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BtRlNCİ CELSE 
Açılma Saati : Badezzeral 3 

REİS — Refsisanİ CcDIettiıı Arif Beyefendi 
KÂTİP ; Haydar Bey (Kütahya) 

RElStSANl — Efendim zaptı sabtk okunacak. 

1, — ZAPTI SABİK HULASASI 

(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından zaptı 
sabık hulasası kıraat edildi) 

•Birinci Celse 
rReisîfsani Celâtettin Arrf Beyefendinin tahtı riya

setlerinde saat üçte inikat etti. Zaptı sabık kıraat edi
lerek aynen kabul olundu. Azanın harcırah ve mu-
hassesaHarımn müzakeresine tahsis edilen ceteei ha
fiyenin akdi katml edilerek sa'lon kete'be ve saroiin-
den tahliye edildi, 

İkinci cebe hafidir. 

Üçüncü Celse 
Reisisanİ Celâlettin Arif Beyefendümn tatotı riya

setlerinde üçüncü cetee zevali saat yedide içtima et
ti. Azanın harcırah ve muhassesatlarmı tetkik etmek 
üzere celsei hafiyede intihabı takarrür eden encüme
nin yarın içtima etmesi Makamı Riyasetten tebliğ 
olundu. Burdur'u tercih ettiğine dair Akif Beyin tez

kereci okunarak yenliden intihabat icrası lüzumunun 
Biga'ya işarı takarrür etti. 

Sark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekh* Pa
şanın Ravhroon hakkındaki telgrafı kıraat edilerek 
beyanı mütalaa edilmek üzere Haricîye Vekâletüme 
•havalesi takarrür etti ve müteakiben Pazartesi ve 
Salı günleri encümenlerde çalışılmak ve Çarşamba 
günü aynı saat içtima edilmek üzere celseye nihayet 
verM, 

Reiaisani Kâtip 
Celâteltin Arif Refik 

'Kâtip 
Haydar 

REİSİSANİ BEY — Zaptı sabık hakkında sez 
isteyen var mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Var efendim. 
Meclisin zabıtnamesi vesilesiyle aMak ve iş rtdktai 
nazarından, gayet mühim bir meseleden bahsetmek 
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isterim, Geçenki içtima Reis CeJâtetÜn Arif Beye
fendinin tabu riyasetinde içtima etmiş. Niçin Arif 
Beyefendi -deniliyor? Bu, gayette mühim bir nota
dır. Bunllar telgraf başımda, muhaberatı resmiye ve 
gayri ratniyede de oluyor. Bir meslek ittihaz,editein, 
mdEMc surette unvan kabul edilsin. Paşa etendi, paşa 
hazretleri, hanımefendi, tslâmlbul, darülhMfetülaliy-
ye, bunlar nedir efendim? Binaenaleyh kıssa söylüyo-
rum. Badema basit bir usuKi idare tesis etmek icap 
©ttöiği gibi, basit (idare, basit muamelat, mutlak su
rette basit suretle olabilir. Binaenaleyh evvel emirde 
Meclisimizce bu veçhile birtakım elfaz ve sıfat bi 
Hrzum dalkavukluğa delalet eder. (Gürültüler) Birta
kım unvanlar kultanılma'sıa. (Haşa .sesleri, gürüttü-
fer) Müsaade buyurunuz. Isltedüğiimiz kadar bağırın 
bu bir hakikaıctSr. Virmi sene evvel neşrettiğim bir 
eserimde 'bunlardan bahsetmişim. Rica ederim efen
diler, bunu ben makine başında görüyorum. Telgraf 
makinesi kaşımda : Hilmi Beyefendi ne âlemdesiniz. 
Zati valâlan acaba bu bombardımanı filan diye bir
takım $ey&r... (Gürültüler, handeler) 

'BtR MEBUS BEY — în aşağıya. 
TUNAU HİLMİ BEY (Bolu) — Aşağıya da 

irerim, yukarıya da çricarım. Müsaade buyurunuz. 

/ — $jvas Mebusu Ziya Beyin istifanamesi. 
RıEtSİSANt 3BY — Eıfenkfiim, evrakı varide Si

vas Mefousu 28ya Beyin 'istilası var, okunacak : 
(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından Sivas 

Mebusu Ziya Beyin tellgralfi okundu) : 

ISurÖt 
Ankara'da Büyük Millet ıMecfafi Riiyaseti 

lAKıyesina 
Ahval sıhHiyem dofayısryte iıstifamın 'kalbuKtoü 

arz ve istirham eyferim. 
Sivas Mebusu 

. Ziya 

RJEtSJSANİ BEY — Sivas Mebusu Ziya Bey ls-
taribuTdan gelen ve burada Meclisi Atinfcsce kabul 
buyuruları zat olup Sivas'a gîtrnıişteıkii, Ahvali süı-
(htydri dotoyMİyle istüfamm vertriigBer. 

(HÜSRBV BEY {Trabzon) — AlhVaİt sfoMyesi-
n*.., (IKürsiîye sesleri). Kürsüye ge*wetk : İstifayı ve
ren Ziya Bey Brkaöi Harbiye Yüzbaşılarından Si-
vasb Ziya Beydir, Pek krytnetü bir arkadaşımızdır. 
Afevatt aüâyai, vazrM mdbuayetini İfaya mâni İste 
maa&eef kafbule tnedburuz. Falkat az zaman içinde 

Meclisçe bir usul İttihaz edilsin, telgrafta, umuru 
resmiyede zait kelimeler, unvanlar kullanılmasın. 

REÎSİSANÎ BEY — Efendnn. bu tekKf kabul 
'buyuruluıyor mu? (Ret sesleri) 

HAŞtM BEY (Çorum) — Bunlar ananei milfiye-
den maduttur, reddederiz. 

RBlStSANÎ BEY — Kabul edenler lütfen «Heri
ni kaidtrsmlar. (Eller kalkar) Kabul edilmedi efen
dim. 

TUNALI HİLMİ BEY — Yaşasın eski zihnSyet 
REİSJSANÎ BEY — O halde efendim, zaptı sa-

bukı aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
(EHer kaŞcar) Aynen kabul btıyurufdu. 

(Efendim Pazartesi ve Salı günleri içtima yakma
dık. Zabitnamede münderiç olduğu veçhile, encü
menlerde çalışmayı temin için idi. Maalesef encü-
menler inikat edememiş. Sebebini sorduk, dördüncü 
şube encümen intihabatını yapmamış. İstirham ede
rini, bir çok işlerimiz yüz üstü kalıyor, iki günü de 
boş geçirdik. Biran evvel içtima edip bu encümenler 
intihap edibin ve encümenler de teşekkül edebilsin. 
Bunu hassaten dördüncü şubeden istirham «derim. 
'Bugün biran evvel ikmal edilsin. 

tedavi kabil lise ve mânti, sırf hastalık İse böyle kıy
metli bir arkadaşınızı *:kaiybetmek doğru değMr. 
Onun için bendemize* evvelemirde ahvali sıhhiyesinin 
*etikÇk'i icap eder. (Pek doğru sodaları), • 

RBlSUSAÛNt BEY — Ne buyuruluyor efendini? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraMsarısaMp) — 
Hüsrev Beyefendûtin buyurdukları gibi, bu arkada-
şrtnm tammryoruz^ MaamaJfîh Hüsrev 'Beyefendi 
hakikaten oıemJeketİimlade değerli ve namuslu bir ar-
Ikadaşmuzdıır. Sözlernıe 'itöm&t ederiz, Fakat bu ar
kadaş kî kendisi çalışmak İstemiyorsa ve hakikaten 
ktlfa ederek ayrıca serbest bulunmak jalüyorsa buna 
\bMsn mâni ohrjakfcğırmz doğru değildir.. Bu adatn 
oba olsa stöhatinli esbabı nezaket olarak göstermiş
tir. Çünkü; yalmz sıbha&ndeö dolayı İstifa etmek 
lâzrnıgeüse idî, «WvaK s&fcrye&ne dair bir rapor ala
rak Mecfise goiıderebiSr, mezurtiyet talep ederdi. 
Berideniz öyle moçedefikn Mi, istifasını muhik gös
termek İdin başka aelbepter mkreitrnerrJiş, afavalS sah* 
biyesM göstermiştir. ;<H&!cfe zaten ötedenberi adettir. 
Vükelâ, eazam ahvali «itfaiyesine binaen istifa odıer-
ler. Bu tabliî ahivaK sdiiltyesme binaen istifa- değildir* 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
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Binaenaleyh bu İsftiyalfı mademki kendisi istiyor, ka-
•buütt. daha münasiptir zannederim, 

HAŞtM BEY (Çorum) — Ne gibi şeye sahip olu
yorsunuz aca!ba?...| 

RBÎSÎSANİ BEY — O halde efendim, istifayı ka-
Ibıü edenler lütfen ellerM İcaMırsut. (Eller kalkar). 
<Kalbut etmiyoruz sesleri. 'Kıymettar arkadaştır ses
leri. <gkîrüCtüTer). Kalbut edümişltiT efendim. 

2. — Kilikya Kuvayi Milliye Kumandanltğmtn, 
Reşit Pasa ile Hüseyin Efendinin Kozan Mebusluk-
larına intihap olunduklarına dair telgrafı. 

UŞKMsiya Kuvayi Mıiflfye Kumandam Doğan Be
yin telgrafı Kâtip Haydar Bey tarafından okundu): 

Suret 
•Büyük Millet MeeİM RiytaBettne 

SİvaS VaSsi Reşit Başa İle Kozan eşrafından sa-
(Mk Belediye RâsS Hüseyin Bfendim*n Kozan Me
busluğuna intihap edühniş olduktan ve mazbatalan-
nm datti Ktozan heyeti meıkeziye&i tarafından doğ
ruca takdim tatadığı maruzdur. 

Kili-kys Kuvaıyİ MiİEye K. 
'Kazanogjtu 'Doğan 

REİSİSANI BEY — O hafide efendim ak oldu
ğu şubeye göndeririz. Tetürik edilir değH mi efendim? 
(Hay hay sesferi)^ 

3. — Bolu Intihabatma ve Bolu Mebusluğuna 
Yusuf İzzet Paşanın intihap edilmiş olduğuna dair 
Dahiliye Vekâleti tezkeresi. 

ıÇBöiu linftobatona . a!it Dahâiye Vekâletinin tez-
fc*eresi Cevabiyesi Kâtip Haydar Bey tarafından 
okundu) :! 

Smtet 
BÖyük Miöet MecJisi Riyaseti Ceiitesîne 

>6 Temmuz sene 1336 tarih ve 211 numaralı tez-
kerdi alıyeferi cevabıdır : İntihap ınuamelesinıin Bolu 
'Mebusu A'bdulvehhap EfeıtdSrim vefatı üzerine yapü^ 
dağı ve Devrekli AlbtfuMah Efendi de ahiren teşkil 
oitunan ZoöguBJalk livasına tefrik olunacak müsaru-
nüeytfin yezitle de ayrıca bir mebus intihabına teşeb
büs olunduğu ve hulâsa İki mebus için ücra kıfenan in
tihap netücesinide birindi derecede Yutsuf tzzet Paşa
nın ve ücfrnüi derecede Mâtat Kemal Beyin ibrazı 
ekseriyet eyledikleri ıblntuhalbere anlasıbmg ve şu hal
de livaların tefrSkiddten mutehatsBİ vaziyete göre ye
nliden mebus intihabı kalbettnedliğli takdirde Abdülve* 
Ihap Efendinin yerine en ziyade rey kazanmış otao 

izzet Paşanın mebusluğunu Ikaibul zarurî bulunmuş 
ofaaBdat arz olunur, 

14 Temmuz 1336 
Umura Dahiliye Vekâleti Vekili 

Doktor Adnan 
MASİM BEY (Çorum) — Bu, Yusuf Paşa ol-

malı... 
İR'EtStSAiNİ BEY — Evet... Bunu da «it olduğu 

şdbeye gönderelim de orada tetkik edİKr. Kabul bu-
vurulur mu efendim? (Hay bay sodaları..,) 

4. — Sivas Mebusu Hayri Beye izin verilmesine 
dair Sivas heyeti merkezîye riyasetinin telgrafı. 

sRBt&IlSANl BEY — Efendim Sivas mebusların
dan Hayri Beye mezuniyet itasına dair Sivas heyeti 
meıkez&yesinra bîr telgrafı var. Bunu rtizamnamei da
hili mucibince Dmm riyaset tetiklik eyledi ve ken
disine tarihi telgraftan İtibaren bir matı mezuniyet 
verilme&ini tasvip ettG ve Meclisi Alinize arz ediyor. 
Telgraf da okunacak. (Okunsun sesleri). 

(Telgraf Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından 
dkundu) i 

SUKffl 
Ankara'da : Büyük Millet MecM Riyaseti Celitesline 

Heyeti merkeziyemizin nısfından fazlası hariçte 
hali faaliyettedir. Merkezde iş var, gazetenin devamı 
&ztm, binaenaleyh Savaş Mebusu Hayri Beyin müna
sip bir müddet daha mezun addedilmtsine müsaade
lerini Mrham eyleriz. 

29 Haziran 1336 
Heyetli Merkeziye Reisi 

HamdS 

(SESLER — Tarlih kaç ©fendim? 
KATİP HAYDAR BEY — 29 Hazirandır efen-

dihv 
REtSt SANt BEY — 29 Haziran. Divanı riya

set tarihi telgraftan İtibaren bir ay mezuniyetini tas
vip etmSstir, Yani 29 Temmuza kadar... 

ISJRRI BEY (tzmat) — MeeM Afinin bu husus
ta 'geçmiş bir ananesi vardır, ona riayeti teklif edi
yorum. Kendi tarafından müracaat lâzımdı. Vesayet 
attrrida değildir kî velisi tarafından vukubulacafc bîr 
şeyi tetkük edelim. 

JSÖDDAN BİR MEBUS BEY — Divanı riyasetin 
salâhiyeti var mı efendim? 

REÎSfSANı BEY — Divanı riyaset böyle bir sa
lâhiyeti olmadığını da takdir ediyor... Tasvip edip 
Meclise arz ediyor efendini. 

Reisin salâhiyeti bir hafta mezımSyet verebilmek
tir, Diğerleri Nüzarnnamei dahlili mucibince Divanı 
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riyasette tetkik edilir ve Divanı riyasetin reyi umu-
mtösîyte karar verilir, Meclisi Âliye arz olunur. Mec-
M Ali arzu buyıitthığu veçhile karar vermekte muh
tardır. { 

, HAKKI HAMDI BEY <Sinop) — Sırrı Beyefendi 
buyurdutar kS kendisinin müracaat etmemesi doğru 
degîkSr, ibu doğru olamaz. H6ç bir tense, ben bura
da fâzarUm, beni bırakın diyemez. Eğer şahsî bir şey 
olsa) Sırrı Beytin dediği ctabilir. Fakat memleketin 
menafü nofctai nazarından bittabi müdafaasını söy
lemek İtenidir. 

SIRRI BEY (İzntff) — Emsali hakkında karar var 
efendim. 

REİSÎSANl BEY — Karar 'istifalar içindir Sırrı 
Beyteifend'L 

Efeödkrı mezumyeiirii kabul edenler lütfen elleri-
fi kaldırsınlar. (Eller kalkar). Kabul edilmiştir efen-
kfim, 

5. — Denizli Mebusu Mustafa Beyin, mezuniye
tinin temdit edilmesine dair telgrafı. 

R!E$StSWNit BEY — Keza efendim diğer bir me
zuniyet telgrafı var. 

KDeriM Mebusu Mustafa 'Beyin telgrafı Kâöp 
Haydar Bey (Kütahya) tarafından okundu) : 

Suret 
Büyük 'Milet MedMsi Riyasetine 

'Kfiüldddli mıezunKyetiimın hitamına mebni Mecliste 
«İkiseriyet basıl etaıek üzere hemen hareketime dair 
olan telgnabtaitıel ceKfeferi tebliğ edSlmişse de bura 
havalisinin aldığı renk doltayöfyfe çiftfiğâmffz ahalisf-
riin Ikâtriilen hicret ettiği ve hayvanatı eMiye vesaûre-
rarz gasp ve yağma edildikten başka hâsılatımız dahî 
yüz üzere fkakraştır. Meşru olan şu mazeret ve mağ
duriyet piişi nazara ahnarafc mücMeti mezuniyetimin 
bir mah daha ıremdktine müsaade buyurulması müs-
terhatındır ofbabda ferman. 

'DenizÖ Mebusu 
Mustafa 

(Muvafık Sesleri)., 
(REtSfflSANl BEY — Kabul edenler lütfen elleri

ni Kaldırsınlar. (Star kalkar). Kabul sesleri). 
Petkâlâ kabul eda*, 
6. — Siverek Mebusu Rauf Beyin, bir ay tedavi

den sonra Meclise iltihak edeceğine dair telgrafı. 
jtEtStSANt HEY — Siverek Mebusu Rauf Be

yin telgrafı: var efendim. 
{fftjgnaf Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından 

okundu) .5 , , 

Suret 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 

Oetfflesme. 
Eşkiyanın iki defa taarruzları üzerine kaplıcada 

fcaknayarafc muStariben Sivas'a avdet ettim. Ameri
kalıların hastahanesmde bugün yapılacak ameliyatı 
cerrahiye neticesinde bmtetıııliittiikerân bir ay zarfın
da kesbi afiyet edip derhal Ankara'ya azimet edece
ğim maruzdur, fertnan, 

Siverek sancağı namına 
Büyük Mıİflet Mteclssl Azası 
Mafbaad Vilâyet Müldürü 

Rauf . 
^Muvafık, kabul «adaları)... 
REdSteAM BİEY — Kabul ederter «Serini kal-

dusaKar. <EHer (kalkar). Kabul e d M efendim. 
7. — Mus Mebusu Mahmut Sait Beyle rüfeka-

sının, hararahlarmtn tesviye ettirilmesine ve muvasa
latlarına kadar mezun addedilmelerine dair telgrafı. 

REtSlSANt BEY — Muş mebuslarının harcırah
larının tesviyesi ve mezuniyetlerine ait bir telgrafları 
var. 

<Kâtip Haydar Bey (Kütahya), tarafından okun
du): 

Suret 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Harcırahımıza hasrı iradei celileleri ahkâmından 

olan ağnam rüsumu cihaü ahireye sarf olundu. Elvi-
yei saire azaları hareket ettirildiği ve sekizer aylık 
maaşlarımızın terakümüne rağmen harcırahlarımızın 
livamıza hasren irsalât akçesinden verilmemesi İspatı 
vücut şerefinden bizi mahrum bırakıyor, bugünlerde 
Erzurum'dan, Mardin'den vürudu mahakkak yirmi 
dört bin liradan yol masrafımızla müterakim maaşa-
timizin tesviyesiyle hareketimizden muvasalatımıza 
kadar mezun addi inayetlerinden müsterhamdır, 

Aza Aza 
Sait Kasan 
Aza Aza 

lAbdülgani Ahmet 
lAza 
tRiza 

REISISANİ BEY — Efendim bunun harcırah 
kısmı için Maliye Vekâletine tarafı Riyasetten yazıl
mıştır. Harcırahlarının bir an evvel tesviyesi için. 
Fakat tabiidir ki, kendileri mezuniyet talep ediyorlar 
ve diyorlar ki : Harcırahımızı alıncaya kadar bizi 
mezun addediniz. Eğer Meclisi Aliniz tasvip eder
se... Kabul Duyurulur değil mi efendim? 
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ıSIRRI BEY (İzmit) — Bidayeti İntihaplarından 
vünıtlanna kadar.,. 

REİStSANt BEY — Bidayeti intihaplarından vü-
rûtlarına kadar mezun addedenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. (Gürültüler). 

SESLER — Mazbataları tetkik edilmiş mi, me
bus mudurlar? 

t 

1. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Damat Ferit 
Hükümeti zamanında Dersaadet Divanı Harp örfisin
de verilen hükümlerin keenlemyekün addolunmasına 
dair teklifi. (2/29) 

iREtSlSANt BEY — Efendim Elâziz Mebusu 
Hüseyin Beyin Damat Fendin zamanı Hükümetinde 
Dersaadet Divanı Harbi örfisinde verilen hükümle
rin keenlemyekün addi hakkında bir takriri var. 
(Zaten keenlemyekün sesleri) efendim tabiidir ki 
bunu Lâyiha Encümenine göndereceğiz.,. (Hay hay 
sesleri), 

2. — Memeye Mebusu Dr. Tevfik Rüştü Bey 
ve rüfekasmm, İrşat Encümeni beyannamelerinin 
neşrine ve udul heyeti teşkiline dair teklifi. (2/30) 

(REtSİSANİ BEY — Menteşe Mebusu Tevfik 
Rüştü Beyin ve rüfekasının bir takriri var: 

İrşat Encümenine kabul edilecek beyannamelerin 
neşir ve tamimine ve muhalif harekâtta bulunanlar 
hakkında ve udul heyeti teşkiline ait... Bunu da 
Lâyiha Encümenine gönderiyorum efendim. (Hay, 
hay sadalan), 

3. — Saruhan Mebusu Reşit Beyin, müdafaai 
memleket için İttihazı icap eden tedabire dair teklifi. 
(2/31). 

REtSİSANİ BEY — Müdafaai memlekete dair 
Saruhan Mebusu Reşit Bey ve rüfekasının bir tak-

• 1. — Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin Sıhhi
ye Vekâletine raptı hakkında kanun lâyihası. 

REtSİSANİ BEY — Efendim, Muhacirin Müdü
riyeti Umumiyesinin Dahiliye Vekâletinden fekkiyle 
Sıhhiye Vekâletine ilhakına dair Heyeti Vekilenin 
bir teklifi kanunisi var. Okunsun efendim. 

ıTUNAU HİLMİ BEY (Bolu) — Söz isterim. 
Sure* 

Ankara: 15 -VII^ 1336 

REtSİSANİ BEY — intihap olundukları dakika
dan İtibaren mebus telâkki olunurlar. Fakat mazba
taları reddolunursa o vakit mebus olmazlar. Hatta 
o vakte kadar kıstelyevmlerini almak salâhiyeti ka-
nuniyeleri dahilindedir. Onun için mezuniyetlerini 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller 
kalkar). Kabul edildi efendim, 

riri var, Lâyiha Encümenine gönderiyoruz^ (Hay, 
hay sadaları). 

4. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati Beyin, 
Matbuat Müdürü Umumiyesinin Meclisten intihabına 
dair teklifi. (2/32). 

REİStSANt BEY — Matbuat ve istihbarat Mü
dürü Umumiyesinin Meclisten intihabına dair Saru
han Mebusu Necati Beyin bir takriri var, onu da 
yine Lâyiha Encümenine gönderiyoruz (Muvafık 
sadaları). 

5. — Karesi Mebusu Hasan Basri Bey ve rüfeka
smm, teşkilâtı Hükümete ve tayini memurine dair 
teklifi. (2/33). 

ıREİSİSANt BEY — Teşkilâtı devair ve tayini 
memurine dair Karesi mebuslarının teklifi,kanuni
si var. Lâyiha Encümenine. 

6. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, mu-
hasebei hususiyelerin lâğvi hakkında teklifi. (2/34). 

REİStSANt BEY — Muhasebeİ hususiyelerin 
lâğvi hakkında Siverek Mebusunun teklifi kanunisi 
var. Onu da Lâyiha Encümenine efendim. 

7. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, nahiye mü
dürlerinin ahali tarafından intihabına dair teklifi. 
(2/35). 

REtSİSANİ BEY — Nahiye müdür ve azalarının 
ahali! mahalliye tarafından İntihabına dair Elâziz 
Mebusu Hüseyin Beyin bir teklifi kanunisi var, Keza 
Lâyiha Encümenine, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine 
[Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin Dahili y* 

Vekâletinden irtibatı fekkolunarak Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekaletine raptı hakkında Heyeti 
Vekilece kabul edilen mâddei münferidei kanuniye 
lâyihası takdim kılındı. Mecliste müzakeresine de
lâlet buyurulmasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

4. — TEKLİFLER 

3. — LAYİHALAR 
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.REİStSANÎ BEY — Fakat efendim bunun mü
zakeresini kabul etmiyoruz. Encümene gidecektir 
efendim. Evvelâ encümene havale edelim. Sonra 
müzakere cereyan etsin. 

ıTUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bendeniz lâg-
vini teklif edeceğim için (Gürültüler). Müsaade bu
yurun efendim... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahib) — 
Encümenden çıktıktan sonra söz söylenir. Heyeti 
Vekİlenin gönderdikleri kanun lâyihaları Lâyiha En
cümenine gitmez. Nizamnamei dahilî mucibince 
doğrudan doğruya ait olduğu encümene gider, 

•REİStSANÎ BEY — Onun için ait olduğu encü
mene havale edelim, 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Encümen
de duruyor. Bu da mı encümende iki ay duracak? 
Evvelce encümene ayni şekilde bir lâyiha gitmişti. 
Muhacirin işlerine kimse bakamıyor. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Bir vekâlet 
kabul edildikten sonra bunun hakkında ayrı
ca müzakereye ne hacet var? Bu, tabiî bir ha
rekettir efendim ve tabiatiyle Sıhhıye'ye raptedilmek 
lâzımgelir. Böyle bir vekâlet ihdas edilmiştir. Bu
rada bunun esbabı mucibesi söylenmiş ve Meclisçe 
kabul edilmiştir. 

I. — Erzurum Mebusu Necati Beyin, mülteci' 
lerift tedarik ettikleri vesaiti nakliyenin ellerinden 
alınması esbabma dmr Müdafaai Milliye Vekâletin
den şifahî sual takriri. 

REÎSÎSANİ BEY — Efendim, mültecilerin te
darik ettikleri vesaiti nakliyenin ellerinden alınması 

REtSlSANt BEY — Reye kondu bir defa efen
dim. 

•Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Reyi işarı alın
madı efendim. 

JtEFtK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Heyeti 
tcraiyenin teşekkülü hakkındaki kanun, kanunu esa
si mahiyetinde olarak tayini esami ile kabul olunur
ken, Muaveneti içtimaiye Vekâletine Muhacirin 
Müdüriyeti de raptolmıdu ve bu da kabul olundu. 
Yani bir kanunu adinin fevkinde olarak tayini esami 
suretiyle ve sülüsam ekseriyetle Muaveneti Içtimaiye-
ye Muhacirin Müdüriyetinin mülhak olduğu kabul 
edildi. Şimdi Heyeti Icraiye bunu şekli kanunide 
bir maddei münferide olarak kabul ediyor. Rica 
ederim, kabul edilmiş bir şeyi tekrar encümen safa
hatından geçirmeyelim. Araya vazedelim. Bu bir 
madde olarak kabul olunsun, yalnız bu muvazenei 
Maliyeye taallûk ettiği için ayrı bir kanun halinde 
geliyor. Kabul edelim, beyhude vakit geçirmeye
lim, 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bunu şimdi 
mevzuubahs etmek doğru değildir. Kabul edilmiş
tir. 

REİStSANÎ BEY — Encümene gönderilmesi ta
karrür etti. Gönderilmek lâzımdır. Yalnız istirham 
ederiz ki, biran evvel çıkarsınlar, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
buyurun efendim, reyi İşarl ile kabul edilmemiştir 
efendim. 

REtSİSANl BEY — Reyi işarî ile değil; bundan 
evvelki yaptığımız mevaddaki gibi oldu. Fakat usu
lüne tevfikan olduğu için yapıldı. 

REFlK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Hakkı 
âliniz var efendim. 

ıRElStSANt BEY — Reyi işarî ile*. Encümen
lere gitmesini kabul edenler lütfen etlerini kaldırsın
lar. (Eller kalkar). Kabul edildi efendim. 

esbabının Müdafaai Milliye Vekâletinden şifahen 
sual talebini havi Erzurumlu Süleyman Necati Bey 
ve rufekasının bir takriri var, bunu Müdafaai Mil
liye Vekâletine gönderelim, Meclise gelsin. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Müstace
liyet karariyle gelsin ve izahat versin. 

,MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarkî) — Nizam
namei dahiliye kabul ettik, O halde bunu bozma
yalım. 

iREtStSANt BEY — Hangi encümeni arzu edi
yorsunuz, Dahiliye Encümenine mi. Sıhhiye Encü
menine mi, yoksa her ikisine mi? (Her iki encü
mene sadalan). 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Ne lüzum var 
efendim..< 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Çıkmamak 
şartiyle, Beyefendi. 

5. — SUALLER 
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6. — MUHTELİF EVRAK 

A — Malatya intihabatı hakkında Vakkas Ferit 
imzalı arzuhal 

[REİSfSAfNIt BEY — Efendim, Malatya intihabı 
hafckırida Vakkas Beyin bir istidası var, bunu da ait 
olduğu şubeye veya encümene gönderelim, tntihabatı 
tetkik etsin. 

<BtR MEBUS BEY — 'Hariçten bir zatın istidası-
dlT; 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Usulen şubeye gidecek. 

RBtStSANÎ BEY — İstida Encümenine göndere
lim efendim. (Şubeye... Hayır, hayır sadalarr). Müsa

ade buyurun efendim, şubelere giden intihap (mazba
talarıdır. Makamdan gelen şubelere gider. Halbuki 
esas itibariyle Ferit Bey tarafından burada bir bak 
iddia ©diliyor. Onun için bir fdefa İstida Encümenine 
gönderelim. Meclisi Aliniz lüzum görürse tedkiki 
için bir şubeye gönderir. 

EMfN BEY (Erzincan) — Ayni suretle bir istida 
şubeye gitmişti, tntihabata ait idi. Bu da oraya gitsin. 

REÎSJSATNft BEY — Simdi efendim, encümene 
gitmesine taraftar olanlar ellerini kaldırsınlar. (Eller 
kalkar). 'Kaimi edildi efendim. Encümene gidecek. 

(Celse on dakika tatil edildi.) 

mum t* 

tKtNÛI CELSE 
AçAma &&& i 4 Badezoeval 

REİS -. ReMsnti COMetÜa Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (KUtaSirya), Raslnı Bey (Sivas). 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

8. — İstanbul Meclisinden gelmiş olan Aydın Me
busu Emin Efendiyle, Ankara Mebusu Ömer Müm
taz ve Çorum Mebusu İsmet Beylerin Meclise takdi-

REİlSİSANt BEY — Efendim İstanbul mebusla
rından ve ankadalarımızdan Aydın Mebusu Hoca 
Emin Efendi ve Ankara Mebusu Ömer Mümtaz 
Beyle Çorum Mebusu İsmet Beyi Heyeti Vekile Mec
lisi Âlinize takdim etmekle kesti şeref eyler. (Teşek
kür ederiz safa geldiler. Sadaları). 

2. — Hactbayram camiinde okutturulacak mevlü-
de daveti mutazammın, Muallim ve muaHİmeter ce
miyeti kâtibi umumiliğinin tezkeresi. 

[REİSİSA'Nİ BEY — Efendim Meclisi Aliniz na
mına davet name vardır, okuyorum efendim. 

B. M, Meclisi Riyaseti Celilesme 
iHalkkm inayetiyle Ankarada tesisine muvaffak 

olduğumuz Muallim ve muafflimeler cemiyetinin ça
lışmalarında hüsnü •muvaffakiyetine nail olması mak-
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9, — Maraş Mebusu Hasip ve Aslan Beylerin 
intihap mazbatalarına dair Mazbataları tedkik Encü
meni mazbatası. 

REtStSANt BEY — Maraş Mebusu Hasfb ve As
lan Beylerin mazbatari intihabiyesi var, okunacaktır 
efendim. 

Suret 
işbu mazbatai intihabiye birinci şubece bitedkik 

muvafıkt usul olduğu görülerek tasdik ve Heyeti 
umumiyeye arzolunur. 

REtSlSANÎ BEY — Kabul buyuranlar lütfen el
lerini "kaldırsın (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

6. — MUHTELİF EVRAK 
sadiyle ve mübarek şehitlerimizin ruhlarını şadetmek 
arzusuyla önümüzdeki cuma günü cuma namazını 
müteakip Hacıbayramıveli camii şerifinde mevlüdü 
şerif okutturulacağından bilcümle Muhterem mebus
larımızla beraber %u kudsi ayine iştirak buyurulma-
sıru istirham eyleriz olbabda. 

21 Temmuz '1336 
Muallim ve Muallimeler Cemiyeti 

•Kâtibi Umumisi 
Mehmet Kâzım Nami 
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{Çok iyi, muvafık sesleri^ 
REİStSANt ©EY — Jandarma kanununun bu 

günkü ruznameye idhali için yetmiş, seksen imzalı bir 
takrir vardır efendim. Faikat müzakeresinde Dahiliye 
Vekilinin de burada bulunması lâzım idi. Haber gön
derdik maalesef hasta olduğu için bugün gelmemiş
tir, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Her gün mü hasta Reis Bey?..t 

îRBİBtSANt BEY — Dün Heyeti Vekilede bera
ber idi. 'Binaenaleyh, her gün hasta olmadığına delâ
let eder. Onun için müsaade buyuruiursa efendim. 
Bunu 'ilk celsem izdeki ruznameye kfhal edelim ve 
Dahiliye Vekmni de haberdar edelim. 

RÜŞTÜ BEY <Kastamomı) — Müsaade ederseniz 
efendim en yakut günlerden bir gün tayin edelim. 

REBSlSANt BEY — Müsaade buyurun efendim 
arzedeyim. Cumartesi günkü celsemize idhal edelim. 

Yana da içtima etmeydim, zannederim dördüncü şu
be İnlihabatmı ikmal etti. Encümenlerde birikmiş 
bir çok evrak var idi, Encümerırter biran evvel birle
şip reislerini, kâtiplerini mazbata muharJrrlerini İn
tihap edip işlere başlayıversinter. Cumartesi günü 
cebemizi açarız, ruznamemize gerek jandarma kanu
nu ve gerek harcırah meselesi İçin encümenin yap
mış olduğu mazbatayi tdhal ederiz. Muvafık mı 
efendim? (Muvafık sesleri). Bu suretle kabul buyuru-
tmyor mu efendim? (Hay, hay «adaları). 

REFİK BEY (Konya) — Meni müskirat kanunu 
nerede kaldı efendim? 

•REtSİÖAINI BEY — Maliye encümenindedir. 
Encümen teşekkül etsin de iedkjk edecektir efendim. 

Cumartesi günü aynı saatte içtima etmek üzere 
celsemizi tatil ediyorum, 

Kapanma 8araö: Badczrattal 4,30 
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