. (Canik) mevcut. Veli B. (Burdur) 
namevcut, Vehbi B. (Niğde) namevcut. Vehbi B. 
(Bitlis) namevcut. Vehbi B. (Karesi) mevcut. Vehbi 
Ef. (Konya) namevcut. Hacim Muhittin B, (Kare
si) namevcut. Haşim B. (Çorum) mevcut. Yasin B. 
(Antep) meVcut. Yusuf B. (Denizli) mevcut. Yusuf 
Kemali B. (Kastamonu) namevcut. Yunus Nadİ B. 
(izmir) mevcut. Yasin B. (Oltu) mevcut. Dr. Mus
tafa B. mevcut. 

REISISANI BEY — Peki efendim, şimdi rey 
vermeyenler var mı? (Yok sadalan). Peki efendim. 
Tasnifi âra için kura çekeceğiz. 

Sadettin B. (Menteşe) namevcut. Bozan B. (Ur
fa) namevcut. Rıza Vamık B. (Sinop) mevcut. Hak
kı Behiç B. (Denizli) namevcut. Abdullah Azmi Ef. 
(Eskişehir) namevcut. Hamid B. (Trabzon) namev
cut. Halil İbrahim Ef. (İzmit) mevcut. 

REtSlSANt BEY — Âra tasnif edilmek üzere 
celse beş dakika tatil edilmiştir. 

yöSten istifa ediyorum. Memleketimin itimadının de
vamına kani bulunmasaıydun mebusluktan da istifa 
edeceğim tabu jdi Bence mdbudarm âereteei tahisSi 
raüMf*viüt olsa lâle vatan hakkında gayeleri hep bir 
olduğuna kail bulunduğundan taWWerînün esfcabı 
mudibesiyle beyanımı Heyeti umumiyeye teklif «yite
rim. 17 Temmuz 1336 

(Antalya Mebusu 
Dava Vefcii 
Halil ibrahim 

3, — Biga Mebusu Hamdi Beyin, cepheleri zU 
yaret edecek olan heyetten istif osu 

Biga Mebusu Hamdi Beyin takriri okundu). 
Millet Meclisi Riyaseti Oeütesİne 

Oephei harbe İzam» tak&ıjtöir eden mebusas me-
yarunda bulunuyorum. Heyeti umumiryece mtötfcdaaz 

BEŞINCI CELSE 
REtS : Reisfeoni CdâleHfen Arif Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Cevdet Bey (Kittahya) 

3, — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
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karar hilâifıma olarak intihabın yenikten icrası zım
nında R'ryaSefti Cel'Kelerine ba takrir müracaat olunu
yor. Talebi valc'ii ademi emniyet işaretinde teüStkki ve 
zati şeref ve haysiyetimi muhil gördüğümden eğer 
azimetimden bir mahzur tevMd edecek -ise albJvali safo-
biyemin tedfkük'ile mebusluk'tan fskaıtıma kaırar veril
mesini İstirham eylerim efendim, 17 Temmuz 1536 

Biga ıM<fbusu 
Ham id 

REFİK BEY (Konya) — Kura ile iritflıab edil
mişlerdir, lüzum yoikltur. 

iREfStSA.Nl BEY — Zaten Meclisi Ali de ev
velki takriri kabul etmedi, orun için Meclisi AI'i es-
fci karamda musirdir. (IHamid Beye hitaben) Zatı 
âlîniz kura ile irrtflıab olundunuz, biBtabi vazifenizi 
kabul ederseniz ve vazifenize devam edersini. 

Diğer taraftan Osman Zeki Beyin ayni mealde 
bir takriri vardır, (Okunur): 

4. — Kayseri. Mebusu Osman Zeki Beyin, cephe
leri ziyaret edecek olan heyetten istifası. 

Riyasetti Ceüfteye s 
Kuraıda ademi isabet olduğu yirmi M imza ile 

verilen takrir müfad aidat» anlaçıitaı^ ve esa&en kanaa
ti âcizanem de bu merkezde bulunmuş olmakla, cep
heye gidecek heyet meyanmdan af ve ihracımı temen-
öi eylerim. 17'Temmuz 1'336. 

(Kayseri 
Osman Zeki 

RlElSfSANİ BEY — Mumaileyhi müısttarfi adde
diyor musunuz efendim? (Kayır,' hayır sadafları). 
'Hiç binisini müstafi addetmiyorsunuz değil mi efen
dim? (Evet efendim sederi). 

BlR MEBUS B. — Efendim öyle olmaz, reye 
{koyunuz., 

İRJBİİSUSAİNÎ BEY — Pekâlâ, o halde bu üç İkti
fayı kalbul edenler lütafen ellerini kaldırsın.. 

ÖİMER LÛ*PFI BEY (Amasya) —- Erendim, söz 
verir misiniz? 

RİBUsUStAİNt BEY — Buyurun* 
ÖMER LÛTFtt BEY — Efendim, ritfekayi muh-

»eremenin kura ile İntih&b olunduğunu bendeniz 

Meclise girince halber aldım. Yani orada el kaldır
mış değildim, geç gelmltş'tfıın. tnUühab olunan zevatın 
hiç birisini tattımıyorum. feimderini şimdi isidtito. Ar-
'kadaşkrınrtdan yalnız iki tanesini tanıyorum. Birisi 
pek fedakârdır, istanbul'dan tanırım, daha düfo vazi
feden gelmiştir. Diğer bîrîsi de (gayet fazri bir zaittir. 

Bu zevatı henüz isitltiğim için onlar hakkında 'bir 
fikir ve kanaatim yoktur. Gerek demlinden (40) im
zalı ve. şimdi .(120) imzalı verilen takrirlerde 'imzam 
vardır. Yanfİ kura ile olmasın, 'kUtihalb ile olsun, di
yorlar. Bundan arkaldaışforıımım bu isi yapamayacak
ları gibi bîr fikir beslemiş olduğum anliaşıHmasm, öyle 
hliç bir fikrim yoktur ve alamaz. Burada, oturan bü
tün miMvefcilterinAn hepsi sayanı hürmöütrr. Bu fi
kir katiyen kimseye gelemez ve gelmemiştir. 

ıBunidan dolayı arkadaşlarımın zihnimde bir şey 
varsa, kendilerinde suitefehhöm, hâsıl olmuş ise Jaen-
diterine arzı tarziye ederim. Mesele bu değildir. An
cak Meclis namına gidecek on zatın Meclisi temsil 
ditmesi lâzımdır. Bu fikir, bu niyetle ortaya aUmış-
tır, 

ıREÎStSAİNti BEY — O meseleden baths buyunma-
yırt. Yalnız istifa hakkında söyleyiniz 

ÖMER L O T F J BEY (Amasya) — Arkadaşlarım 
hakkında aidem'i îtimıad yoildbur, rica ederim, bir sui-
tefehhüm olmasın. Ancak meşrûtiyette esas her tür
lü temsTİâhn imiıhaible olmasıdır. Bu ise bir intühab 
ile yapılmamıştır. Kura usufti kabul edilmiştir. Am
ma (120) imzali aksi takrir verüiyor. Demek ki: Ev
velkinde ekseriyet yoktur. Çünkü takrir de yüzü mü
tecaviz imza vardır, İsterseniz bırakm. 

REİSİSANI BEY — Müsaade buyurunuz efen
dim. Nizamnamei dahilinin yetmiş besinci maddesi 
Mucibince Meclisi Ati tarafından reddedilen bir tek
lif o sene içtimai a rmda tekrar mevzuubahs ve mü
zakere olamaz ve ekseriyetin olup olmadığını da tak
dir edecek Divanı riyasettir. Şimdi efendim esas İti-
barile şurasını arz ediyorum. Üç istifaname vardır. 
Bunlar kabul buyuruluyor mu buyurulmuyor mu? 
İatifayi kabul edenler ellerini kaldırsın (Eller kalk
maz) pekâla kalbul edilmedi. Celseyi tadil ediyorum. 

(Saat yedide cebeye nflmyet verifcfi), 

I V A ^ I 
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