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REİS — Meclisi kuşat ediyorum. (Kâtip Muhittin Baba Bey tarafından zaptı sabık okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin ri

yasetlerinde birinci celse zevali saat iki buçukta ini
kat etti. Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul edildi. Kas
tamonu Mebusu Hulusi ve Cebelibereket mebusları 
îtisan ve Raslîm Beylerin şubelerden mevrut maza-
bıtı intihabiyeleri kıraat ve mebuslukları kabul olundu. 
Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir Paşadan 
mevrut telgrafla mevakii muhtelifeden mevrut Iydı 
atilha tdbrilkine dâir telgrafların adresleri kıraat ve Di
vanı Riyasetçe cevap itası takarrür etti. Umuru ma
liyeye ait dokuz adet kanun müzakeresinin müstace
liyetle icrası hakkında Maliye Vekâletinin tezkeresi 
kıraat ve müstaceliyeti kabul edildi. Seferberlikte fi
rar ceraimini irtikâp edenler hakkında Heyeti Vekile-
nin teklilfi kanunisi Müdafaai Milliye Encümenine ve 
Büyük Millet Meclisi azalarının muhassasaltına ve 
mebuslukla memurluğun imtizaç edemeyeceğine dajir 
yine Heyeti Vekİİenin diğer bir teklifi kanunisi Kanu
nu esasi encümenine havale olundu. Maden mebus
luğuna müntahap Kâzım Beyin istifası kıraat ve ka
bul olundu. Ankara vali sabıkı Yahya Galip Beyin 
Kırşehrinden intihap edildiğine dair Dahiliye Vekâle
tinin tezkeresi okundu. Dersim ahvaline ve oraca it
tihazı lâzım gelen tedabire dair Dersim Mebusu Hayri 
Beyin Dahiliye Vekâletinden, tenviratı elektrikiye İçin 
bin sekiz yüz lira sarfedilmesi sebebine dair Aydlın 
Mebusu Mazhar Beyin yine Dahiliye Vekâletinden 
Ku'vayi Milliye efradından mubayaa sırasında vukua 
getirdikleri ahvale da'ir Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
Müda'fa.ai Milliye Vekâletinden, Ankara Sultanisi Mü
düriyetine yeni bir zatın tayininden dolayı bir kaç mu
allimin istifası sebebine dair Trabzon Mebusu Ali Şük
rü Beyin Maarif Vekâletinden sual takrirleri ait ol
dukları vekâletlere havale edildi. Rakamlarımızın sağ
dan yazılması hakkındaki takrir, sahibi imza Bolü 
Mebusu Hilmi Bey tarafından geri alınmış ve Milli aşi
reti ahvaline dair Diyarbekir Mebusu Kadiri Ahmet 
'Beyin istizah takriri sahibi imzanın muvafakatiyle sua
le bittahvil Dahiliye Vekâletine havale edilmiş ve Ço

rum Mebusu Dursun Beyin Maarif Vekâletinden is
tizah takriri reddedilmiştir. Amasya Mebusu Ömer 
LûiJfi Beyin Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efendinin 
Meclis azası meyamna ithali ve Posta ve Telgraf Mü
düriyeti Umumiyesinin Maliye Vekâletine raptı halk* 
kındaki iki teklifi ve mecburi muallimlik ve tababet 
hakkında Antalya Mebusu Hamdullah Suphi Beyle 
refikinin teklifi kanunileri Lâyiha Encümenine ha
vale edlildi. Şûrayi devlet makamına kaim olarak bir 
Heyet teşkili hakkında Dahiliye Encümenince verilen 
kararın Adliye Encümeninden tesrii celp ve müzakere
sine dair Mardin mebuslarının takrirleri üzerine kanu
nun sürati irsali hususunun Dahiliye Vekâletine işarı 
takarrür etti. Mekâtibi âliyede ördü lisanı tedrisatına, 
bazı ahvalde şahadetnamesiz rava vekilleri istihdamına 
müsaade edi'lmesine, mesakin icarına ve şevki sultanide 
vaki alacak mübayaata dair Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin dört teklilfi kanunisi ve artar vergi hakkında Tu-
nalı Hilmi Beyin lâyihai kanuniyesi Lâyiha Encüme
nine ve Miralay Şefik Beyle mütekait Binbaşı Memduh 
Beyin istidaları İstida Encümenine havale olundu. 
Encümenlerce tetkikatı ikmal edilip Heyeti Umumi-
yeye sevkedilen mevat Makamı riyasetten tebliğ olun
duktan sonra beş dakika teneffüs edilmek üzere cel
seye nihayet verildi. 

ikinci Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 
ikinci celse saat üçte inikat etti. Seferberlik ipti
dasında mevkuf iken askere sevkedilen ve ahiren 
avdetle ikmali müddet için mevkuf bulunan bazı eş
has hakkında istifsarı icabeden meVadın Adlîye Ve
kâletinden sualine ve Yunusoğlu Mustafa ile Kara Ali-
oğlu Durmuşun bakiyei müddeti cezaiyelerinin alfîfına 
ve hıyaneti valtaniyeden üç seneye mahkûm Memetoğlu 
Yusuf çavuş aleyhindeki hükmün Tefine dair Adliye 
Encümeninin dört kıta mazbatası kıraat ve kabul olun
du. Aşar mültezimlerinden edayi deyn edienler hak
kındaki Lâyihai kanuniyenin müzakeresine geçilerek 
Muvazenei Maliye Encümeninin teklifti kıraat ve müs-

— 50M — 
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tacelen kıraat ve müteakiben maddelere geçilmesi ka
bul edildi. iBirinci madde aynen, ikinci madde tadilen, 
üçüncü maddenin tayyı kabul olundu. Dördüncü mad
de tadil için encümene verilerek beşinci ve altıncı 
maddeler aynen kabul edildi. Ve müteakiben bedeli 
nakdi kanunun müzakeresine geçildi. Kanunun bir ker-
re de Mtidafaai Milliye Encümenine havalesi (hakkın
daki teklif kabul edilmeyerek cereyan eden müzake
rattan sonra müzakerenin kifayeti ve maddelere geçil
mesini kabul edildi ve on dakika teneffüs edilmek üze
re celse tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

üçüncü celse zevali saat beş buçukta inikat etti. Ada
na Mebusluğuna müntahap Zekâi Beyin şubeden mev
rut mazbatai intihabiyesi kıraat ve kabul olundu. Aşar 
mültezimlerinden edayi deyn edenler hakkındaki Lâyi-
hai Kanuniyenin encümenden mevrut sureti muad-
delesi kıraat ve bu baptaki müzakerattan sonra ye
niden tadilât icrası için tekrar encümene havale olun
du. Bedeli nakdî lâyihai kanuniyesinin Muvazenei 
Maliye Encümenince teklif edilen birinci maddesi kı
raat ve bu bapta uzun uzadıya müzakerattan ve mü
zakerenin kifayeti kabul olunduktan sonra tadil tek
liflerinin hiçbirisi nazarı dikkate alınmayarak birinci 
madde tekrar kıraat ve reye vazedildi ve kabul edil
medi. ikinci maddenin müzakeresi esnasında Muva
zenei Maliye Mazlbata Muharririnin teklifi üzerine 
yalnız mileli gayrimüslimeye ait olmak üzere kanu
nun tadili zımnında Lâyihai Kanuniye Muvazenei 
Maliye Encümenine havale olunarak Makamı Riyaset
çe bugünkü ruzname tefhim ve Cumartesi günü ayni 
saatte içtima edilmek üzere zevalî saat yedi buçukta 
celseye nihayet verildi. 

İkinci Reis Vekili Kâtip 
Hasan Fehmi Feyyaz Âli 

Kâtip 
Muhittin Baha 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı 
efendim? Buyurun İsmet Bey! 

İSMET BEY (Çorum) — Bedeli Nakti Kanununun 
birinci maddesinin müzakeresi hitam bulduğu sırada 
usulü müzakere ve nizamnameye muhalif bir sehiv 
vukua geldiği kanaatindeyim. Şimdi zabıt hulâsası da 
onu teyit ediyor. Bir kanun lâyihasının heyeti umumi-
yesi müzakere edilir ve maddelerin müzakeresine ge
çilmesine karar verilirse maddelere geçilir. Binaenaleyh 
kanun reddedilmemiş demektir ki bu, Nizamnamei Da
hilinin maddei mahsusasında musarrahtır. Maddenin 
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müzakeresini bitirdikten sonra tabii müzakere cere
yan eder ve müzakerenin kifayetine karar verildikten 
sonra tadil teklifleri maddei asliyeye tercihan reye 
vazolunur. Tadil takrirlerinin de en şümullü olanı tak
dim edilir. Şu halde en şümullü olan takrir tay tek
lifidir. Binaenaleyh birinci maddenin müzakeresi es
nasında tay teklifi reye vazedilmiş ve reddedilmiştir. 
Muahharan tadil teklifleri de, tay teklifleri reye ko
nulduktan sonra, reddedildi. Şu halde maddenin tay-
yi teklif edilir, kabul olunmazsa, bütün tadilname-
ler de reddedilirse madde reddedilmiş mi olur? Yoksa 
ikinci maddenin müzakeresine mi geçilmesi lâzım ge
lir? Herhalde madde reddedilmiş değil, ikinci madde
nin müzakeresine geçilmesi kabul edilmiştir. Binaen
aleyh ikinci maddenin müzakeresine geçileceği ve re
ye vazedileceği yerde madde reye vazedilmiştir. Bu
nu teşrih ederken zannetmeyiniz ki bu kanunun lehin
de idarei lisan ediyorum, lehinde idarei lisan etmiyo
rum efendiler! Bu Meclisin haysiyeti teşriiyesi namına 
vukua gelen bir sehvi tashih etmek istiyorum. Meclis 
bu husustaki kanaatini her vakit izhar edebilecek sa
lâhiyeti haizdir. Çünkü kanunun heyeti umumiyesi 
henüz reye vazedilmemiştir. iki dakika evvel tay tek
lifi kabul olunmazsa bundan tekrar reye vazedildi 
manası çıkmaz efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade eder 
misiniz? Usulü müzakere hakkında söyleyeceğim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Söz kesilmez 
efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Zabıt hak
kında söylüyorum. 

İSMET BEY (Devamla) — Binaenaleyh iki daki
ka evvel verilen kararı muhafaza etmek ve tay, ta
dil teklifleri kabul olunmadığından ikinci maddenin 
müzakeresine geçilmesi tarzında maddenin bu zabıt
ta tashih edilmesi kanaatindeyim. Maahaza azayı ki
ram kanaatlerini katiyen tağyir etmiş olmazlar ve hay
siyeti teşriiyesini Meclis ikmal etmiş olur. Reye vaz-
olunduğu zaman bittabi kanaatlerine dokunmaz. İki 
dakika evvel verilen karar, iki dakika sonra tayyedil
memek. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Esas anlaşıl
mamıştır efendim. 

İSMET BEY (Çorum) — Sehivdir efendim. 
HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Efendim ismet 

Beyefendinin buyurdukları tarzda mesele cereyan et
memiştir. Heyeti Celile bu kanunun heyeti umumiye-
sini kabul etmiş değildir. Müzakerenin kifayetini ka
bul etmiştir. Heyeti Umumiye müzakeresinin kifayeti-
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ni kabul etmiştir. Yoksa kanunu kabul etmiş değildir 
ve kanun reddedilmiştir. Bendenizin verdiğim takrir-' 
de diyordum ki; bedeli nakti gayrimüslimlere hasre
dilsin. Bu, gerçi ekseriyetle kabul edilmişken bir zü
hul neticesi yoktur denmişti. Halbuki Heyeti Celile 
bilâhara Çorum Mebusu Fuat Beyefendinin teklifleri 
üzerine kabul etmişti. Yalnız gayrimüslimlere hasrı 
kabul edilmişti. Binaenaleyh bendenizin takririm He
yeti Celilece kabul edilmiştir. Bunun o suretle tashi
hini teklif ediyorum. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim me
sele, zaptı sabık hakkındaki mütalaanız nedir demek; 
dün cereyan eden mesele doğru mudur, eğri midir? 
Demektir. Yani dün Mecliste cereyan eden mesele ay
nen geçmiş midir? Diye sormaktır. Yoksa cereyan eden 
ve karara iktiran eden bir meselenin tashihine kıyam 
etmek demek değildir. 

Efendim bizim bu husustaki vazifemiz, alelıtlak 
filân meibusun mebusluğunun kabulü, falan kâğıdın 
havalesi, falan şekilde müzakerenin kabul veya vu
kua gelen bir şey vaki iken gayri vaki veyahut gayri 
vaki iken vaki olarak gösterilmiş midir, değil midir? 
Bunu anlamaktır. Binaenaleyh cereyan eden bir me
seleyi tekrar mevkii müzakere koymak hiçbir zaman 
doğru değildir. Biz şimdi diyeceğiz ki; bu kanunun 
yalnız gayrimüslimler hakkında nazarı teemmüle alın
mak üzere encümene havalesi karargir olmuş mudur? 
Zabıt diyor ki olmuştur. Eğer bunun olmadığını id
dia ederseniz gelip bu bapta söz söylemenizi rica ede
rim. Dün usulü müzakere dahilinde şöyle olmak, böy
le olmak lâzımdı, olmadı yolunda Meclisin kararını 
tebdile kıyam etmek manalı bir şey değildir. Onun 
için bendeniz dedim ki; müzakerede, zaptı sabıkta bu
na dair bir şey var mıdır? Yok mudur? Gibi husu-
sata münhasır olsun ve mesele kapansın. Meclisin ka
rarı her zaman karafdır. Nizamnamei Dahilî resen 
Meclisin kararıdır. Nizamnamei Dahilî fevkinde bir 
karar vermekle Kanunu Esasiye bir taarruz gibi şekil 
yoktur efendim. 

Nizamnamei Dahilide Meclisin ekseriyetine iktiran 
etmiş bir karar, diğeri de bir karardır. Bir kararın di
ğer bir karara muraccah olmasında bir beis yoktur. 
Mesele budur efendim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim Refik Şevket Bey biraderimizin bilhassa son 
ifadesini evvelce tashih etmek isterim. Nizamnamei 
Dahiliye muhalif bir kararı Meclisi Âliniz her za
man ittihaz edebilir. Fakat bir madde şeklinde olmak 
üzere, ancak bu tarzda bir kararı kabul edebiliriz. 
Nizamnamei Dahilî ne zaman bir maddei muaddele 

ile tashih edilirse Meclisin bu husustaki kuvvet ve 
kudreti o zaman tahaddüs eder ve ondan sonra onun
la amel edilir. Fakat böyle hususî kararlar suretinde 
yahut müzalkere esnasında yapılmış suretinde bir ka
rar ile tashih etmek katiyen doğru değildir. 

Böyle bir şey olmaz. Hiçbir yerde... Bunun niha
yetinde anarşi olur. O zaman Nizamnamei Dahilî yok 
demektir. Meclisimizde ötedenberi gerek kavanin, ge
rek nizamname hakkında böyle şeyler oluyor. Efendi
ler! İçtihat ile hükmü katiyi birbirinden tefrik etmeli
yiz. Her zaman muhtelif kararlar ittihaz edilebilir. 
Fakat bunlar ancak içtihat mahiyetindedir. Muta bir 
hüküm değildir. Ne zaman muta bir hüküm olursa, 
gerek Kanunu Esaside, gerek Nizamnamei Dahilide 
Heyeti Âliyenizce bir metni muaddel müzakere edilir 
o kabul edilir. Ne zaman ki tadil edilen bir metin 
kabul edilir işte o sarih bir hükümdür. Bundan evvel
kiler olsa olsa içtihat mahiyetinde bir karar olur. Bi
naenaleyh kimseyi rapt ve bent etmez. Bundan sonra 
zaptın sureti tadilindeki noktai nazarımı ve mütalaa
mı arz etmek isterim. Gerek zaptın sureti tadilinde, 
zabıtta cereyan eden vekayia ait bir tasavvur olsun, 
gerek Nizamnamei Dahiliye ve teamülâta mugayir bir 
hareket vaki olmuş olsun, bunların her ikisinin de 
tashihi kabildir. Çünkü tashihi kabil olmasa Nizam
namei Dahiliye yahut teamüle ait bir kusuru ne za
man yapacağız? Hangi ruznamede gelecek? Gelmez. 
Binaenaleyh gelemeyeceği için İsmet Beyin buyurduk
ları gayet varittir. Bu cihet tashih edilmelidir. Bu tas
hih edildikten sonra diğer bir noktai nazarı Heyeti 
Âliyelerine arz edeceğim. O da esasen Bedeli Nakti 
Kanununun reddi hakkında vaki olan mütalaa doğru 
değildir. 

Eğer kabul edilirse diyeceğim yoktur. Yok bu ka
bul edilmediği takdirde bendenizin, kendilerinin mü
talaalarına ilâve edeceğim bir şey vardır. Bedel Ka
nunu bir kanunu malidir. Bu kanunu mali hiçbir za
man, tayini esami olmaksızın olamaz. Binaenaleyh 
eğer bu kanun, hatta encümenin dediği tarzda, encü
mene iade edilmek için tayini esami lâzımdır. Çünkü 
biz müsallahlardan da bedeli nakti almak istiyoruz. 
Onun için Heyeti Âliyenize arz ediyorum ki; on bin 
kişi bedeli nakti veren olsa, bugün bizim için beş mil
yon lira eder. Yirmi bin olsa, on milyon lira eder. 
Bu derece mühim bir kanunu iade edebilmek, redde-
bilmek için herhalde Heyeti Âliyenizden her biri me
suliyeti deruhde etmesi lâzımdır ve bu mesuliyeti de-
ruhde edenlerin de tayini esami ile isimlerini zapta 
ilâve edilmek üzere malûm olmalıdır. Binaenaleyh 
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reddi hakkında bir karar ittihaz edilecek olursa bu
nun tayini esami ile reye konmasını Nizamnameni
ze ve Kanunu Esasiye muvafık olmak üzere teklif 
ederim. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Dün teklif 
olunmuştu. 

REİS — Mesele tenevvür etti zannediyorum. Da
ha üç zat söz almıştır. Müzakere devam etsin mi? Yok
sa reye vazedelim mi? O halde müsaadenizle bende
niz telhis edeyim. Malûmu âliniz dün müzakere edi
len Bedeli Naktî Kanununun müstaceliyet kararı mev
cuttu, müstaceliyet kararı mevcut olan kanunlar bir 
müzakereye tabi olduğu için her madde ayrı, ayrı re
ye konulur ve kabul edilir. Onun için o kanun hak
kında da aynı usul tatbik edilmişti. Eğer birinci mü
zakeresi olmasa idi, müstaceliyet kararı mevcut ol
mayıp da birinci karar olmuş olsaydı, müzakerenin 
kifayetine karar vermekle takrirlerde nazarı dikkate 
alınarak ikinci maddeye geçilmiş olurdu. Kanunun 
reddi meselesine gelince; kanun lâyihası reddedilme

miştir. Heyeti Celilenin kabulüne yalnız birinci mad
de iktiran etmemiştir. O da bir kaç hükmü ihtiva eder. 
Lâyiha yine Heyeti Celilenizin karariyle encümene git
miştir. Encümen, Heyeti Celilenin birinci maddenin 
muhtevi olduğu bir kaç hükmün hangisine mütemayil 
olup olmadığını ancak nazarı dikkate alacaktır. Bina
enaleyh lâyihanın reddi mevzubahs değildir. Tayini 
esami meselesine gelince bunu da izah edeyim: Lâ
yihanın Heyeti umumiyesinde ve Lâyihanın kabulü 
katî esasında ittihaz edilecek bir usuldür. Binaena
leyh bu izahat üzerine zabıt üzerinde tashihatı ka
bul edenler ellerini kaldırsın... 

İSMET BEY )(Çorum) — Müsaade buyurun en
cümene gittiği tasrih edilmemiştir. 

REİS — Lâyihanın encümene gittiği zabıtta mu-
sarrahtır. Zaptı kabul buyuran el kaldırsın. Zabıt 
aynen kabul edildi. 

REtS — Evrakı varideye geçiyoruz. 
Zonguldak havalisinde hastaneler küşadma dair 

Suat Beyin teklifi kanunisini Lâyiha encümenine ha
vale ediyoruz. 

6. — TAKRİRLER 
/. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle rüfekasınm, 

Büyük Millet Meclisi azası harcırahlarından yüzde 
kırk tenzilât yapılması esbabının tenvir edilmesine 
dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
'Büyük Millet Meclisi muhasebe kaleminde azimet 

harcırahımızın hesabı görülerek istihkakı vakıamı
zın umumundan yüzde kırk nisbetinde bir tenzilât 
icra edilmek isteniliyor. 

Halbuki, bundan dört ay evvel hengâmı hareketi
mizde kesbi istihkak edip bir kısmım da olvakit al
mış olduğumuz halde dört ay sonra ittihaz edilen 
yüzde kırk tenzilât kararının makabline teşmili sure-
tile harcırahlarımızın tenkisi hertürlü adil ve hakka 
ve kavaidi hukükiyeye münafidir. Değil ise, Meclisin 
tarihi inikadı olan 23 Nisan 1336 tarihinden kararı 
mezkûr tarihine kadar Hazinei Maliyeden bilûmum 
memurine verilmiş olan harcırahların da aynı mua
meleye tâbi tutularaik kâffesinden yüzde kırkının 
istirdadı lâzımdır. Yoksa yalnız Büyük Millet Mecli
si azasına hasır ve teşmili karar edilerek memurini 
sairenin istisnası gibi muhtelif ve binaenaleyh, akıl 
ve mantıkla da gayri kabili telif ahvale mahal bıra
kılmamak üzere kararı mezkûrun umuma seyyanen 
ve tarihi ittihazından bilitibar tatbik edilmemesindeki 
esbabın sualile bu hususta meselenin tenviri nıkatı 
mühimmesini arz ve teklif eyleriz. 

Malatya 
Lûtfi 
Bitlis 

Yusuf Ziya 
Diyarbekir 

Kadri 
Mardin 
İbrahim 
Siverek 

M. Lûtfi 
Malatya 

Sıtkı 
Malatya 

Feyzi 
Elâziz 
Naci 
Muş 

Osman Kadri 
Batum 
Akif 

Bayazît 
Süleyman Sudi 

Siirt 
Salih 

Bitlis 
Vehbi 
«Bitlis 

Memet Arif 
Mardin 

Esat 
Genç 

Hamdı 
Dersim 

Hasan Hayri 
Siirt 

Necmettin 
Siirt 

Memet Kadri 
Elâziz 
Feyzi 

Mardin 
Derviş 
Bayazıt 
Şevket 
Siirt 

Mustafa Sabri 
Genç 

Ali Vasıf 
Muş 

Mahmut Sait 
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REİS — Harcırahlardan yüzde kırk katî esbabı
na ait Malatya Mebusu Lûtfi Beyle refiklerinin tak
riri. Bu zannediyorum ki : Azimet harcırahlarına mü
teallik bulunuyor. Arzu buyurursanız bunu ruzna-

1. — Sinop kalesinde muhtelif cezalarla mahkûm 
Erzurumlu Fuat, izmirli Arif, Kastamonulu Ahmet, 
Yozgatlı Eşref, Kınıs ve Memet Fayik Efendinin 
bakiyei müddeti cezaiyelerinin affine dair Adliye Ve-

4. — T 

1. — Kastamonu Mebusu Doktor Suat Beyin 
Zonguldak ve havalisinde hastaneler küşadı hakkın
da teklifi kanunisi (2/83) 

2. — Kütahya Möbusu Besim Atalay Beyin, da-
rülmuallimlerin lâğvine ve sultanilerin idadiye kalbi
ne dair teklifi kanunisi (2/85) 

REİS — DarÜlmuallimlerin lâğvine sultanilerin 
idadiye tahviline dair Kütahya Mebusu 'Besim Atalay 
Beyin takriri Lâyiha encümenine. 

Efendim encümenlerden çıkmış işimiz yoktur. Ri
ca ederiz encümende bulunan rüfekadan ki işlerine, 
mesailerine biraz germİyet versinler. 

iBunun için Heyeti Celilenize hazır olan işler 
hakkında arzı malûmat edemiyorum. Çünkü elde mev-
cud iş yoktur. Kavanini maliye encümeninde pek 
çok işler teraküm etmiştir. Maliye Vekili Beyefendi 
de bu işlerin biran evvel çıkarılması için mütemadiyen 
müracaatta bulunuyorlar. Kavanini 'Maliye encüme
ninde bulunan mazbata muharriri ve reisi de başka 
vezaif ile meşgul bulundukları için, encümene men
sup zevattan bazılariı da mezun oldukları için encü
men içtima edemiyor. Hiç bir encümene dahil olma
yan ve dün mazbatai intihabıyesi tasdik edilen Adana 
mebuslarından Zekâi Bey vardır. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümene dahil 
almayan bir çok arkadaşlarımız vardır. 

REİS — Eğer müsaade buyurursanız Heyeti Ce-
lilenin tensibile Kavanini maliye encümenine deva
mını tesri edelim (Şubeler yapsın sesleri). 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim Kavanini maliye encümeninde kaç aza inhi-
lâl etmiş ise şubelere bildirir Ve şubelerde yapar. 
Nizamname böyledir. Şubelerin yapması asıldır. 

REİS — Fakat şube taksimatından gelen arkadaş
larımızı, taamüle tevfikan, Heyeti Celile de arzu eder
se encümene intihap eder ve münasiptir diyebilir. Bu
nun için arz ediyorum, (Gürültüler) O halde temen-

meye alalım. Çünkü havale edilecek encümen yoktur. 
Arzu ederseniz Muvazene encümenine tevdi edelim 

(Ruznameye sesleri) Ruznameye konmasını kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Ruznameye alınmıştır efendim. 

kâleti Tezkeresi. 
[1] 

REİS — Adliye Vekâletinin tezkeresi vardır. Bu
nu da Adliye encümenine verelim. 

CLİFLER 

ni ederiz ki şubeler o boşlukları doldursun bilâhare 
de encümene bildirsin. 

'MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim 
Reis Beyefendi maruzatımızı Heyeti Celilenize arzet-
tiler. 'Bilhassa Kavanini maliye encümeninde pek mü
him kanunlarımız var. Şubelerce intihabını arzu bu
yurursanız bendeniz istirham ederim, Reis Beyefen
di esasen Kavanini maliye encümeninin reisidirler, 
Riyaset ile de iştigal ettikleri için oraya devam ede
miyorlar. Mazbata muharriri de iki encümende bu
lunuyor. Hangi şubedendir bilemiyorum? (Her ikisi 
de beşinci şubedendir sesleri). Binaenaleyh maslahat 
suhulet peyda etmiştir. Bu gün celse arasında beşinci 
şube içtima ederek bu iki azayı lütfen intihap etsin
ler. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Reis Bey ile 
mazbata muharriri istifa mı edecekler? İstifa etmeli 
ki; yerine intihap olumsun. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
O halde bu gün celsenin tatili esnasında lûtüf buyu
runuz efendim. 

3. — Bayazıt Mebusu Memet Beyle rüfekasmın, 
Meclisin şeklînin tesbitine ve nisabı müzakereye ve 
tahsisata ve Meclis azalığile içtima edebilecek me
muriyetlere dair teklifi kanunisi (2/84) 
REİS — Efendim ruznamei esasiye geçiyoruz malû

mu âliniz bayramdan evvelki celseden birisinde nisabı 
ekseriyetin müzakeresi takarrür etmişti. O vakitden-
beri ruznamede bulunuyor. Bunu bitirelim de diğer 
mesaile geçelim. Nisabı müzakere hakkında söz 
isteyenler lütfen isimlerini kaydettirsinler. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Nisabı mü
zakere hakkında bir kanun geldi mi, bir lâyiha var 
mı?.. 

REİS — Takrir var efendim, 
REFİK ŞEVKET 'BEY (Saruhan) — Takrir 

müzakere edilir mi? 

5. — TEZKERELER 
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REİS — Bu, karar idaridir efendim. Nisabı 
müzakere hakkında ittihaz edilen bir kararı idaridir 
(Takrir okunsun sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yoz&ad) — Reis 
Beyefendi! Hükümetin bu bapta bir teklifi 'Kanunu 
esasi encümenine muhavveldir, O gelinceye kadar 
bunun tehiri muvafık değil midir? 

REİS — Efendim Hükümetin teklifi kanunisi 
encümeni mahsusundadır. Onun nisabı müzakere ile 
hiç bir münasebeti yoktur., Teklifi kanunide nisabı 
müzakereye ait hiç bir karar, hiç bir teklif ve madde 
yoktur. Hepiniz dinlediniz. Binaenaleyh bu gün hal-
iedivermek idarî bir karar ittihazından ibarettir. 
'Meseleyi bu gün halledivermek veya encümeni mah
susundan gelecek şeye talik etmek Heyeti celüenizin 
takdirine aittir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim, nisabı 
müzakere için ruznamemizde dahil olan takrir ma
lûmu âliniz rüfekamızdan Tevfik Rüştü Beyin takri
ridir. Evvelce Kanunu esasî encümeninden gelmiş bir 
maddei kanuniye vardı. O müzakere ediliyordu. Onun 
bilhassa bir maddesinde mevcut olan intihap ve tef
rik şekilleri, Mecliste mevcut olan tesanüdü, azayi 
kiramın birbirine karşı daima beslemek mecburiye
tinde bulunduğu bir hüsnü tefahümü biraz ihlâl et
mek mahiyetinde olduğu için o gün Mecliste redde
dildi. Tevfik Rüştü Bey biraderimiz tarafından veri
len takrir üzerine meselenin başka bir şekilde, yani 
intihap ve tefrik olmaksızın halli sureti zannede
rim reddedildi. Binaenaleyh yalnız nisabı müzakere
nin müzakeresi teklif buyuruluyor. Reis 'Beyefendi; 
yalnız nisabın müzakeresi meseleyi halletmez zanne
derim. Binaenaleyh bizim daha bir çok rüfekamızla 
beraber meseleyi heyeti umumiyesile halletmek üze
re bir takririmiz vardır. Münasip ise o da okunsun, 
ikisi birden halledilsin, (evet, okunsun sesleri). 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Takrir okunsun, 
bendeniz ondan sonra söyliyeceğim. 

RÖiS — Evrakı varide meyanında mevcut olan 
evrakı Heyeti celilenize tebliğ ettim. !Bu gün elimde 
öyle bir takrir yoktur. (Gürültüler). Müsaade bu
yurun. Yalnız nisabı müzakere hakkında bir kaç 
gün evvel verilmiş, evrakı varideden geçmiş, bu 
günkü müzakerei esasiyeye dahil olmuş bir takrir 
vardır. O da sırf nisabı müzakereye aittir. 

DOKTOR SUAT BEY (Kastamonu) — Usulü 
müzakereye dair söz söyliyeceğim efendim. 

Efendim, bu nisabı müzakere mevzuubahis olduğu 
zaman burada aktedilmiş olan hususi bir içtimada 
yekdiğerinden gayri kabili fek olan bir takım mevat 
tesbit edilmişti. Bu günkü ruznamede mademki mev-
zuibahs oluyor ve ona dair nukatı nazarı ihtiva etmiş 
bulunan Rasih 'Efendi ve rüfekasının burada mevcut 
olan takriri de ayni meseleye dairdir. O takrir okun
sun, ondan sonra müzakere edilsin. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, bende
nizin anlamadığım ve halledemediğim bir mesele 
varsa o da ruzname meselesi. Hangi mesele hangi
sine takdimen, tercihan okunacak? 'Burada bendeniz 
şaşırdım kaldım. On iki saat sonra müzakeresi kabul 
edilen bir mesele var. Bu mesele, üç yüz saat oldu, 
halâ müzakere edilmedi. (Ruznameyi işaretle) orada 
yazılıdır. Hem on ikinci sıraya gelir. Şimdi Heyeti 
muhtereme tarafından esnayi müzakerede verilen 
bir takrir okunur mu, okunmaz mı? Bunu Heyeti 
celilenizden sorarım. Makamı Riyasete bir takrir 
verildi. Yetmiş, yetmiş beş imzayı havidir. Bu ruz
namede dahil değildir, diye bunu okumam demekle 
hakkımız varsa söz söyliyelim derse takririmiz kal
sın, başka gün ruznameye konsun. Buna dair söz 
söyliyelim. Heyeti muhtereme kabul ederse eder, et-
miyecekse reddeder çekilir gider. 

REİS — Takriri şimdi alıyorum. Şimdi şu daki
kada alıyorum. Bu dakikaya kadar takrir münderica-
tından haberdar değildim. Şimdi Heyeti umumiye 
muvacehesinde 'tebliğ ediyorum. 'Binaenaleyh şimdi 
okunur. İcap eden muamele yapılır. Şunu da arze-
deyim ki; kanun şekil ve mahiyetinde olmayan tak
rirler müzakere esnasında değil de celse arasında ve
ya celseden evvel verilecek olursa muamele daha 
muntazam ve muttarit olur. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisinin şeklini tesbit ve istimra

rını temin için berveçhi âti hususatın rnüstacelen 
müzakeresile kararname şeklinde Heyeti umumiyeye 
arz ve teklif eylerim. 

1 — Büyük Millet Meclisi hilâfet ve saltanatın 
ve vatan ve milletin istihlâsı ve istiklâlinden ibaret 
olan gayesinin husulüne kadar şeraiti âtiye dairesin
de müstemirren inikat eder. 

2. — Büyük Millet Meclisi devairi intihabiye 
adedinin iki mislini nisabı müzakere olarak kabul 
eder. Ancak mevaddı esasiyeye taallûk eden husu-
satta devairi intihabiye adedinin üç misli üzerinden 
sülüsanı ekseriyet hesap ve itibar olunur. 
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3. — Büyük Millet Meclisinde nisabı müzakere
yi muhafaza için mezuniyet talep eden azanın dairei 
intihabiyesinden lâakal iki azanın Mecliste hazır bu
lunması şarttır. 

Efendim, bu nisabı müzakere mevzu'bahs olduğu 
zaman burada aktedilmiş olan hususî bir içtimada 

4. — Büyük Millet Meclisinde dört ay ifayi va
zife eden her azaya bin iki yüz elli lira tahsisat veri-
lir< İşbu dört ayın mebdei azanın Mecliste isbati vü
cut ettiği tarihten başlar, 

5. — Dördüncü madde mucibince dört ayı ik
mal ettikten sonra Mecliste ifayi vazife eden her 
azaya şehrî yüz lira tazminat verilir., tşbu tazminat 
mebdei içtima olan senei âtiye 23 nisan tarihine kadar 
devam eder. Senede bir defa mezuniyet alan aza da 
mezuniyetten avdetle Meclise devamından itibaren 
işbu tazminatı alır. Müteaddit defa mezuniyet alan
lar bu haklarını ıskat etmiş olurlar. 

6. — Büyük Millet Meclisi azasına senede bir 
defaya mahsus olmak üzere on bin kuruş maaş üze
rinden Harcırah Kanunu mucibince avdet ve azi
met harcırahı verilir. 

7. — 'Büyük Millet Meclisi azalığile memuriyet 
bir zat uhdesinde içtima edemez. Ancak Heyeti 
Vekileye dahil olanlarla sefirler, müftüler, ordu ve 
kolordu kumandanları müstesnadır. 

Bayazıt 
Süleyman Sudi 

Bayazıt 
Atıf 

Amasya 
Rıza 

Ertuğrul 
Mustafa Kemali 

Amasya 
Tevflk 
'Karesi 

H. İBasri 
İsparta 
Remzi 

Karahisarışarkî 
Vasfi 

Antalya 
Mustafa 
Tdkad 
jHamdi 

1 Eylül 1336 
Antalya 
ıRasih 

'Bayazıt 
Memet 
M araş 
Refet 

Kastamonu 
'Rüştü 

Antalya 
Hasan Tahsin 

İsparta 
Memet Nadir 
Kastamonu 

ıBesim 
Kırşehir 
Müfit 

Malatya 
Feyzi 
İzmit 
Sırrı 

Mardin Kırşehir 
Necip Cevdet 
İzmir Karahisarısahip 

Süleyman Ömer Lûtfi 
Mardin Trabzon 
îbrahim Memet 
Yozgad Kayseri 

Rıza Osman Zeki 
Sivas Diyarbekir 
Taki Hamdı 

Mardin Genç 
Derviş Ali Vasıf 

Malatya Mardin 
Sıtkı Esat 
Sürd »Mis 

Halil Hulki Memet Arif 

iBitlis 7 nci madde şahsiyetlerin 
Yusuf Ziya maslahat ve siyaseti devlet 

üzerinde haizi tesir olanların 
her iki hakkını haiz olma
ları şeklinde tadilini teklif 

ederim. 

Ahmet Kadri 
Çorum Siverek 

Müftüler müstesna değildir. Abdülgani 
Haşim 
Eîâziz ıBayazıt 
Feyzi Şevket 
Genç Mardin 
Fikri Mitat 
ÎSiird Yozgad 

Memet Kadri Süleyman Sırrı 
Tökad Yozgad 
Rifat Memet Hulusi 

Kayseri Yozgad 
Ahmet Ahmet 
ISinob Karahisarışarkî 
Şevket Mustafa 

Erzincan Erzurum 
Ahmet Fevzi Mustafa Durak 

iBolu Niğde 
Nuri Mustafa 
Urfa Maraş 

(Hayalî Rüştü 
Maraş Canik 

Memet Hasip Süleyman 
Saruhan 

Ömer Lûtfi 
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•Kayseri 
lAürrt 

Antalya 
Yedinci maddenin Heyeti ve-
kileden maada mebuslukla 
memuriyetin içtima etmeme
si yolunda tashih edilmesi 
lâzımdır. Mütebaki mevadda 

muvafıkım. 
Ali Vefa 

Antalya 
Muvafıktır. 

Halil ibrahim 
ıSinöb 

Abdulah 
Lâzistan 

Ziya Hurşit 
Biga 

Memet 
Ayintap 

Şahin 
Siird 
Nuri 

Batum 
Ahmet Akil 

Kastamonu 
'Kemal 
Sinöb 

Riza Vamık 
Niğde 

Mustafa Hilmi 
Denizli 
Hasan 
Adana 

Memet Hamdi 

TUNALI HİLMİ BEY — Efendim, Hükümet 
tarafından bu esasta bir teklif verilmiştir. (Hayır, 
o başka sesleri). Aynen efendim, aynı esasa müte
alliktir (Gürültüler). Ne kadar söz kesmiye alışmış
sınız. Demin de söz istedim. Bir kaç şey söyliyecek-
tim. Fakat Reis Bey söz vermedi. Sırası gelince 
bomba gibi patlayacağım. Bir kere Hükümetin ver
diği karar 'bu esastadır. Binaenaleyh üçünün tevhidi 
lâzımdır. (Hayır sesleri). Hayır diyorsunuz bir defa 
okunsun. 

REİS — Şimdi efendim evrakı varide meyanında 
Kanunu esasî encümenine havale ederiz (Lâyiha en
cümenine sesleri). Arzu buyurur iseniz Kanunu esa
sî encümenine, arzu buyurursanız Lâyiha encüme
nine havale ederiz. Encümeni mahsustan çıkmadıkça 
mütalaa dermeyan edilemeyecek, binaenaleyh şimdi 
müzakeresline lüzum görmüyorum, 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Usulen Lâyiha 
encümenine havalesi icap eder. 

REIÎS — Lâyiha encümenine havalesini arzu eden
ler ellerini kaldırsın. Kanunu esasî encümenine ha
vale edflmiştir. (Gürültüler) (Havale reye konmaz 
«adaları). 

RAGIP BEY (Kütahya) — Geçen gün bedeli nak-
tî karaunu müzakere eıCmüştinfe, Müdafaai Milliye 
Encümenine havalesini tdkıM etmliişjtim, sîz kabul et-< 
mediniz. 

REİS — Kabul ve ret Heyete aittir. Bendeniz 
izahat sırasında söyledim. Encümeni mahsusundan 
çıkmayan bir şeyi burada müzakere etmek, teklifi 
kanuniye tecavüz mahiyetini tazammun eder. Yanlış 
ise yapmayalım. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Reis Bey bu hu
susta bir şey söyleyeceğim. Burada anlamadığımız 
bir nokta var. Bu günkü ruznamede dahil olan bir 
takrir ki aynı maddeyi şaıml olanı bizim takririmiz-ı 
den bir madde ki bizim takririn rnaddei esasiyesidir. 
O takrir acaba Kanunu esasî encümenine veyahut 
Lâyiha encümenine gitmeksizin niçin burada ruz-
nameye ithal edildi. IBunu Dîvanı riyaset izah buyu
rur mu? Madem ki o gitmeden ruznameye dahil olu
yor ve beriki takrir niçin Kanunu esası encümenine 
gitmek icap ediyor. Çünkü takrir ayni maddeyi şa
mildi. Kanunu esasî encümenine gitmeksizin ruzna
meye ithal edildi (Heyeti Umumiye ithal etti ses
leri). 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — iBu günkü 
ruznamem'izdeki maddeye ait bir tadilnamedir. Bina
enaleyh bu günkü müzakeremizle beraber bu da ta
dil edilebilir. Hiç bir encümene gitmesine hacet 
yoktur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Rasih Efendi 
biraderimiz tam bir noktaya bastılar ki ona karşı 

.Makamı Riyaset zannedersem sükûtle mukabele etti. 
REİS — Müsaade buyurun. Heyeti Celilenin ka-

rarile yalnız nisabı müzakere meselesi on beş gün-
denberi tedahül edip geliyor. Bunun için idarî bir 
karar ittihazı için müzakere lâzımdır. Okunan takrir 
tahsisata, maaşa, mezuniyete müteallik ahkâmı ca
midir. Aradaki fark bundan ibarettir. Rica ederim 
Sözlerinizi düşünerek teemmül ederek söyleyiniz. Ri
yaset kemali bUtiaraıfî le vazifesühii ifa etmeği biir., 

IMÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Heyeti muhtereme 
emin olsun bu kürsüde söz söyleyen efendi, her han
gi bir arkadaşımız olursa olsun, vazifesini bilir. Hiç 
bir makamın hukukuna taarruz ve tecavüz etmez, 
ancak içtihadı dairesinde söz söyler. Şimdi Heyeti 
mübJteremeden rica edenim. Rasih Efendinin nisabı 
ekseriyet hakkında mevzubahs olan teklifi Kanunu 
esasî encümenine havale edilmeksizin kabul buyu-
ruluyor da, bu teklif ki, ona müteferri bir teklifti, 
Niçin ayni muameleye tâbi tutulmuyor? Ona cevap 
verilmedi, ©endeniz bu sözü söylediğimden dolayı 
hata mı ettim efendiler? '(Hayır sesleri), öyle ise söz 
söylerken bendeniz kendimden daha muhterem bil
diğim arkadaşlarımın hukukuna riayet etmeyi ken-
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dime vecibe addederim. Fakat bana 'karşı söylenen 
sözlerde bir taarruz hissedersem, taarruz addettiğim 
yerde (kendimi müdafaa etmek hakkımdır. Binaena
leyh nisabı ekseriyet meselesi - ki 'beş on gündenberi 
bu tahtada yazılıyor ve bu gün müzakere ediliyor -
bu nisabı ekseriyet meselesini müzakere ettiğiniz za
man Meclisin 'Heyeti muhteremesinin nisabı ekseri
yeti kaç kişi ile tes'bit edilecek, üst tarafı ne suretle 
kestirilecek, ne suretle kalabilecek buna dair yap
mış olduğu maddeler Kanunu esasî encümenine ne
den taallûk etsin efendiler? Şimdi bu doğrudan doğ
ruya Meclisin devam ve ademi devamı hakkında ya
pılmış bir tekliftir. Nisabı ekseriyet bundan ibarettir. 
Binaenaleyh bununla 'beraber bu meselenin, bu tek
lifin, bu takririn müzakere edilmesini Heyeti umumi-
yeden istifham «diyorum bendeniz (Reye konsun sa-
dalan). 

MEMET ŞÜKRÜ «EY (Karahisarısalhip) — 
Efendim meseleyi halledebilmek için biraz evveli
yattan bahsetmeğe lüzum görüyorum., Bu kanunu 

esasî mesdesi müzakere edilirken malûmu âl'inizdir ki 
reddedildi, 

Dördüncü maddenin müzakeresi esnasında heye
ti umumiyesile reddedildi ve yalnız denildi) ki; Tevfik 
Rüştü Beyin vermiş olduğu takrirde, bir nisabı müza
kere tayin edilsin. Ertesi celsede nisabı ekseriyet tayin 
edilmesi lâzım gelirken bayram münasebetile kaldı. 
Şimdi ruznamemizde mevcut olan şey; nisabı muza1-
'kere meselesidir.: Yalnız bir meseledir. Tahsisat ve sa
ire meselesi yoktur. Mezuniyet Ve dört ay meselesi 
yoktur. Bunlar o kanunda reddedilmiştir (Gürültüler). 
Müsaade buyrun, Şimdi meselenin tenevvür etmesi 
lâzımdır. Yoksa anlaşılmadan yanlış bir yola gitmek
te mana yoktur. Bu lüzum, bizim hususiyeti halimiz
den tevellüt etmiş bir zarurettir. Biz bunu reddet
mekle de yine bu zaruretten kurtulmadık ve bu za
ruretin içindeyiz. Bunu, gerek arkadaşlar ve gerek 
Heyeti Vekile nazarı dikkate almış ve arkadaşlar bir 
takrir vermiş ve Heyeti Vekile de bir teklifi kanu
nide bulunmuştur. Demek ki bu zaruret vardır ve 
arkadaşlar da kabul ediyor ve bir teklifte bulunu
yor. Binaenaleyh: iher iki teklifin ait olduğu encü
mende müstaceliyet kararile nazarı itibare alınarak 
bir şekil verilmesi lâzımdır (Gürültüler). 

IREFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bendeniz 
bir şey rica edeceğim.! Bunu yetmiş beş kişi imza 
etmiş efendim. Arkadaşlarımız o zaman imza ettik
leri şeyin muhtelif metinlerini akıllarında tutuyor

lar mı? Hiç olmazsa tabedilsin, ellerimize verilsin 
efendim, isticale sebep nedir efendim? (Gürültüler). 

IRÜŞTÜ BEY — Tecavüze hakkı yoktur. 
REFİ'K ŞEVKET BEY {Devamla) — Müsaade 

buyurun, Yökdiğerimize hürmeti mütekabile ile ha
reket etmeğe mecbur olan arkadaşlarımdan bir şey 
rica edeceğim. Elimizde kanun maddeleri var iken 
bile bazsan kelimelirin manası üzerinde saatlerce oy
nuyoruz. Bir kâtibin okumasile hangi kudreti mu
hakeme, hangi kudreti dimağı fevkalâde bunları mu
hakeme ve müzakere edecek. (Gürültüler). Teklif bü
tün meclisin mazhan takdiri olan ve bilâ istisna kabul 
edeceği bir fikir olabilir. Buna itiraz etmeğe kimsenin 
hakkı yoktur. Fakat rica ederim şimdiye kadar dört 
buçuk aydariberi cereyan eden usulden harice çıkma
ğa saik ne olabilir rica ederim? Müzakere hiç olmaz
sa yirmi dört saat sonra olsun. Tabettirelim, Fikirle
rine metin bağlananlar fikirlerimi, açık söylemekten 
korkmazlar, Rica ederim şimdiye kadar sabreden ar
kadaşlar yirmi dört saat daha sabretsinler, mesele 
hailoîunsun. Ne var ve ne oluyor ki bu kadar acele 
ediliyor. (Vakit yok sadaları, gürültüler). 

'DOKTOR SUAT BEY (Kastamonu) — Beyefen
diler; şimdi mevzubahs olan mesele, yeni olarak bu 
Meclise gelmiş değildir. Zaten haftalardanberi; on 
beş gündenberi; sürünle, sürüne, Meclisin ruznamesi
ni doldurmuş bir meseledir. Aynı maddeler bir kaç 
defa encümene gitti geldi, burada mevzubahs oldu. 
Rica ederim. Günlerce yine bir encümende bırakmı-
yalım. Fek kıymetli vakitlerimizi suiistimal etmiyelim. 
Bunun için bir an evvel karardade olacak bir şekle 
ifrağ edelim. Geçende hususî içtima yaptık, doksan 
kişi bulundu. Bu maddeler müzakere edildi. Artık bu
nu niçin tehir etmeli? Bu gün mevzubahs etmeli ve 
karar vermelidir (Pek doğru sesleri). Reye vazını ri
ca ederim. 

FERİT BEY (Çorum) — Bendenizin söliyecek-
lerimi Şükrü Bey söylemiştir. Onun için sarfınazar 
ediyorum, 

REİS— Efendim takririn encümeni mahsusuna 
havalesini kabul buyuranlar el kaldırsın (Ret sesleri). 
Gelecek müzakerede icrasını kabul edenler el kaldır
sın (Esasen ruznamede dahildir sesleri). O halde bu 
günkü ruznameye alınmasını kabul edenler el kaldır
sınlar. O halde (13) numara olmak üzere ruzname
ye alıyoruz. (Alkışlar). Müsaade buyurun Dahiliye 
Vekâleti intihabatını yapacağız. 
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MEMET ŞÜKRÜ BEY — 'tfKarahisansahip) — 
13 numaraya alınması doğru değildir. Mademki kabul 
edilmiştir. Bendeniz encümene gitmesi taraftarıyım. 
Fakat Heyeti âliye kabul ettikten sonra 13 üncü nu

maraya atmak parlâmento entirikasıdır. Bu doğru 
değildir. 

REİS — Beş dakia teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

İKİNCİ CELSE 

Açtfma saatti : 543 Badezzeral 

REtS — lldinci R«is V«Wîli Hasan Fehmi Bey 

KÂTİPLER : Muhittin Baha B. (Bursa), Feyyaz ÂK B. (Yozgad) 

REİS — Celseyi açıyorum. Buyurun Rasih Efen- di» 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MAÎDDELER 

1. — Bayazıt Mebusu Memet Beyle rüfekasının, 
Meclisin seklinin tesbitine, ntsabı müzakereye tahsisata 
ve Meclis azalığı ile içtima edebilecek memuriyetlere 
dair teklifi kanunisi (2/84), ile nisabı müzakere kanu
nu lâyihası. 

(HACI TEVFUK EFENDt (Kângıri) — Reis Bey 
benim sözümü muhafaza ediyorsunuz ya!.. 

RASİH EFENDt (Antalya) — Efendim, ruzna-
memizde nisabı müzakere tayini diye bir madde var. 
Rüfekayi kiramla beraber verdiğimiz takrir de aynı 
mealdedir. 

Binaenaleyh celse açıldı, Mademki makamı Riya
setten tebliğ buyuruldu. Bendeniz verdiğimiz takririn 
müzakeresini teklif ediyorum. 

(Muvafık sadâları) 

TEVFİK EFENDİ (Kângıri) — Nisabı ekseriye
te dair ve Meclisin tahsisatına ait bir çok mevaddı 
muhtevi olan şu takririn alelacele müzakeresinde ib-
timal'fci Meclisin heyeti teşriiyesine ve Maliyeye ve 
Maliyenin siasıma, vaziyetine ait hususatta belki yan
lışlıkla bir karar verilir. Bu yanlışlıktan dönmesi müm
kün olamaz, ©iz müzakere edeceğimiz şeyi kemali 
teenni ile müzakere edersek hiç bir şey kaybetmiş ol
mayacağız. Efendiler kanun müzakeresinde eski vazi
yeti düşünürsek, bu kanunlar bir kaç derecattan geçi
yordu. Gerçi bu Meclis, Meclisi fevkalâdedir. Amma 

kanun müzakeresinde teenni etmek için hiç bir mâni 
de yoktur. 

'Biliyorsunuz kü eskiden bir kanun müzakeresini 
Hükümet bir kere Şûrasında müzakere eder, sonra 
Meclisi mebusana verir, Meclisi mebusan eğer mü
him ise iki defa müzakere eder, ayana gider, Padişah 
tasdik eder, bir çok derecaittan geçer. Bu bir kanun 
ki kanunların en ehemmidir. Derecatı mütefaviteye 
muhtaç olan kanunu böyle alelamya bir takrir ile 
müzakere etmek, hatta kanunu esasi ve diğer esasî 
encümenlere (Gürültüler) havalesini tecviz etmemek 
doğru değildir, bir hata ederek, o hatadan döneme
yiz. Sonra... 

•İSMET BEY (Çorum) — Efendim., bir meselei 
müstehare karşısında bulunduğumuzu zannediyorum. 
takdir etmiyoruz. Nisabı müzakereye, tazminat ve 
saireye müteallik verilen takrir, hususî surette müza
kere edilmiş ve o söz üzerinde rüfekayi muhtereme-
den bir çoklarının kanaatleri tevhit olunmuştu. Fa
kat o sırada yine bu efkârın muhassalası olarak Hü
kümet bir lâyihai kanuniye tanzim etmiş ve Meclisi 
âliye tevdi etmiştir. 'Buda Kanunu esasî encümenine 
gitti. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Reis Bey usulü 
müzakereye ait söyleyeceğim. 

REİS — Müsaade buyurun bitirsin. 
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RASİH EFENDİ (Antalya) — Takririn müzakere
si kabul edilmiştir. 

İSMET BEY (Devamla) — Hissiyatınızın aley
hinde söylemiyeceğim rica ederim. Belki lehinde 
söyleyeceğim. Mesele anlaşılmadı da.. (Handeler de
vam sesleri)..̂  

Hususî surette bu takrir görüşüldüğü zamanı ben
deniz, nisabı müzakerenin ayrıca müzakeresini teklif 
•etmiştim- Rüfekayi muhtereme dediler ki; hayır, tak
ririn mevaddı sairesiylie beraber görüşelim ve ittihadı' 
efkâr hâsıl olduğu zaman Heyeti Umumiyede bu me
seleyi süratle .tesbit edelim., Şu halde nisabı müzake
renin tenzili 'tensip edilmekle beraber mevaddı saire-
de bazı muvafık notlar alınmış, yani istişarî bir suret
te kararlar alınmıştır. Hükümet bütün bu efkârın da
ha kabili tatbik bir şeklini -tensip ederek lâyihayi 
gönderdi. 

'Binaenaleyh Heyeti muhterem nisabı ekseriyet me
selesinde mevaddı saire ile beraber bir gün müzakere 
etmek hususunda İsrar ediyorsa, mutlaka o lâyihayı 
da alıp beraber müzakere etmek lâzımdır. (Çok doğ
rudur sadaları) müsaade buyurunuz. Müsaade etmek 
lâzımdır. Çünkü o lâyihada azayi kirama verilecek 
mezuniyet müddeti takdir edildiği gibi, Meclisin ade
di mürettebi de ilmî bir surette tesbit ediliyor. Şimdi 
o lâyihanın birinci maddesi ve mevaddı sairesi - ki 
bizim efkârımızın muhassalasıdır - kabul edildiği za
man nisabı ekseriyetin tenziline ihtiyaç var mı?. O 
vakit anlaşılacaktır. Şimdi nisabı ekseriyetin tenziline 
ihtiyaç olup olmadığı o kanunun müzakere ve kabu
lünden sonra anlaşılacaksa şimdi biz salâhiyeti teş-
riiyemizi tenkis edeceğiz diye neden tepiniyoruz? 
Neye azaltacağız diye çalışıyoruz? Mademki adedi 
mürettep tenkis ediliyor, nisabı ekseriyetin tenziline 
lüzum kalır mı? Her halde kalmaz. Bu gün İsrar edi
yorsanız onunla beraber müzakere ederiz. Yok me-
selei müstehare vardır diye bir teenni ve bir iktidarı 
teşrii göstermek istiyorsanız o, Kanunu esası encü
meninden çıkıp gelinceye kadar bunu da tehir ede
riz. Başka türlü olmaz. 

TÜNALI HİLMİ BEY — Efendim, müzakere 
kâfi rica ederim. Reye konsun. 

REİS — Bu husustaki müzakerenin kifayetini 
kabul edenler el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü 
efendim. İsmet Beyefendinin bir teklifi cedidi karşı
sında bulunuyoruz. Zaten Heyeti Celile takririn bu 
günkü ruznameye ithaline karar verdi. Kabul edildi. 
O mevzubahis değil. Kalıyor ikinci bir mesele. En
cümene tevdi edilen lâyihanın encümenden celbile 
bu teklifle tevhiden müzakeresi (Bu gün müzakeresi 
sadaları).. Bu gün müzakeresi. Bunu kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. Bu gün bir
likte müzakeresi kabul edildi ruznamemiz uzun ve 
mutavveldir. Şimdi en sonra kabul edilen takriri ta
biî en son numaraya koymak lâzım gelir. 

(Şimdi sadaları). 

REİS — En sonuna bırakılacak. (Gürültüler). 
(Şimdi, şimdi sadaları). 

Efendim bu itibarla tabiî Heyeti Celilenizin itti
haz ettiği kararı bendeniz de on üç rakamile kayde
diyorum. (Hayır yok sesleri), 

Müsaade buyurun bir işin diğerine tercihan mü
zakeresini arzu etmek te Heyeti Celilenin hakkıdır. 
Arzu ederseniz.. (Arzu ediyoruz sesleri). 

REİS — Diğer mesaile tercihan müzakeresini 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. Şimdi 
dahiliye intihabatını yapalım. Müsaade ederseniz 
(Hayır, hayır sadaları). Dahiliye intihabatını yapın
caya kadar mümkün olduğu kadar Hükümetin tekli
finden sıralar üzerinde not alırsınız. Daha münasip 
olur. Dahiliye vekâleti intihabatına başlıyoruz. İnti
habat bitinceye kadar müzakere ederiz. 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Reis Beyefen
di kâtip bey efendilerden birisi okusun biz de yaza
lım. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi, bunu 
zabıt kalemine versenizde beş on nüsha çıkarsalar. 
Çünkü belki herkes çıkaramıyacaktır. 

MADDE 1. — Her livanın Büyük Millet Mec
lisinde mevcut miktar mebusu intihap kanununun 
tayin eylediği miktardan aşağıya tenezzül etmedikçe 
her ne suretle olursa olsun vuikubulaoak münhalâta 
yeni mebus intihap edilmeyecektir. 
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MADDE 2. — Büyük Millet Meclisi azasından 
bilâ mazeret iki ay Meclise devanı etmeyenler kati
yen müstafi addolunurlar. 

MADDE 3. — Büyük Millet Meclisi azalığile 
Hükümet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima ede
mez. Yalnız Heyeti Vekile azalığı ve Büyük Millet 
Meclisinin inzimamı reyile, valilik, Sefirlik, ordu ve 
kolordu kumandanlığı ve müfettişi umumilik memu
riyetlerinin Büyük Millet Meclisi azalığile cemi caiz
dir, 

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisi azasının be
herine Meclisin hali inikatta bulunduğu müddetçe 
şehrî iki yüz lira tahsisat ita olunur. 

MADDE 5. — Her ne suretle olursa olsun me
zun bulunanlar nısıf tahsisata kesbi istihkak ederler. 

Bilâ mazeret gaybubet eden azaya müddeti gaybu
betlerinde tahsisat ita olunmaz. 

B. M. M. Reisi Umuru Ş. V. 
Mustafa Kemal Fehmi 

M. M. V< Ad. V. Na. 
Fevzi Ahmet Muhtar 

Umuru Da. V. H. V. V. 
Dr. Adnan Ahmet Muhtar 

Umuru İktisadiye V. V. Nafıa V. Namına 
Mahmut Celâl Mahmut Celâl 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi 

Maliye V. Sıhhiye V. 
Ferit Dr. Adnan 

3. — HEYETİ VEKİLE MUAMELÂTI 

/. — Dahiliye vekili intihabı. 
REİS — Efendiler Dahiliye Vekâleti intihabına 

başlıyoruz. Kura (A) harfine isabet etmiştir. Defte
rimiz liva üzerine tertip olunduğu için o suretle rey
lerinizi ihzar ediniz. 

istanbul 
Dr. Adnan B. (Mevcut), Muhtar fi. (Mevcut), 

Ahmet Ferit B. (Mevcut), Numan Ef. (Maltada). 
Aydın 

Ahmet B. (Mevcut), Sadık B. (Namevcut), Tah
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Üsküdar 
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mevcut), Salâhattin B. (Namevcut). 

Edirne 
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cut), Kâzım Karabekir Pş. (Namevcut), Şeref B. 
(Maltada), Faik B. (Maltada). 

Amasya 
Hamdi B. (Namevcut), Dr. Asım B. (Namevcut), 

Ali B. (Namevcut), Ali Riza Ef. (Namevcut), Mah
mut Ragıp B. (Namevcut), Ömer Lûtfi B. (Mevcut), 
Bekir Sami B. (Namevcut). 

izmit 
Hallil İbrahim Ef. (Namevcut), Hamdi Namık 

B. (Mevcut), Hafız Abdullah Ef. (Namevcut), Fuat 
B. (Namevcut), Tahir B. (Namevcut), Sırrı B. (Mev
cut). 

Erzincan 
Emin ©. (Namevcut), Tevfik B. (Mevcut), Seyit 

Hüseyin B. (Namevcut), Osman Fevzi Ef. (Namev
cut), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Mevcut). 

Ergani 

Hakkı B. (Mevcut), 'Mahmut B. (Namevcut), 
Mehmet Emin B. (Namevcut), Nüzhet B. (Namev
cut), Sırrı B. (Namevcut). 

Erzurum 

Asım B. (Mevcut), Ziya B. (Namevcut), Mehmet 
Salih Ef. (Mevcut), Durak B. (Mevcut), İsmail B. 
(Namevcut), Celâlettin Arif B. (Namevcut), Zihni 
B. (Namevcut), Necati B. (Mevcut), Hüseyin Avni 
B. (Namevcut). 

izmir 
Hacı Süleyman Ef. (Namevcut), Dr. Mustafa B. 

(Namevcut), Enver B. (Namevcut), Reşit B. (Na
mevcut), 'Mahmut B. (Mevcut), Yunus Nadi B. (Mev
cut), Refet B. (Namevcut), Tahsin B. (Maltada). 

Ertuğrul 
Ahmet B. (Namevcut), Halil B. (Namevcut), 

Mustafa Kemal B. (Mevcut), Necip B. (Mevcut), 
Hamdi B. (Namevcut). 

İsparta 

Hafız ibrahim Ef. (Namevcut), İsmail Remzi B, 
(Mevcut), Hüseyin Hüsnü Ef. (Namevcut), Hacı Ta
hir B. (Namevcut), Mehmet Nadir B. (Mevcut), Ce
mal Pş. (Maltada). 
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cut), Rüstem B. (Namevcut), Hilmi B. (Namevcut), I 
Ömer Mümtaz B. (Namevcut). 

Elâziz 
Tahsin B. (Namevcut), Hüseyin B. (Mevcut), Ra-

sim B. (Namevcut), Naci B. (Mevcut), Hacı Feyzi 
B. (Mevcut), Muhittin B. (Namevcut), Mustafa B. 
(Namevcut). 

Urfa 
Hacı Esat Ef. (Namevcut), Bozan B. (Namevcut), 

Hacı Hayalî Ef. (Mevcut), Saip B. (Namevcut), Ha
cı Mustafa Kâmil Ef. (Mevcut). 

İçel 
Sami B. (Mevcut), Şevki B. (Mevcut), Hacı Ali 

Ef. (Mevcut), Ali Haydar B. (Mevcut), Naim Ef. 
(Namevcut), Ali Ef. (Mevcut). 

Bitlis 
Hüsnü B. (Mevcut), Derviş B. (Namevcut), Ziya 

B. (Mevcut), Arif B. (Mevcut), Vehbi B. (Mevcut), 
Sadullah B. (Mevcut), Resul B. (Mevcut). 

Baturn 
Edip Ef. (Mevcut), Ahmet Ef. (Mevcut), Akif 

Ef. (Mevcut), Ahmet Fevzi Ef. (Namevcut). 

Bursa 
Operatör Emin B. (Mevcut), Şeyh Servet Ef. 

(Namevcut), Muhittin Baha B. (Mevcut), Mustafa 
Fehmi Ef. (Mevcut), Necati B. (Namevcut), Hasan 
Fehmi B. (Namevcut), Osman Nuri B. (Namevcut). 

Bayazit 
Dr. Refik B. (Mevcut), Süleyman Sudi B. (Mev

cut), Şevket B. (Mevcut), Atıf B. (Mevcut), Hacı 
Mehmet Ef. (Mevcut). 

Burdur 
Şevket B. (Namevcut), Veli B. (Namevcut), İs

mail Suphi B. (Namevcut), Akif B. (Namevcut), Ali 
Ulvi B. (Mevcut). 

Bolu 
Şükrü B. (Mevcut), Abdullah Ef. (Namevcut), 

Dr. Fuat B. (Mevcut), Nuri B. (Mevcut), Yusuf İz
zet Pş. (Mevcut), Cevat B. (Namevcut), Tunalı Hil
mi B. (Mevcut). 

Canik 
Şükrü B. (Mevcut), Nafiz B. (Namevcut), Süley

man B. (Mevcut), Hasan Fehmi B. (Mevcut), Ham
di B. (Mevcut), Emin B. (Mevcut). 

Biga 
Hamit B. (Mevcut), Mehmet Ef. (Mevcut), Ha

fız Hamdi Ef. (Namevcut). 
Cebelibereket 

Rasim B. (Namevcut), İhsan B. (Mevcut). 
Tokat 

Hamdi B. (Mevcut), Rifat B. (Mevcut), İzzet B. 
(Mevcut), Mustafa Vasfi B. (Mevcut), Nâzım B. 
(Mevcut). 

Çorum 
Sıddik B. (Mevcut), Dursun B. (Mevcut), Ferit 

B. (Mevcut), Fuat B. (Mevcut), Hâşim B. (Namev
cut), İsmet B, (Mevcut). 

Dersim 
Diyap Ağa (Namevcut), Mustafa Ağa (Namuv-

cut), Tevfik Ef. (Namevcut), Mustafa B. (Mevcut), 
Hasan Hayri B. (Mevcut), Ramiz B. (Mevcut). 

Denizli 
Hasan Ef. (Mevcut), Mazlum Baba (Namevcut), 

Mustafa B. (Namevcut), Necip B. (Namevcut), Yu
suf B. (Namevcut), Hakkı Behiç B. (Namevcut). 

Diyarbekir 
Hacı Şükrü B. (Mevcut), Hamdi Ef. (Namevcut), 

Kadri B. (Mutasarrıf) (Namevcut), Kadri B. 
(Mevcut), Mustafa B. (Namevcut), Fevzi B., Zülfi B. 
(Maltada). 

Siirt 
Mustafa Ef. (Mevcut), Necmettin B. (Mevcut), 

Hacı Nuri B. (Mevcut), Kadri B. (Mevcut), Salih 
Ef. (Mevcut), Halil Hulki Ef. (Mevcut). 

Sinop 
Hakkı Hami B. (Namevcut), Rıza Vamık B. 

(Mevcut), Şerif B. (Mevcut), Şevket B. (Mevcut), 
Abdullah B. (Mevcut), Rıza Nur B. (Namevcut). 
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Sivas 
Emir Pş. (Namevcut), Hayri B. (Namevcut), Ra-

sim B. (MevCut), Ziya B. (Namevcut), Mustafa 
Taki Ef. (Namevcut), Rauf B. (Maltada), Vasıf B. 
(Maltada). 

Siverek 
İhsan B. (Namevcut), Memet Rauf B. (Namev

cut), Mustafa Lûtfi B. (Namevcut), Memet Sırrı 
B. (Namevcut), Abdülgani B. (Namevcut). 

Saruhan 
Ömer Lüfi B. (Namevcut), Refik Şevket B. 

(Mevcut), Necati B. (Mevcut), Avni B. (Namev
cut), İbrahim B. (Namevcut), Reşit B. (Namevcut), 

Celâl B. (Namevcut). 
Trabzon 

Hamit B. (Namevcut), Recai B. (Namevcut), 
Faik B. (Namevcut), Hayri B. (Namevcut), İhsan 
B. (Namevcut), Hüsrev B. (Mevcut), Ali Şükrü 
B. (Namevcut). 

Karahisarısahip 
Hulusi B. (Namevcut), Şükrü Ef. (Namevcut), 

Memet Şükrü B. (Namevcut), Nebil Ef. (Mevcut), 
Halil Hilmi Ef. (Namevcut), Ömer Lûtfi B. (Na
mevcut), Mustafa Hulusi Ef. (Mevcut), Ali B. 
(Maltada), 

Karahisarı Şarkî 
Memet Vasfi B. (Mevcut), Mesut B. (Namevcut), 

Mustafa B. (Namevcut), Memduh B. (Namevcut), 
Ali Süruri Ef. (Mevcut). 

Karesi 
Kâzım B. (Namevcut), Memet Vehbi B. (Na

mevcut), Abdülgafur Ef. (Namevcut), Hasan Bas-
ri B. (Mevcut), İbrahim Ef. (Namevcut), Hacim 
Muhittin B. (Mevcut). 

Kastamoni 
Hulusi B. (Mevcut), Rüştü B. (Mevcut), Sabri 

B. (Mevcut), Abdülkadir Kemali B. (Mevcut), Mu
rat B. (Mevcut), Dr. Suat B. (Mevcut), Besim B. 
(Mevcut), Yusuf Kemal B. (Namevcut). 

Kozan 
Fevzi Pş. (Namevcut), Dr. Mustafa B. (Mevcut), 

Reşit Pş. (Namevcut), Hüseyin Ef. (Mevcut), Dr. 
Fikret B. (Mevcut). 

Konya 
Abdülhalim Çelebi Ef. (Namevcut), Hulusi B. 

(Namevcut), Rifat Ef. (Namevcut), Refik B. (Na
mevcut), Arif B. (Namevcut), Ömer Vehbi Ef. 
(Namevcut), Musa Kâzım Ef. (Namevcut), Kâzım 
Hüsnü B. (Namevcut), Hacı Bekir Ef. (Namevcut). 

I Kırşehir 
Cemalettin Çelebi Ef. (Namevcut), Cevdet B. 

(Mevcut), Bekir Ef. (Mevcut), Müfit Ef. (Namev-
( cut), Riza B. (Namevcut). 

Kayseri 
Sabit Ef. (Namevcut), Remzi Ef. (Mevcut), Atıf 

Ef. (Namevcut), Âlim Ef. (Mevcut), Osman Ef. 
(Mevcut), Ahmet Hilmi B. (Mevcut), Rifat B. 

I (Mevcut). 
1 Antep 

iKılınç Ali B. (Mevcut), Ragıp B. (Namevcut), 
I Hafız Şahin Ef. (Mevcut), Yasin B. (Namevcut), 

Abdürrahman Lâmi Ef; (Namevcut). 
Gümüşhane 

J Hasan Fehmi B. (Mevcut), Riza B. (Mevcut), 
Memet B. (Namevcut), Haci Mustafa Ef. (Namev-

J cut), Ruşen B. (Namevcut). 
Genç 

Ali Vasıf B. (Mevcut), Fikri Faik B. (Namev
cut, Hamdi Ef. (Namevcut), Ali Haydar B. (Na
mevcut), Fikri Ef. (Mevcut), Celâl B. (Mevcut). 

Kângırı 
Sait B. (Mevcut), Tahir Ef. (Mevcut), Ziya B. 

(Mevcut), Müştak B. (Mevcut), Neşet B. (Mevcut), 
Tevfik B. (Mevcut), Behçet B. (Mevcut). 

I Kütahya 
I Besim Atalay B. (Mevcut), Cevdet B. (Namev

cut), Cemil B. (Namevcut), Haydar B. (Namev
cut), Rağıp B. (Mevcut), Şeyh Seyfi Ef. (Namev
cut). 

Gelibolu 
Celâl Nuri B. (Maltada). 

Lâzistan 
İbrahim Şevki Ef. (Namevcut), Esat B. (Namev

cut), Ziya Hurşit B. (Mevcut), Dr. Abidin B. 
(Mevcut), Osman B. (Namevcut), Necati Ef. (Na-

I mevcut). 
Mardin 

I İbrahim B. (Mevcut), Hasan Tahsin Ef. (Mev
cut), Mitat B. (Mevcut), Esat B. (Mevcut), Der-

I viş B. (Mevcut), Necip B. (Mevcut). 
I Mersin 

İsmail Safa B. (Namevcut), Muhtar B. (Na
mevcut), Salâhattin B. (Namevcut), Miralay Fah
rettin B. (Namevcut), Hasan Hüsnü B. (Namevcut). 

I Maraş 
Paşa Yakup Hamdi B. (Mevcut), Refet Ef. (Mevcut), 

S Rüştü B. (Namevcut), Aslan B. (Namevcut), Hasip 
I B. (Mevcut), Tahsin B. (Mevcut). 
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Malatya 
Hacı Bedir Ağa (Namevcut), Hacı Karip Ağa 

(Namevcut), Reşit Ağa (Mevcut), Sıtkı B. (Mev
cut), Lûtfi B. (Mevcut), Feyzi B. (Mevcut). 

Menteşe 
Rifat Ef. (Namevcut), Sadettin Ef. (Namevcut), 

Etem Fehmi B. (Mevcut), Tevfik Rüştü B. (Mev
cut), Hamza Hayati B. (Namevcut). 

Muş 
Hacı Ahmet Ef. (Mevcut), Riza B.. (Mevcut), 

Abdülgani B. (Mevcut), Kasım B. (Namevcut), 
Memet Sait B. (Mevcut), Osman Kadri B. (Mevcut). 

Niğde . 
Hakkı Paşa (Namevcut), Abidin Ef. (Namevcut), 

Mustafa Ef. (Mevcut), Mustafa Hilmi Ef. (Mev
cut), Vehbi B. (Mevcut), Ata B. (Mevcut). 

Van 
Emin B. (Mevcut), Tevfik B. (Namevcut), Hoca 

Kâmil Ef. (Namevcut), Hasan B. (Namevcut), Şeyh 
Masum Ef. (Namevcut), Hakkı B. (Mevcut), Hay
dar B. (Mevcut). 

Yozgat 
Ahmet Ef. (Mevcut), Riza B. (Mevcut), Süley-

'REİS — Celse açıldı efendim. 
Dahiliye Vekâleti için istihsal edilen neticei arayı 

tefhim ediyorum. Reye iştirak eden zevat iki yüz 
dört, adedi mürettep 363, nisabı müzakere yüz sek
sen iki olduğuna göre muamele tamam. Fakat yüz 
seksen ikinin ekseriyeti mutlakası 93 olduğuna göre 
istihsali ara eden zevattan hiç biri 93 reyi bulamadılar. 
İntihabı tecdid edeceğiz. Refet B. altmış beş, Nâzım 
B. altmış altı, Sırrı B. otuz bir, Hamid B. on altı, 
Hacı Şükrü B. üç, Zekâi B. bir, Ömer Mümtaz B. 
bir, Ömer Lûtfi B. bir, Hakkı Behiç B. bir,... On 
beş müstenkif... Netice budur, intihap tecdid edile
cek..,. 

SIRRI BEY (İzmit) — Reis Beyefendi bir şey söy-
lemekliğime müsaade buyurur musunuz? 

man Sırrı B. (Mevcut), Memet Hulusi Ef. (Mev
cut), Feyyaz Âli B. (Mevcut), İsmail Fazıl Paşa 
(Namevcut), Bahri B. (Namevcut). 

Oltu 
Rüstem B. (Mevcut), Yasin B. (Mevcut). 

Hakkâri 
İbrahim Ef. (Namevcut), Tufan B. (Namevcut), 

Mazhar Müfit B. (Namevcut). 
RElS — Esami hitam bulmuştur. Şimdi de tas

nif için kura çekiyoruz. 
İsmail Suphi B. (Burdur) namevcut, Hamdi B. 

(Genç) yok. Resul B. (Bitlis) mevcut, Mustafa B. 
(Diyarbekir) namevcut, Sadık Ef. (Aydın) namev
cut), Sabit Ef. (Namevcut), Mustafa Necati B. (Sa-
ruhan) (Mevcut), Abdülgani B. Siverek (Yok ses
leri), Besim B. Kastamonu (Mevcut). 

(REİS — O halde efendim ârayi tasnif edecek
ler. 

Mustafa Necati Bey, Resul Bey, Besim Beyler
dir. 

REİS — Efendim Âra tasnif edilinceye kadar beş 
dakika teneffüs edelim. 

REİS — Buyurun efendim. 
SIRRI BEY (İzmit) — Arkadaşlar ben limazeretin 

buradan müfarakat edeceğim Dahiliye vekili olsam 
da burada kalamayacağım. Bana teveccüh eden ze
vatın diğer zevata rey ita etmelerini rica ederim. 
Âra inkısama uğramasın. (Yeniden esami okundu): 

İstanbul 

ıDr. Adnan B. (Mevcut), Muhtar B. (Namevcut), 
Ahmet Ferit B. (Mevcut), Numan Ef. (Maltada). 

Üsküdar 

Ahmet Mazhar B. (Namevcut), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (Mevcut), Neşet B. (Namevcut), Fevzi B. 
(Namevcut), Salahattin B. (Namevcut). 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 5.30 Badezzeval 
REİS — Reisisâni vekili Hasan Fehmi B. 

KÂTİPLER : Muhittin Baha B. (Bursa), Feyyaz ÂK B. (Yozgat) 
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Amasya 
Hamdi B. '(Namevcut), Dr. Asım B. (Namevcut), 

Ali B. (Namevcut), Ali Riza fi. (Namevcut), Mahmut 
Ragıb B. (Namevcut), Ömer Lûtfi B. (Mevcut), Be
kir Sami B. (Namevcut). 

Aydın 
Alhmet fi. (Namevcut), Sadık B. (Namevcut), Tah

sin fi. (Mevcut), Dr. Mazhar B. (Mevcut), Cami B. 
(Mevcut), Emin Ef. (Mevcut). 

Edirne 
Cafer Tayyar B. (Namevcut), İsmet fi. (Namev

cut), Kâzım Karabekir Pş. (Namevcut), Şeref B. (Ma-
tada), Fayik B. (Maltada). 

İzmit 
Halil ibrahim fi. (Namevcut), Hamdı Nâmık B. 

(Mevcut), Hafız Abdullah Ef. (Namevcut), Fuat B. 
(Namevcut), Tabir fi. (Namevcut), Sırrı fi. (Mevcut). 

Erzincan 
Emin B. (Mevcut), Tevfik B. (Mevcut), Seyit Hü

seyin B. (Namevcut), Osman Fevzi Ef. (Namevcut), 
Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Namevcut). 

Erzurum 
Asım B. (Mevcut), Memet Salih Ef. (Mevcut), 

Durak fi. (Mevcut), İsmail B. (Namevcut), Celâlettin 
Arif fi. (Namevcut), Zihni B. (Namevcut), Necati B. 
(Mevcut), Hüseyin Avni B. (Namevcut). 

Ertuğrul 
'Ahmet fi. (Namevcut), Halil İB. (Namevcut), Mus

tafa Kemal ;B. (Mevcut), Necip B. (Mevcut), Ham
di İB. {Namevcut). 

Ergani 
Hakkı B. (Namevcut), Malhmüt B. (Mevcut), Nüz-

faet B. (Mevcut), Memet Emin B. (Namevcut), Sırrı 
B. (Mevcut). 

İzmir 
Hacı Süleyman Ef. (Mevcut), Dr. Mustafa B. (Na

mevcut), Enver B. {Namevcut), Mahmut B. {Mevcut,) 
Yunus Nâdi B. (Namevcut), Refet fi. (Namevcut), 
Tahsin B. (Maltada). 

İsparta 
Hafız ılbrahim Ef. {Namevcut), ismail Remzi B. 

{Namevcut), Hüseyin Hüsnü Ef. (Mevcut), Hacı Ta
bir B. i(Nam6vcut), Mehmet Nadir B. (Mevcut), Ce
mal Pş. (Maltada). 

Eskişehir 
Emin fi. (Namevcut), Eyüp Sabri B. (Mevcut), 

Halil İbrahim Bf. ((Namevcut), Hüsrev Sami B. ((Mev
cut), Mehmet B. '(Namevcut), Abdullah Azmi B. {Na
mevcut). 

Adana 
'İbrahim B. (Namevcut), Dr. Eşref B. (Namevcut), 

Abdullah Ef. (Namevcut), Memet Bf. {Namevcut), 
Zamir IB. (Namevcut), Zekâi fi. (Mevcut). 

Ellâziz 
Tahsin B. (Namevcut), Hüseyin B. (Mevcut), 

Rasim B. (Mevcut), Naci B. (Mevcut), Hacı Feyzi B. 
{Mevcut), Muhittin fi. (Namevcut), Mustafa B. {Na
mevcut), 

Antalya 
Hasan Tahsin fi. (Mevcut), Halil İbrahim IB. (Na

mevcut), 'Rasih Ef. (Mevcut), Ali Vefa B. (Mevcut), 
Mustafa B. (Mevcut), Hamdullah Suphi B. (Mevcut). 

Ankara 
Ali Fuat Pş. (Namevcut), Şakir B. (Namevcut), 

Şemsettin Ef. (Mevcut), Hacı Mustafa Bf. (Mevcut), 
Mustafa Kemal Pş. '(Namevcut), Hacı Atıf Ef. (Mev
cut), ıRüstem B. (Namevcut), Hilmi B. (Namevcut), 
Ömer Mümtaz ıB. (Namevcut). 

Urfa 
Hacı Esat Ef. (Namevcut), Bozan B. (Namevcut), 

Hacı Hayali Ef. (Mevcut), <Saip B. (Namevcut), 
Hacı Mustafa Kâmil Ef. (Namevcut). 

İçel 
Sami B. (Mevcut), Şevki B. (Namevcut), Hacı Ali 

Ef. (Namevcut), Ali Haydar B. (Mevcut), Naim Ef. 
(Namevcut), Ali Bf. (Mevcut). 

Batum 
Edip Ef. (Mevcut), Ahmet Ef. (Mevcut), Akif 

Ef. (Mevcut), Ahmet Fevzi Ef. (Mevcut). 

Bayazıt 
ıDr. Refik B. (Mevcut), Süleyman Sudi B. (Mev

cut), Şevket B. (Mevcut), Atıf B. (Mevcut), Hacı 
Mehmet Ef. (Mevcut). 

Bitlis 
Hüsnü IB. (Mevcut), Derviş B. (Namevcut), Ziya 

B. (Mevcut), Arif B. (Mevcut), Vehbi B. (Mevcut), 
Sadullah B. (Mevcut), Resul B. (Mevcut). 

Bursa 
Operatör Emin B. (Mevcut), Şeyh Servet Ef. (Na

mevcut), Muhittin Baha B. (Namevcut), Mustafa 
Fehmi Ef. (Namevcut), Necati (B. (Namevcut), Hasan 
Fehmi B. (Namevcut), Osman Nuri B. (Namevcut). 

Burdur 
Şevket B. (Namevcut), Veli ıB. (Namevcut), İsmail 

Suphi B. (Namevcut), Akif ıB. (Namevcut), Ali Ulvi 
B. (Mevcut). 
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Bolu 
Şükrü Ef. (Mevcut), Abdullah Ef. (Namevcut), 

Dr. Fuat B. (Mevcut), Nuri !B. (Mevcut), Yusuf İz
zet Pş. (Namevcut), Cevat İB. ı(Namevcut), Tunalı 
Hilmi B. (Mevcut). 

Biga 
Hamit B. (Mevcut), Memet Ef. (Mevcut), Hafız 

Hamdi Ef. (Namevcut). 
Tokat 

Hamdi B. (Mevcut), Rifat iB. (Mevcut), tzzet B. 
'(Mevcut), Mustafa Vasfi ıB. (Mevcut), Nazi'm B. 
(Mevcut). 

Can'iık 
Şükrü B. (Mevcut), Nafiz B. (Namevcut), 

Süleyman B. (Namevcut), Hasan Fehmi B. (Mevcut), 
Hamdi B. (Mevcut), Emin ıB. (Mevcut). 

Cebeli Bereket 
ıRasim B. (Namevcut), İhsan IB. (Mevcut). 

Çorum 
Sadık B. '(Mevcut), Dursun B. (Mevcut), Ferit B. 

'(Mevcut), Fuat B. (Mevcut), Haşim B. (Namevcut), 
İsmet B. (Mevcut). 

Dersim 
Diyab Ağa (Namevcut), Mustafa Ağa (Namev

cut), Tevfik Ef. l(Namevcut), Mustafa B. (Mevcut), 
Hasan Hayri B. (Mevcut), Rarniz fi. (Mevcut). 

Denizli 
Hasan Ef. (Mevcut), Mazlum Baba Ef. (Namev

cut), Mustafa B. (Namevcut), Necip B. (Namevcut), 
Yusuf :B. (Namevcut), Hakkı Behiç B. (Namevcut). 

Diyarbekir 
Hacı Şükrü B. (Mevcut), Hamdi Ef. (Mevcut), 

Kadri B. (Namevcut), Kadri B. (Mevcut), Mustafa 
B. (Mevcut), Feyzi B. Zülfi (Maltada), 

Siirt 
Mustafa Ef. (Mevcut), Necmettin B. (Mevcut), 

Hacı Nuri B. (Mevcut), Kadri B. (Mevcut), Salih Ef. 
(Mevcut), Halil Hulki Ef. (Mevcut). 

Sinop 
Hakkı Hami B. ((Namevcut), Riza Vamık B. (Mev

cut), Şerif B. (Mevcut), Şevket B. (Mevcut), Abdullah 
B. (Mevcut), Riza Nuri B. (Namevcut). 

Sivas 
Emin Paşa (Namevcut), Hayri B. .(Namevcut), 

Rasim B. (Mevcut), Ziya B. '(Namevcut), Mustafa 
Taki Ef. (Mevcut), Rauf B. Vasıf B. (Maltada). 

Siverek 
İhsan B. (Namevcut), Memet Rauf B. (Namevcut), 

Mustafa Lûtfi Ef. (Mevcut), Memet Sırrı Ef. (Na
mevcut), Abdül'gani B. (Namevcut). 

Samban 
Ömer Lûtfi B. (Namevcut), Refik Şevket B. (Mev

cut), Necati B. (Mevcut), Avn] B. (Mevcut), Reşat 
B. (Namevcut), 'İbrahim Süreyya B. (Mevcut), Celâl 
B. (Namvecut), Reşit B. (Namevcut). 

Trabzon 
Hamit B. (Namevcut), Recai B. (Mevcut), Faik 

fi. (Namevcut), Hayri B. (Namevcut), İhsan B. (Na
mevcut), Hüsrev B. (Mevcut), Ali Şükrü B. (Mevcut). 

Karahisarısahip 
Hulusi B. (Mevcut), Şükrü Ef. (Namevcut), Me

met Şükrü B. (Mevcut), Nebil Ef. (Mevcut), Halil 
Hilmi Ef. (Namevcut), Ömer Lûtfi B. (Mevcut), Mus
tafa Hulusi Ef. (Namevcut), Ali B. (Maltada). 

Karahisarışarki 
Memet Vasfi fi. (Mevcut), Mesut B. (Mevcut), 

Mustafa B. (Mevcut), Memduh B. (Mevcut), Ali Su-
ruri Ef. (Mevcut). 

Karesi 
İKâzım B. (Namevcut), Memet Vehbi B. (Namev

cut), Abdülgafur Ef. (Namevcut), Hasan Basri B. (Na
mevcut), İbrahim Ef. (Namevcut), Hacim Muhittin 
ıB. (Namevcut). 

Kastamonu 
Hulusi B. (Mevcut), Rüştü B. (Mevcut), Sabri B. 

(Namevcut), Abdülkadir Kemali B. (Mevcut), Murat 
B. (Namevcut), Dr. Suat B. (Mevcut), Besim B. (Mev
cut), Yusuf Kemal B. (Namevcut). 

Kozan 
Fevzi Paşa (Namevcut). Dr. Mustafa fi. (Namev

cut), Reşit Paşa (Namevcut), Hüseyin Ef. (Namevcut), 
Dr. Fikret B. (Mevcut). 

Konya 
Abdülhalim Çelebi Ef. (Namevcut), Hulusi B. 

(Namevcut), Rifat Ef. (Namevcut), Refik B. (Namev
cut), Arif B. (Namevcut), Ömer Vehbi Ef. (Namev
cut), Musa Kâzım Ef. (Namevcut), Kâzım Hüsnü B. 
(Namevcut), Bekir fi. (Namevcut). 

Kırşehir 
Cemalettin Çelebi Ef. (Namevcut), Cevdet B. 

(Mevcut), Bekir Ef. (Mevcut), Müfit Ef. (Mevcut), 
Rıza B. (Namevcut). 

Kayseri 
ıSabit Ef. (Namevcut), Remzi Ef. (Mevcut), Atıf 

Ef. (Namevcut), Alim Ef. (Namevcut), Osman Ef. 
(Namevcut), Ahmet Hilmi B. (Mevcut), Rifat B. 
(Mevcut). 
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Ayintap 
Kiline Ali B. ((Namevcut), Ragıp B. (Namevcut), 

Hafız Şahin Ef. (Namevcut), Yasin B. (Namevcut), 
Abdürrahman B. ((Namevcut). 

Gümüşhane 
Hasan B. (Mevcut), Rıza B. (Mevcut), Memet B. 

(Mevcut), Hacı Mustafa Ef. (Namevcut), Ruşen B. 
(Namevcut). 

Genç 
Ali Vasıf ıB. (Mevcut), Fikri Faik B. (Namevcut), 

Hamdı Ef. (Namevcut), Ali Haydar B. ((Namevcut), 
Fikri Ef. (Mevcut), Celâl B. (Mevcut). 

Kângırı 
Sait B. !(Namevcut), Tahir Ef. (Mevcut), Ziya B. 

(Mevcut), Müştak B. (Mevcut), Neşet B. (Mevcut), 
Tevfik B. '(Namevcut), Behçet ıB. (Mevcut). 

Kütahya 
Sesim Atalay B. (Mevcut), Cemil B. (Namevcut), 

Cevdet B. (Namevcut), Haydar ıB. (Namevcut), Şeyh 
Seyfi Ef. (Namevcut), ıRagıp B. (Mevcut). 

Gelibolu 
Celâl Nuri Bey (Maıltada). 

Lâzistan 
İbrahim Şevki Efendi (Namevcut), Esat Bey (Na

mevcut), Ziya Hurşit Bey (Mevcut), Dr. Abidin Bey 
(Namevcut), Necati Bey (Namevcut), Osman Bey (Na-
meVcut). 

Mardin' 
İbrahim Bey (Namevcut), Esat Efendi (MeVcut), 

Hasan Tahsin Bey (Mevcut), Derviş Efendi (Mev
cut), Necip Efendi (MeVcut), Mitat Bey (Mevcut). 

'Mersin 
İsmail Safa Bey (Namevcut), Muhtar Bey (Na

mevcut), Saîâhattin Bey (Namevcut), Miralay Fahret
tin Bey (Namevcut), Hasan Hüsnü ©ey (Namevcut). 

Maraş 
Paşa Yakup Hamdi Bey (Namevcut), Refet Efen

di (Mevcut), Rüştü Bey (Namevcut), Aslan Bey (Mev
cut), Hasip Efendi (Mevcut), Tahsin Bey (Namevcut). 

Majlatya 
Hacı Bedir Ağa (Namevcut), Karip Ağa (Na

mevcut), Reşit Ağa (Mevcut), Sıtkı Bey (Mevcut), Lût-
fi Bey (Mevcut), Feyzi Bey (Mevcut). 

Menteşe 
Rifat Efendi (Namevcut), Sadettin Bey (Namev^ 

cut), E'tem Fehmi Efendi (Mevcut), Tevfik Rüştü 
Bey (Namevcut), Hamza Hayati Bey (Namevcut). 

!MuŞ 
'Hacı Ahmet Efendi (Namevcut), Rıza Bey (Mev

cut), Abdüllgani Bey (Mevcut), Kasım Bey (Namevcut), 
Memet Sait Bey (Mevcut), Osman Kadri Bey (Mev
cut). 

Niğde-
Hakkı Paşa (Namevcut), Abidin Efendi (Namev

cut), Mustafa Efendi (Namevcut), Mustafa Hilmi 
Bey (Mevcut), Vehbi Efendi (Mevcut), Ata Bey (MeV
cut). 

Van 
Emin Bey (Namevcut), Tevfik Bey (Namevcut), 

Hoca Kâmil Efendi (Namevcut), Hasan Bey (Mev
cut), Şeyh Masum Efendi. '(Namevcut), Hakkı Bey 
(Namevcut), Haydar Bey (Namevcut). 

Yozgat 
Ahmet Efendi (Mevcut), Rıza Efendi (Mevcut), 

Süleyman Sırrı Bey (Mevcut), Memet Hulusi Bey 
(Mevcut), Feyyaz Âli Bey (Mevcut), ismail Fazıl Pa
şa (Namevcut), Bahri Bey (Namevcut). 

lOltu 
Rüstem Bey (MeVcut), Yasin Bey (MeVcut). 

Hakkâri 
tbra'him Efendi '(Namevcut), Tufan Efendi (Na>-

mevcut), Mazhar Müfit Bey (Namevcut). 

2. — AZA YÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyin intihap maz
batasına dair şube mazbatası. 

RElS — Efendim reyler toplanmeaya kadar bir 
intihap mazbatası var, çıkaralım : Ertuğrul Mebuslu
ğuna Hamdi Bey intihap edilmiş, mazbatai intihabiye-
si de şubeden tasdik edilmiş : 

Hamdi Beye ait mazbata tetkik edildi. Usul ve 
nizamına muvafık olan mazbatai mezkûrenin kabulü-
ne karar verildi. 

4 Eylül 1336 
REÎS — Hamdi Beyin Mebusluğunu kabul buyu

ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Hamdi Beyin Mebusluğu kabul olundu. 

2. — Oltu Mebusu Rüstem Beyin intihap maz
batasına dair şube mazbatası. 

REÎS — İkinci bir mazbata var efendim (Oltu Me
busu Rüstem Beyin mazbatası okundu) : 
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işbu mazbata usulüne muvafıktır. Oto sancağı aha
lisinin Anavatana iltihak hakkındaki samimi ve mübec-
cel esmeleri Meclisi Âlice aynı suretle telâkki edilerek 
Yasin Beyin kabulü pek büyük bir heyecan vatanper-
verane ile takarrür etmiş olduğundan Rüstem Beyin 
Mebusluğunun da kabulü tabii 'görülmekle Heyeti 
Ümumiyeye arzu takdim olunur. 

2 Ağustos 1336 

(JKabul sesleri, alkışlar). 
REİS — Rüstem Beyin Mebusluğunu kabul eden

ler ellerini kaldırsın. 
Ekseriyeti azime ite kabul olundu. 
Efendim âra istihsal edilirken 'toplu bulunursak 

az bîr zamanda olur. Vakit kaybetmeyiz. Çünkü mü

zakeresini Heyeti Umumiyenin kabul1 ettiği bir kanun 
var, ona geçelim. 

REİS — istihsali âra bitti efendim. Tasnif için : 
'Miralay Salâhattin Bey (Mersin) namevcut, Hamit 

iBey (Trabzon) namevcut, Etem Fehmi Bey (Menteşe) 
mevcut, Emin Efendi (Aydın) namevcut, Cafer Tay
yar Bey (Edirne) namevcut, Asım Bey (Erzurum), yok.. 
Ali UlVi Bey (Burdur) mevcut. 

REÎS — Asım Bey olmadığı için bir daha alıyorum. 
Memet Akif Bey (Burdur) namevcut, Fikri Faik: Bey 
((Genç) namevcut, Necati Efendi (Lâzistan) namev
cut, Memet Bey (Gümüşane) mevcut, Etem Fehmi 
Bey (Menteşe). Tasnifi araya bakura memur edildi, 

REıS — Âra tasnif edilinceye kadar beş dakika 
teneffüs. 

DÖMDÜNtCÜ -CELSE 
Açılma Saatti : 6,30 IBaldezzeMal1 

REÎS : ikinci RcLs Vekili Hasan Fehmi Bey 
KÂTİPLER : Muhitin B ılıa Bey, Feyyaz ÂK Bey 

REÎS — Celseyi açıyorum. Dahiliye Vekâleti için 
icra edilen intihabatm neticesini tefhim ediyorum : 
Yüz seksen yedi zat reye iştirak etmiş, yüz seksen ye
dinin nısfından bir fazlası (94) ekseriyeti mutlakası ol
duğuna göre, doksan sekiz rey ile Nazım Bey (Tokat) 
Dahiliye Vekâletine intihap edilmiştir. (Alkışlar). On 
dört müstenkif var. Refet 'Bey Altmış beş, Hamit Bey 
altı, Sırrı Bey ikişer rey almışlardır. 

ÖMER LÛTFI BEY (Amasya) — Müsaade bu-
yurulur mu Reis Bey Adedi âranm yekûnu kaçtır? 

RElS — Yüz seksen yedi zat reye iştirak etmiş

tir, nisabı müzakere tamamdır. 98 rey ile Nazım Bey 
Dahiliye Vekâletine intihap edi'lmiştir. <Ail'ah muvaf
fak etsin sadal&rı.) 

R'FJİ'S — Efendim, kanunun müzakeresine geçi
yoruz. Bir defa her ikisini de, her İki teklifi de oku
yalım. Bazıları yazmadı. Sonra sıra ile maddeleri oku
yarak karşılaştırırız. Malûmu âliniz takrirle, lâyihai 
kanuniyeyi müştereken müzakere edeceğiz. 

ÖMER LÛTFÎ BEY (Amasya) — Yüz sekzen ye
dide müstenkifler de dalhil midir? 

REİS — Dahildir ve mesele tamamdır. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER (Devam) 

('Nisabı müzakere hakkındaki takrir okundu) : 

Riyaseti Celileye1 

IBüyük Millet Meclisinin şeklini tespit ve istimrarı-
'nı temin için berveçhi âti hususun müstacelen müza
keresini kararname şeklinde Heyeti Ümumiyeye arz 
ve teklif eylerim. 

1. — Büyük Millet Meclisi hilâfet ve saltanatın 
vatan ve milletin istihlâsı ve istiklâlinden ibaret olan 
gayesinin husulüne kadar şeraiti âtiye dairesinde müs-
temirren inikat eder. 

2. — Büyük Millet Meclisi devairi intihabiye ade
dinin iki mislini nisabı müzakere olarak kabul eder. 
Ancak mevaddı esasiyeye taallûk eden hususatta de
vairi intihabiye adedinin üç misli üzerinden sülüsanı 
ekseriyet hesap ve İtibar olunur. 

3. — Büyük Millet Meclisinde nisabı müzakereyi 
muhafaza için mezuniyet talep eden azanın dairei 
intihabiyesinden lâakal iki azanın Mecliste hazır bu
lunması şarttır. 

4. — Büyük MMet Meclîsinde diört ay ifayi vazife 
eden her azaya bin iki yüz elli lira tahsisat verilir. 
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fş'bu dört aym mebdei azanın Mecliste isbatı vücut 
ettiği tarihten başlar. 

5. — Dördüncü madde mucibince dört ay ikmal 
ettikten sonra Mecliste ifayi vazife eden her azaya 
şehri yüz lira tazminat verilir. İşbu tazminat mebdei 
içtima odan senei atiye 23 nisan tarihine kadar devam 
eder. i 

Senede bir defa mezuniyet alan aza da mezuniyet
ten avdetle Meclis devamından itibaren işbu I tazmi
natı alır. Müteaddit mezuniyet alanlar bu haklarını ıs
kat etmiş olurlar. j 

6. — Büyük Millet Meclisi azasına senede [bir de
faya mahsus olmak üzere on bin kuruş maaş (üzerin
den 'Harcırah kanunu mucibince avdet ve azimet har
cırahı verilir. | 

7. — Büyük Millet Meclisi azalığı ile memuriyet 
bir zat uhdesinde içtima edemez. Ancak Heyetji Veki-
leye dahi olanlarla valiler, sefirler, müftüler, ordu ve 
kolordu kumandanları müstesnadır. j 

'1 Eylüü ^336 

Baaraztt 
Memet 
Bayazıt 

Süleyman Sudi 
Bayazıt 

Atıf 
İsparta 
Remzi 
Maraş! 
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Rüştü 

Antalya 
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Mardin 
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rrokat 
Hamdl 
(Genç 

Ali Haydar 
Mardin 

LÛCfi 
Kırşehir 
Cevdet 

Karahisarışarki 
Vasfi 1 

Antalya 
Rasih 
İsparta1 

Nadir 
Ertuğrul 

M. Kemal 
Kırşehir! 

Müfit 
Malatya 

Feyzi 
Karesi 
Basri 

Antalya 
H a i l îbrafoim 
Kastamonu 

Besim 
hmit 
Sırrıl 

Tralbzon 
Memet 

Malatya 
Sıtkı 

ı KaraMsar 
Ömer Lûtfi 

!BMîS 
Yusuf 

Mardin' 
(Derviş • 
Kayseri 
Osman 
Elâzte 
Rasim 
SiirH 

Halil Hulki 
(Bitlis 

Memet 
Genç 
Fikri 

Yozgat 
Mehmet Hulusi 

Sinop 
M. Rifat 
Yozgat 

Süleyman 
Canik 
Silizen 

Antalya 
Ali Vefa 

Urfa 
Hayali 
Niğde 

Mustafa 
Sinop 

Abdullah 
Denizli 
Hüseyin 
Adana 

Mehmet Hamdi 

Yozgat 
Ahmet 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Saruhan 

Ömer Lûtfi 

Diyarbekir 
Hamdi 
Yozgat 

Rıza 
Mardin 

Esat 
Çorum 
Haşim 
Bayazıt 
Şevket 
Elâziz 
Feyzi 

Karahisarışarki 
Mustafa 
Tokat 
Rifat 

Erzurum 
Mustafa Durak 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

Maraş 
Rüştü 
Bolu 
Nuri 

Kayseri 
Alim 
Biga 

Mehmet 
Siirt 
Nuri 
Siirt 

Osman Kadri 
Erzincan 

Ahmet Fevzi 
Maraş 
Hasip 

Lâzistan 
Ziya Hurşit 

Batum 
Ahmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Esbabı mucibe layihasiyle (1) beraber lef fen 

takdim kılınan mevat Heyeti Vekilece tekarrür etmiş 
olmakla Heyeti umumiyeye arzına delâlet buyurul-
masını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

(/) Esbabı mucibe mazbatası. 
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1 . IX . 1336 
Esbabı mucibe lâyihası 

Istanbulun işgali ve Makamı saltanat ve hilâfe
tin esareti ve Meclisi Millinin feshi üzerine içtimaa 
davet edilen Büyük Millet Meclisi azalarının miktarı 
istanbul Meclisi Mebusan azalarının da inzimamı ile 
üç yüz altmışı tecavüz etmiştir. Bu aded nüfusu 
memlekete nisbetle kesir olduğu gibi livaların vü
sat ve cesametine göre seyyanen mebus intihabı da 
müstaceliyeti maslahattan tevellüt etmiş bir keyfi
yet bulunduğu cihetle işbu miktarın nisabı muvafı-
ka tenzili bir emri zaruri bulunmuştur. 

iBu hususta Kanunu esasi encümeninin daimi ve 
muvakkat mebuslar tefriki suretiyle vazetmek' iste
diği usul mebuslar beyninde fark gözetmek gibi bir 
neticeye muvassıl olduğu cihetle katiyyen gayrikabili 
tecvizdir. Binaenaleyh Heyeti Vekile zıttını telif için 
daimi ve muvakkat namile mebus tefrikine mukabil 
mebusamn her an ve zamanında aynı hukuk ve salâhi
yete malik bulunmalarını ve kesir olan adedin taklili 
için de badema her liva mebuslarından her ne su
retle olursa olsun inhilâl edecek mebusluk makam
larının Kanunu esasi ve İntihabı mebusan kanunla
rında müsarrah miktara tenezzül edinceye kadar 
tecdiden intihaba tâbi tutulmıyarak ve Meclise bilâ 
mazeret iki ay devam etmiyenlerin müstafi addo
lunacağı kaydı şiddet ve ehemmiyetle tatbik edilerek 
Meclisin peyderpey hali tabiiye ircaını muvafık 
tasavvur etmiştir, işte Heyeti âliyelerine takdim 
edilen kanun işbu arzudan mütevellit bulunmaktadır. 
Mebusluk ile memuriyetin imtizacı mebuslukta gaye 
olan istiklâli efkâr ve mütaleat ile memurlukta he
defi hakiki olan inzibat ve itaat esaslarının telifi 
gayri kabil bulunduğu cihetle merdud olduğundan 
bu hususta Kanunu esasi encümeninin teklif eylediği 
şekilde bir maddei kanuniye tanzim ve takdim edil
miştir. 

Mebusanm ilcaatı hazıra dolayısiyle müstemirren 
hali içtimada bulunduğu ve esarı haziranın gılâsı 
tesiratiyle mebusluk tahsisatının idarelerine gayri 
kâfi bulunduğu bir emri bedihi olduğundan Meclisin 
kendi kendisine ita edebileceği tatil devreleri müstes
na olmak üzere mebusan hali inikatta bulundukça be
her mebusa şehri ikişer yüz lira ita edilmesi Heyeti 
Vekilece muvafık görülmüş ve şu kadarki her ne 
suretle olursa olsun mezun bulunduğu halde işbu 
miktarı muhassasatın ancak nısfına kesibi istihkak 
edilmesi hususu münasibi tezekkür kılınmıştır. İşbu 
miktar istanbul mebusları için Meclisi mebusanm 
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inikadı tarihinden ve müahharan vukubulan intihap
ta mebus olanlar için de Büyük Millet Meclisinin 
yevmi inikadından muteber olmak tabiidir. 

Binaenaeyh işbu esaslara göre tanzim edilen 
mevaddı kanuniye berayi tasvip Heyeti Celilelerine 
arz ve takdim kılınmıştır. 

MADDE 1. — Her livanın Büyük Millet Mec
lisinde mevcut miktarı mebusu intihap kanununun 
tayin eylediği miktardan aşağıya tenezzül etmedikçe 
her ne suretle olursa olsun vukubulacak münhalâta 

yeni mebus.intihap edilmiyecektir. 
MADDE 2. — Büyük Millet Meclisi azasından 

bilâ mazeret iki ay Meclise devam etmeyenler katiyen 
müstafi addolunurlar. 

MADDE 3. — Büyük Millet Meclisi azalığiyle 
Hükümet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima ede
mez. Yalnız Heyeti Vekile azalığı ve Büyük Mil
let Meclisi azalığının inzimam reyiyle valilik, sefir
lik, ordu ve kolordu kumandanlığı ve müfettişi umu
milik memuriyetlerinin Büyük Millet Meclisi azalığı 
ile cemi caizdir. 

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisinin azasının 
heherine Meclisin hali inikatta bulunduğu müddetçe 
şehri iki yüz lira tahsisat ita olunur. 

MADDE 5. — Her ne suretle olursa olsun me
zun bulunanlar nısıf tahsisata kesbi istihkak ederler. 
Bilâ mazeret kaybubet eden azaya müddeti kaybubet-
lerinde tahsisat ita olunmaz. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz söyle
mek isteyenler isimlerini yazdırsınlar efendim. 

RASlH EFENDİ (Antalya) — Efendim, cümle
nizin malûmudur ki Heyeti celilenin, bu gün bu 
kanunu müstaceliyetle müzakeresini kahul etmekte bir 
maksadı vardır, o da bir aya yakın bir iş oluyor 
ortada; güya Meclis başka iş düşünmüyor da yalnız 
kendi işini düşünüyormuş gibi bir zihniyet hâsıl olu
yor. Biraz başkalarından utanır olduk. Onun için bu 
işi kemali samimiyet ve ciddiyetle tetkik edelim. Şim
di, Hükümetin teklifiyle bizim teklifimiz arasında iki 
noktada bir fark kalıyor: Hükümetin teklifindeki bi
rinci; üçüncü... Üçüncü madde birinci madde ile... 
ikinci madde bizim teklifte yok, üçüncü madde bi
zim teklifin ayni... Yalnız «Heyeti umumiyenin in
zimam reyiyle» kay di vardır. Onu da Meclis kabul 
eder. Birinci ve ikinci madde, birinci maddeye yal
nız bir noktadan Meclis arzu buyurursa münakaşa 
eder, bazı tadilâtla bizim teklifimize ilâve ederse 
zannederim "bizim teklifimizi imza eden arkadaşları
mız da onu kabul ederler, ikinci maddede, tabii 
devam için bir kayittir. Tabii bir iki ay Meclisi ter-
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ketsin ve terkettiğinden dolayı aranmasın, bunu 
kimse arzu etmez. Yalnız birinci maddenin müzake
resinde nazarı dikkati âlilerini celbedeceğim ki birinci 
maddede, Meclis Teşekkül ederse, esbabı mucibe 
mazbatasında izah olunuyor. Beş esas üzerine intihap 
yapılmıştır. Şimdi o eski intihap kanunu mucibince, 
o kanunla teayyün eden adede tenezzülü Meclisin te
şekkülü ile kabili telif mi değil mi? Onu maddenin 
müzakeresinde nazarı itibare alırız, hangi şekli mu
vafık bulursak, zannederim. Evvelcede bu husus var
dı. O hususta Meclis müzakere etmişti. Beş mi esas 
olacak, yoksa eski intihap kanununda'ki esas mı esas 
olacak.. Bu iki esastan birisini kararlaştırarak ve bi
zim teklifimize ilâve ederek bu maddeyi zannederim 
kabul edebiliriz, ikinci madde de zannederim ki; 
Meclis azayi muhteremesinin devamını temin eder bir 
maddedir. O da esasen, tabiaten kabul edilir bir şe
kildir. Üçüncü maddede bizim teklifimizin aynı... 
Yalnız 4 ncü ve beşinci maddeler varki bizim tekli
fimizle Hükümetin teklifi arasında bu noktalardan 
biraz fark vardır. Bu farkları bilhassa nazarı dikkati 
âlilerine arzediyorum. Bu farklarda, bilâhare içti
ma olmadığı için Hükümetin teklifindeki şekil, 
belki bazı münakaşatı mucip olur. Onun için bu şe
kilde, hiç münakaşaya mahal kalmasın... Zannede
rim rüfeka ile bizim teklifimiz daha sarihtir. O üç 
maddeyi ilâve ederek bizim teklifimize;... Şu iki 
madde ki tahsisat ve mezuniyete aiddir. Bizim tek
lifimizde de var. Ve zannederim bizimki daha mu
tedil ve daha sarihtir. Onun için o üç maddeyi bazı 
tadilâtı çıkarmak suretiyle müzâkeresini ki, ikisini 
telif ederek işin bu suretle müstaceliyetle hallini tek
lif ediyorum. (Muvafık sesleri). 

(PERÎT BEY (Çorum) — Efendim bendenizden 
evvel Rasih Bey biraderimiz meseleyi tavzih ettiler. 
Yani Hükümetin teklifiyle rüfekadan bazı zevatın 
teklifleri arasında, aşağı, yukarı, heman fark yok 
gibidir. Esasen bu teklifin her hangisi olursa olsun 
nisap meselesine alâkası olmak ve bu nisabı müza
kere kararı temin edildikten sonra ona taallûk eden 
mesaili de beraber halletmek hususunda ve Heyeti 
umumiyesinin kabulünde, heyeti âliyenizin tereddüd 
etmiyeceği şüphesizdir. Onun için müzakeratın uza-
mıyarak maddelere geçilmesini ve yalnız Hükümetin 
(teklifiyle arkadaşların teklifi arasında bazı farklar 
var; ondan da ötekinden de kabul edileceği için her 
ikisinin birden müzakeresini ve doğrudan doğruya 
maddelere geçilmesini teklif ediyorum. (Müzakere 
kâfi sesleri... Reye koyun sadalan)... 

ÎSMET BEY (Çorum) — Şimdi ortada bir lâyihai 
kanuniye var, bir de takrir var. takrire bir teklifi ka
nuni diyecek olursak o vakit Nizamnamei dahilinin 
teklifi kanuniler hakkında mevzu ahkâmına riayet et
mek zaruretinde bulunacağız. Bu takrir bir tadilname 
şeklinde kabul edilirse o zaman müzakereyi daha se
ri yapacağız. Çünkü o vakit buna taallûk eden diğer 
takririn mevaddı, bir tadilname şeklinde olur o va
kit müzakere cereyan edebilir. Yok eğer böyle değilse 
Nizamnamei dahilinin bu noktasını, bu husustaki 
ahkâmını feshediyor muyuz etmiyor muyuz? Bunu bir 
kere tayin etmek lâzımdır. 

REİS — ismet Beyefendinin teklifleri bir meselei 
muahharadır. Bunu reye vazedeyim, sonra heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere ederiz. Tadilname 
mahiyetinde telakkisini kabul edenler lütfen el kal
dırsın (Kabul edilmiştir efendim.) 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında müzake
ratın devamı arzu buyurulursa devam edelim... (De
vam, devam sesleri). (Maddelere geçilsin sadalan). 

Heyeti umumiyesi müzakeresinin kifayetiyle mad
delere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın (Ekse
riyetle maddelere geçilmesi kabul olundu). 

l(Kâtip Feyyaz Ali Bey Hükümetin teklifindeki 
birinci maddeyi okudu). 

MADDE 1. — Her livanın Büyük Millet Mec
lisinde mevcut miktar Mebusu intihap kanununun 
tayin eylediği miktardan aşağıya tenezzül etmedikçe 
her ne suretle olursa olsun vükubulacak münaha-
lâta yeni mebus intihap edilmiyecektir. 

REÎS — Efendim bu hususta söz alanlar: Müfit 
Efendi, Süleyman Sırrı Bey, Suat Bey, Rasih Efendi... 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim Heyeti 
muhteremeye teklif edilen ve şimdi okunan birinoi 
maddenin esası hakkında bendeniz burada bazı müta-
leat dermeyan etmek istiyorum. Malûmu âlileri bu 
Meclis fevkalâde içtimaa davet ve intihabatın icra
sı emir buyurulduğu zaman biz mebus olarak bura
ya davet olunmuş değiliz. Fevkalâde salâhiyeti haiz 
olmak suretile geldik. Elde mevcud bulunan intihap 
kanunu mucibince yani temsil nfsbi, nüfus adedini 
nazarı itibare almak şartile intihabat yapılmış değil
dir. Burada biran evvel isbatı vücut etmek ve daha 
doğrusu bir kütlei muazzamanın burada toplandığını 
millete göstermek için, her dairei intihabiyeden beş 
zatın intühap olunması bildirilmiş ve bütün devairi in-
tflıabiye bu beşi kabul ederek Heyeti muhteremeyi 
intihab edip göndermiş ve Heyeti muhtereme de in
tihapta (5) adedini bu itibarla esas olarak kabul et« 
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mistir. Şimdi, bu esasen kabul edilen beş adedini ten
kis etmek ve elde mevcud bulunan intihabı mebu
san kanununa tevfiki muamele etmek ve Kanunu esa
siye tevfiki muamele etmek suretile inhilâl vukuun
da o aded nüfusa nazaran yapılması lâzım gelen ade
de tenakus etmedikçe yeniden intihap yapılmaması ve 
beşten aşağı indirilmesi teklif olunuyor. Üç, dört ay 
zarfında böyle fevkalâde bir Meclise lüzum görüpte 
bu suretle buraya celp ve cemi ettikten sonra bunu 
mebusan şekline ifrağ etmek suretile bunu mebus ade
dine indirmekteki efkârı bendeniz anlayamıyorum. 
((Doğru sesleri). Binaenaleyh maksat, Meclisteki azayi 
mevcudenin devamını temin etmek ve bu Mecliste 
muntazam müzakereler yapmak, muntazam kararlar 
almak, muntazam hareketlerde bulunmaktan ibaret ise, 
bu maksadı temin etmek hususunda belki vükubulan 
teklifimiz daha ziyade faidebahşıtir ve kabul edile
cektir. Çünkü esas itibarile kabul edilmiş olan bu 
beşi tenkis edipte bu şekli kabul etmekle burada in
tizamı müzakere yine olamaz. Belki ekseriyeti yine 
biz teşkil ederiz. Hatta bu müzakere ettiğimiz kanun, 
nisabı müzakere kanunu iken Hükümetin teklif ettiği 
lâyihada nisabı müzakere ne olacaktır diye bir nisa
bı ekseriyet gösterememişitir. Her dairei intihabiye
den gelecek mebusların nısfından bir fazlasile, sülüsi-
le, nısfile diye bir şey de söylememiştir. Halbuki biz 
nisabı müzakere hakkında teklif olunan bir lâyiha 
maddelerini müzakere ediyoruz. Onun için her dairei 
intihabiyede esas itibar olunan beş adedi tenakus et
medikçe intihap yapılmamak meselesi gibi esas, İnti
hap kanunumuz, intihap talimatnamemiz elimizde 
iken, kendi intihabımızı, kendisine temas ettirmediği
miz bir kanun ile halletmeği bendeniz anlıyamıyorum. 
Bunun için bu maddenin lüzumu yoktur. Doğrudan 
doğruya intihap yapılmıştır. 3 ay evvel, 4 ay evvel ve 
elanda bu tarzda intihabat icra ettirildiği halde bu 
gün bunu bırakıpta, eski intihap kanununu alacağız 
dememizdeki tenakusun maksadını anlayamadığım 
için bu maddenin reddini teklif ediyorum. 

ıDr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim Hükü
metin teklif ettiği bu kanunun birinci maddesi esas 
itibarile bu Meclisin azasını tenkis etmek mânasını 
Dazammun ediyor. Halbuki malûmu âlinizdir ki, her 
hangi bir Meclisin Kanunu esasi vaz ve tedvin etme
ğe, ledelicap tebdil ve tağyir etmeğe salâhiyeti var
dır. Buna «Meclisi müessesan» derler. Dünyanın her 
yerinde bu mahiyette bir Meclis akdi lâzım olduğu 
zaman Meclisi mebusan nisabının iki misli kabul 
edilir. İhtimal bu mülâhazadan dolayıdır ki burada, 
Ankarada Istanbulun işgali üzerine yeniden bir Mec-

i 1336 C : 4 

lisin bu esasa istinaden açılması icabettiği zaman her 
dairei intihabiyeden beş kişi davet ederek şu (Meclisi 
âli meydana gelmiştir. Kanunu esasiyi bozmak için ne 
sebep olabilir? Bu Meclis hem Meclisi mebusan ve 
sonra Meclisi ayan hukuk ve vezaifi de buraya inti
kal etmiştir. Hukuku padişahide buraya intikal etmiş
tir. Bu adedi Meclisi Mebusan, adedine hasır ve ka-

' I sır edince, deruhde etmiş olduğu bu muazzam vazife-
I yi yapmak için yalnız her dairei intihabiyeden kala-
I cak ikişer aza ile iktifa etmesi doğru değildir. Ve böy-
I le yapmakla bütün cihana karşı doğru bir hareket it-
I tihaz etmiş olmayacağız. (Belki ensalimize, ahfadımı-
I za, tarihimize karşı iyi hareket etmiş olmayız, bu beş 
I adedinin neden çok görüldüğünü bendeniz de anlaya-
I mıyorum. Onun için bu maddenin reddini, ve birin-
I oi madde olarak Meclisin müstemirren devamını gös-
I teren maddelerin aynen kabulünü teklif ederim. (Mu-
I vafık sesleri)., 

«MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
I Benim söyleyeceğim sözleri gerek Müfit Efendi gerek 
I Suat Bey söylediler. Binaenaleyh sözümden feragat 
I ediyorum. 
I ıRAJSlH EFENDİ (Antalya) — Esasen efendim 
I Meclisin küşadmda bu tavazzuh etmiş bir şekildir; 
I beş adedi.. Zannederim geçen gün de Kanunu esasi 
I encümenince beş adedi kabul edilmişti. Binaenaleyh 
I bu maddeyi her halde Heyeti cel'ileniz kabul buyur-
I mayı arzu ederse esası intihapta kabul olunan beş 
I ki, o mikdara tenezzül etmedikçe intihap icra olunma

ması şeklindedir. Fakat esasen intihap kanunu mu-
I cibince yapmadık ki o mikdara tenezzül edelim. Sa-
I niyen, takririmizde birinci madde olan madde ki, ip-
I tida birinci madde olarak onun kabul buyurulması da-
I ha muvafıktır zannederim. Bu ikinci, tali olarak ip-
I tida, o madde birinci olarak gelir. Bu, arzettiğim veç-
I hile kabul buyurulacak olursa, 2 <nci ve 3 ncü mad-
I de olarak kabul olunur. Beş esası üzerinde; şu mad-
I de eğer Heyeti celilenin tasvibine iktiran edecekse şu 
I şekilde olmasını bendeniz teklif ediyorum : 
I Her dairei intihabiyeden intihap olunan beş aza 

mikdarı her ne suretle olursa olsun adedi beşten aşa-
I ğıya tenezzül etmedikçe vükübulacak münhalâta ye-
I ni mebus intihap olunmıyacaktır. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Takrirdeki, mad-
I ae katidir. Azizim. 

(RASÜH EFENDİ ı(Devamla) — Bendenizin ar-
I zetaıek istediğim madde.. Eğer bu madde ile Hükü-
I met nisabı da taayyün etmek istiyorsa onu da ayrıca 
I müzakere etmekliğimiz lâzım. 
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FERİT BEY (Çorum) — Efendim, bendenizden 
evvel Suat Beyefendi izahat verinken buyurdular ki; 
bu, Meclisi müessesan mahiyetinde olduğu için, pek 
büyük bir dirayetle bunun adedi beş olarak kabul 
edilmiş. Fakat bunun hakkında böyle kabul etmişler 
ve bunun tağyirine mahal yoktur. Birinci maddenin 
reddini teklif ederim, demişlerdi. Filhakika bu Mec
lis bilcümle vezaifi, yine Suat Beyefendinin buyurduk
ları gibi, gerek mebüsanın, gerek ayanın, gerek hu
kuku Padişahiriin bazı aksamını ihtiva ettiği için, ale
lade Meclisi iMebusan azası miktarında bulunması 
doğru olamaz ve her zaman kaidei esasiyedir ki Ve 
şimdiye kadar tarihen de görülüyor ki müesses olan 
Meclisler, alelade Meclisi Mebüsanın adedinin zaafın
dan dun olamaz. Binaenaleyh bendenizce Hükümetin 
teklifi, (Millet Meclisinde mevcut mebus miktarı, İn
tihap kanununun tayin eylediği miktarın iki misline 
tenezzül etmedikçe suretinde tadil etmelidir. Bu su
retle tadilile kabulünü teklif ediyorum. (Daha iyi ses
leri). 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Efendim, ar
kadaş beylerin isnat ettikleri nokta; biz beşer intihap 
edildik diyorlar. O halde beşler Meclisi diyelim. Üç 
kişi olsa idik o adette mi sebat edecektik? Arzedeyim. 
Bendeniz o zaman burada değildim. Fakat düşüne
rek buluyorum. Ahvali fevkalâde üzerine alelacele 
büyük salahiyetli bir Meclis toplanmak istenmiş.. İki
şer, üçer dense az zamanda bir Meclis teşekkül ede-
miyecek diye oradan gelebilenler gelsin denildi. Bu
radan da tebliğ vaki oldu. Gelebilenler gelmiş. (Bir 
ses: Elmana fi batnışşair). Elmana fi batnışşair değil 
efendim. Başka adedi nüfusu temsil etmek suretile, 
bu miktarın bir kıymeti ilmiyesi var. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Beş, neyi temsil 
ediyor? 

ÖMER LÜTFİ 'BEY (Amasya) — Kuzum Mü
fit Efendi sözümü kesmeyin. Ben sözünüzü dinledim. 
Siz çıkar söylersiniz, ondan sonra size yine cevap ve
ririm., 

Adedi nüfusu temsil etmek itibarile elbette bu mik
tar mühimdir. Amma elli bin, elli bin azsa yirmi 
beş bin nüfusa bir mebus kabul ederiz. Yine bir esasa 
istinat eder. Fakat beş üzerine istinat.. Gayet büyük, 
on kazalı sancaktan, iki kazalı bir sancaktan yine beş 
mebus gelmiiş, beri tarafta beher beş bin nüfusa bir 
mebus gelmiş, ötede yüz elli bin nüfusa bir mebus isa
bet ediyor. Binaenaleyh beş nüfusa istinat etmek doğ
ru değildir. Vaktile başka.. Şu halde, bir de Müfit 
Efendi Hazretleri buyurdular ki; kendimizin intiha
bını kabul ettiğimiz bir kanun şimdi esastır. Kendimiz 

intihap olunurken bir kanun yoktu. Beş dendi, beş in
tihap edildi. (Kanundu sadaları). Kanun değildik 

MÜFİT EFENDİ (JKırşehür) — Burası kabul etti, 
kanun oldu. 

$MıBR LÛTFİ IBEY (Devamla) >— Velev ki ka
nun olsun.. Eğer bu Meclisin salâhiyetinin büyüklü
ğünü.: azanın adedinde addediyorsak, keyfiyetten 
kemm'iyete bağlanıyorsak, o zaman başka bir şey ka
bul edelim; yirmi beş bin diyelim. O zaman benim 
öteden beri üç mebus çıkaran dairei intihabiyem 
Amasya, yedi tane, mefbus çıkaran Kbnyaya muadil 
olmasın. Çünkü K'onyanın nüfusu herhalde daha 
fazladır. Amasyanın nüfusu azdır. Daha az 
gelmeli. Şu halde adedi nüfusu nazarı itibare almış 
olan eski İntihap kanununa rücu etmek, adedi aza 
noktai nazarından dır. Fakat onun aynini istemezse
niz, Meclisin azası çok olsun derseniz, eski İntihap 
kanununda teayyün eden adedin zafı nisbetind isterse
niz kabul edin. O zaman üç veren yer altı, beş veren 
yerler on verir, bu olur. Fakat bir temsili nisbi olur-
Sonra, Suat Beyefendi dediler ki: Meclisi müessesan-
lar, takrirlerde dört ay az kalalım, sekiz ay çok ka-
Bunu bendeniz bilmiyorum. Belki böyledir. Fakat biz 
şimdiye kadar (Meclisi müessesan da demedik, Mec
lisi mebusan da demedik. 

Sonra, bütün bunları iddia eden zevat tutuyor
lar, takrirlerde dört ay az . kalalım, sekiz ay çok ka
lalım.. Maderriki çokluk bu Meclisi kuvvetli bulun
duracak ise niçin kalmak istemiyoruz? Binaenaleyh 
ben maddenin aynen kabulünü teklif ediyorum. 

MÜFİT EFENDİ i(!Kırşehiir) — Müzakerenin ki
fayetine dair takrir var. Başka zaman konuluyor da 
şimdi niye reye konulmuyor anlıyamıyorum? 

(RfEFtk ŞEVKET IBEY (Saruhan) — Efendim, üç 
yüz altmış mebus olduğumuza nazaran İntihap kanu-
numuzdaki miktara inmek için içimizden iki yüz ki
şinin ya ölmesi veya gitmesi lâzım. Rica ederim, iki 
yüz kişinin bu Meclisten şeraiti muayyene ve kanuni
ye dairesinde çıkabilmesi için ya ölmek, ya memur 
olmak veyahut istifa etmek, ya mahkûm olmak gibi 
dört şarta dahil olması muktazidir. Bunun için zan
nederim, bizim, elli sene bu Mecliste durmamız lâ-
zımgeliir. 

Rica ederim efendim, bidayetinde bizi çağıranlar 
hiç bir esası kanuniye istinat etmemişlerdir. Üç, beş 
zat, mukadderatı milleti ne suretle, ne veçhile tayin 
etmek lazım geldiğini müzakere eden üç, beş zevat 
düşünmüşler, her liva için beşer kişiyi münasip bul
muşlar. Şimdi o beşer kişi esası ilmi ve kanuniye 
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müstenit olmadığından, kanuna yaklaşsa, yani esası il
miye yaklaşsa - ki zamana mütevakkıftır - fena mı 
olur? Sanliyen elimizdeki cetvel okunacak olursa nis
petin pek yanlış ve haksız olduğu anlaşılır. Bir defa 
her dairei intİhabiyede beş kişi yoktur, Istanbuldan 
(9), Erzurumdan (9), Ankaradan (9), Bursadan (7), 
Ayintaptan (5), Geliboludan (1), Hakkâriden (2), Ol-
tudan '(2), yalnız bir kazası bulunan îzmirden ı(6, 7). 

/MÜFİT EFBNDt (Kırşehir) — iyi ya, iyi ya. 
REFfK ŞEVIKET BEY (Devamla) — Müsaade 

buyurun. .Böyle haddi zatında hiç bir mantıka tevafuk 
etmeyen vaziyetimizi rica ederim, akla, mantıka, hat
ta bütçeye tevfik etsek iyi olmaz mı 

İSMET BEY (Corum) — Hukuku esasiye.. 
RJEFİKJ ŞEVKET BEY (Devamla) — Hukuku 

esasiyeye, Kanunu esasiye tevfik etsek bilmem teha-
şiye lüzum var mıdır? Onun için bendeniz gayet mu-
«ip olan ve bizi dairei makule ve kanuniye ircaa 
sevkeden bu maddenin kabulümden başka Meclisin 
vazifesi olduğunu tahattur edemiyorum. Çünkü.. (Gü
rültüler..) /Müstemirren burada oturacağız diyerek bu 
Meclisin tapusunu mu çıkaracağız? Allah Allah.. Bina
enaleyh bendeniz maddenin aynen kabulünü teklif 
ediyorum. 

İSMET IBEY (Çorum) — Efendim refiki muhte
remim Refik Şevket Bey bu maddenin esbabı esasiye-
si hakkında gayet mantıki .Ve makul beyanatta bulun
dular. Yalnız Müfit Efendinin hissiyatına tabi olma
yacağını. O, zannediyorum, Hükümet bu teklifinde 
Meclisin esas teşekkülünden, maksadı teşekkülünden 
rücu etmiş Zannediyor, bu maddede bir rücu yoktur. 
Rücu mahsûs değildir. Hükümet bu maddeyi kendi 
kendine tanzim etmiş değildir. Biraz düşünecek olur
sak, beş on günderiberi yaptığımız müzakeratı nazarı 
dikkate alacak olursak Hükümet bizden bile hoşnut
tur. Azayi mürettebesihin 3'65'i mütecaviz olması ve 
müstemirren hali inikat zaruretinde bulunması ve bu 
mecburiyetlere karşı bir takım vezaif dolayısile rü-
fekayi muhteremenin mezunen dairei intihabiyelerin-
de bulunması, nisap kararı üzerinde tadilât icrasına 
lüzum olduğunu Meclise ihsas etmiş ve Meclis de 
ona göre hareket etmiştir. Bu maddenin ruhunda ne 
rücu var, ne bir şey var. Yalnız biz nisabı müzakere
de esası ilmiyi aradık durduk, fakat bulamadık. De
dik ki; devaliri intihabiye adedinin zâifı olsun, yani 
365 mebusun nisabı müzakeresi 120 olsun dedik. Ne 
kadar düştük, ne kadar esastan rücu ettik. 

IMÜFtT EFENDİ — Nısıftan sülüse imdik. 
İSMET BEY (Devamla) — Şimdi vuku (bulan ta

diller, üzerinde ısrar edilen teklifler de budur, bir fark 

yoktur. Halbuki Hükümet bu esasından mülhem ola
rak bize diyor ki: Biz size toir ilmi bir esas buluyoruz, 
size adedi mürettep tayin ediyoruz. Haddi asgari ola
rak Meclistin azasını defaten azletmek, tayin etmek, 
nasbetmek bir şey yapmak hatır ve hayalimizden geç
mez. Fakat bir esası ilmiye müsteniden bir Heyeti ka
bul ediyoruz ki; o da nisap kararı gayet sarih ve va
zıh olsun. Mecliste istifa vuku buluyor veyahut su-
verfsaire ile azayi muh'teremenin sıfatı vekâletileri 
zail olur, yerlerine aza intihap etmiyelim. Çünkü siz 
nisabı ekseriyeti 1(20 ye indirmek kadar fedakârlık 
gösteriyorsunuz, siz bunu kabul etmiyorsunuz, Biz-
bunu esası ilmiye müsteniden olarak 165 yapalım, ade
di mürettebi, yani adedi mürettebimiz 165 olsun. Bi
naenaleyh 165 adedi mürettepte hiç bir vakit biz si
zin kadar, yaptığınız fedakârlık kadar fedakârlık et
miyoruz. Siz 120 diyorsunuz, biz (165), fakat mün-
halâta intihap edilmemek meselesi bir rücu meselesi 
değil. Binaenaleyh siz bu esası ilmiyi kabul etmek 
mecburiyetindesiniz. Yok lüzumu yok, reddedelim di
yorsanız, neden dolayı nisabı müzakereyi mevzubahs 
edeceksiniz? ve (365) azayi mürettebenin salâhiyeti 
teşriiyesini ne salâhiyetle 120 ye tenzil edeceksiniz? 
Rica ederim. Eğer siz hukuku esasiyeden bahısedecek-
seniz. 

(MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bu nisabı müzake
reyi tayin ediyor mu? 

ÖMER LÛTFÎ BEY (Amasya) — Ne yapacak
sınız? Biz Meclisi müessesanız diyorsanız, nasıl olu
yor da 120 ye indiriyor da Hükümetin 1165 ni kabul 
etmiyorsunuz? Rücu yoktur. Bu maddeyi kabul eder
siniz. Çünkü bu esasa merbuttur. Sonra verilen tadil-
namenin birinci maddesinde Büyük Millet Meclisi şu 
suretle şundan ibaret olan maksat ve gayesine vasü 
oluncaya kadar hali inikattadır deniyor. Halbuki bu 
kelime, bu madde, Meclisin şekil ve mahiyetini tav
zih edebilir mi? Maksat bu Meclislin toplanması için 
sebep, Millet Meclisinin hali inikatta bulunması diye 
bir kelimemidir? (Meclisin salâhiyeti nedir, vezaifi ne
dir? Meclis bu salâhiyetten mütevellit vezaifi ne su
retle görecektir? Bunlara ait tafsilât var mı? 

ıMÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Nizamname var 
ya. 

ÖMER LÛTFÎ BEY (Devamla) — Rica ederim, 
Meclis <bir kere meseleyi tespit eder ve bu salâhiyetten, 
bu hukuktan olan vezaifi şu suretle ifa edeceğim, 
ben müstemirren duracağım diyor, fakat ne ile dura
caksın ve hangi salâhiyetle.. Buna tökaddüm eden esa
sı yazmadan, yalnız Meclisin içtima etmesini söyle
mek kâfi midir? 
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iMÛFİfT EFENDİ ı(Kırşehir) — Kâfi, kâfi. 
ÖMER LÛTFİ BEY {Devamla) — Binaenaleyh 

o bir maddei esasiyedir. Onun burada müzakeresine 
lüzum yoktur. Aza meselesini tenzil etmek istiyorsa
nız bu esası ilmiye göre tenzil edin, tenzil değilse hak-
kile bir adedi mürettep tayin ederek.. 

ıMÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — O zaman acaba 
nisabın kaç olması lâzımdır. 

ıREtS — Efendim müsaade ediniz. iSöz alanlar 
meyanında Muhittin 'Baha Bey, Suat Bey vardır (Mü
zakere kâfi sadaları). 'Müzakerenin kifayetini kabul 
•edenler ellerini kaldırsın.. Birinci madde hakkındaki 
müzakerenin kifayeti kabul edildi. 

Riyaseti Celileye 
IBirinoi maddenin son fıkrasındaki «İntihap edil-

miyecektir» ibaresinin «İntihap edilmez» tarzında tas
hihini teklif eylerim. 

Sivas 
Rasim 

Riyaseti Celileye 
•Birinci maddenin .... «Tayin eylediği miktarın iki 

misline tenezzül etmedikçe..» suretinde tadilen ka
bulünü teklif ederim. 

Çorum 
ıFerit 

(Ret ret sesleri). 
İRIEİS — Reye vazedilmedi efendim. Bir defa 

umumi bir fikir hâsıl olmak için okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Meclis azaları tarafından verilen, Meclisin şekli 

hakkındaki teklifin birinci maddesinin, mevzubahs ve 
müzakere kanununun birinci maddesi olarak kabulü
nü teklif eyleriz. 4 Eylül 1336 

(Karahisarışarki Antalya 
AH Süruri Rasih 

Riyaseti Celileye 
(Birinci madde yerine evvelce takdim edilen tak

rirdeki birinci maddenin birinci madde olarak kabu
lünü teklif ederim, 

Kastamonu 
Dr. Sual 

ÎRİEİS — Dört takrir var. Dördü ayni mealdedir. 
(Maddenin alenen reye vazmı teklif ediyorlar. Şimdi 
efendim içlerinde en mühim tadil teklifi var. Her li
vanın miktarı azası beşten aşağı tenezzül etmedikçe 
her ne suretle olursa olsun vuku bulacak münhalata 
yeniden aza intihap olunmaz. Karahisarışarki Mebu
su Ali Süruri Efendinin takriri vardır. Diğer takrirler 
daha vardır ki onlar bundan daha şümullüdür. 

ALİ SÜRÖRİİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Bu 
maddenin yerine takrirdeki birinci maddenin birinci 
madde olarak kabulünü teklif ediyoruz. 

REİS — O halde bu maddeye müteallik teklifi
niz. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ ı(Karanisarışarki) — Şim
di biz diyoruz ki takririmizde tadilnamede birinci 
madde olarak gösterilen maddenin birinci madde ola
rak kabulü, Hükümetin teklif ettiği şu maddenin 
ikinci madde olması (Olmaz olmaz sesleri). 

IREtS — Müsaade buyurun tefendim. Takrirdeki 
birinci maddenin kabulü, Hükümetin teklifindeki ikin
ci maddenin müzakeresinin akametini intaç etmez, ah
kâm başka o başkadır. Onu daha müzakere etme
dik. 

FERİİT BEY İstanbul) — O mevzubahis olmaz. 
Dr. .SUAT BEY (Kastamonu) — Beyefendi be

nim tay teklifimi reye koyunuz. 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Tay teklifini reye 

koymanız lâzım gelir. 
İSMET BEY (Çorum) — 'Müsaade buyurur mu

sunuz Reis Bey? Takririn müzakere ettiğimiz madde
lere ait olanları bununla beraber müzakere edilir. Bi
lâhare müstakillen yapılabilir. Binaeaneleyh müstakil 
madde şimdi yapılmış değildir. Şimdi yalnız bir tay 
teklifi vardır. Evvel beevvel olması için reye kaymak 
icabeder. 

RIEİS — Takrirleri birer birer okuyacağız, 
'MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Tay teklifi, tay 

teklifi. 
Riyaseti Celileye 

Her livanın miktar azası beşten aşağıya tenezzül 
etmedikçe her ne suretle olursa olsun vukubulacak 
münhalata yeni aza intihap olunamaz, şeklinde mad
denin tadilini teklif eyleriz. 

tKarahîsarısahip Antalya 
Ali Süruri Rasih 

ı(Ret, ret sesleri). 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

edilmedi efendim. 
Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Reis Beyefendi, 

Tay teklifi var. Evvelâ tay teklifini koyunuz. O mad
de evvelâ kabul edilirse, sonra tay teklifi ne olacak; 
Evvelâ tay teklifini reye koyun, usul budur. 

REİS — Efendim, tadil teklifleri reye vazedilme
den tay teklifi reye konmaz. (Gürültüler). 

l(Çoruım Mebusu Ferit Beyin takriri okundu) 
RIEİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal

dırsın... Reddedildi efendim-
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!(Badbhu Sivas Mebusu Rasim Beyin takriri okun
du). (Ret, muvafık sesleri), 

IREİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Şekle 
ait olmakla nazarı dikkate alındı). (Gürültüler). (Na
sıl olur sesleri). 

Antalya Mebusu ıRasih, Karahisarışarki Mebusu 
Ali Süruri Efendilerin birinci takrirleri tekrar okun
du. (Gürültüler). 

(REİS — Nazarı mütaleaya alanlar ellerini kaldır
sın. 

((Madde okunsun sesleri), (Ret, ret sesleri). 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Tay teklifini niçin 

reye koymuyorsunuz efendim?. 

'REİS — Takriri nazarı mütalaaya alanlar ellerini 
kaldırsın. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Teklif hakkında 
söz söyliyeeeğiz. 

IREİS — Ekseriyetle takrir nazarı dikkate alındı. 
(MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Tay teklifi yok-

mu efendim, bu maddenin tay teklifi okunmıyacak 
mı? 

ıRElS — Yok Efendim, 

IMIÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bu birinci mad
denin tay teklifi var efendim. 

îREtS — Meclisi Ali bu madde hakkında bir tak
riri nazarı mütalaaya aldb 

ıMÜFİT EFENDİ '(Kırşehir) — Öyle şey yok. Ri
ca ederiz. Hakkımız yok mu söz söylemeğe. 

REİtS — Söz alırsanız kürsüye teşrif edersiniz. 
ıMÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Usulü müzakere 

hakkında müzakere cereyan ederse söz söylenir. Ni
zamnamede sarahat vardır. 

•REİS — Hükümetin teklifindeki birinci maddeyi 
ikinci madde olarak kabul edenler ellerini kaldırsın 
(Ret sesleri), Kabul edildi efendim. (1) (Gürültüler). 
Bu sırada (Müfit Efendi ve bazı mebusan salonu terk-
ettiler). 

'MADDE 2. — Her livanın Büyük Millet Mecli
sinde mevcut miktarı mebusu intihap kanununun ta
yin eylediği miktardan aşağıya tenezzül etmedikçe 
her ne suretle olursa olsun vukübulacak münhallata 
yeni mebus intihap edilmiyecektir, 

REİS — Müfit Efendi, 'Meclisin müzakeratını ih
lal ediyorsun, ihtar ediyorum sana. İhtar ediyorum sa
na. Oturunuz efendiler. (Devam devam sesleri)., 

(1) Kabul edilen madde : 

IMADDE 3. — Büyük Millet Meclisi azasından 
senede iki ay bilâ mazeret ve bilâ fasıla Meclise de
vam etmeyenler Heyeti umumiye k'arariile müstafi ad
dolunurlar. 

ıRiBÎÎS — Bu maddeyi kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Kabul, kabul sesleri). 

«Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir efendim. 
Şimdi efendim, Hükümetin birinci maddesi ikinci, 

üçüncü maddesi dördüncü oluyor, 
MADDE 4. — Büyük Millet Meclisi azalığı ile me

muriyet bir zat uhdesinde içtima edemez. Ancak He
yeti Vekile azalığı ve Büyük Millet Meclisinin inzi
mamı reyi ile valilik, sefirlik, ordu ve kolordu ku
mandanlığı ve müfettişi umumiliği memuriyetlerinin 
Büyük Millet Meclisi âzaliğiile oemi caizdir. 

IREtS — Ömer Lûtfi Bey, buyurun. 
ÖMER LÛTFt BEY (Amasya) — Efendim, bu 

memuriyetle mebusluğun içtimai hakkında siöz söyli-
yeceğim. Meclis azalığı ile memuriyetin içtimai mese
lesinde eğer mümkün olaydı diyecektim ki; katiyen 
azalıkla memuriyet birleşmesin. Yalnız Heyeti Vekile 
ayrıdır tabii. Bizim içimizden çıkıyor. Bu meselede ga
yet taassup gösterelim diyecektim. Azayi kirama, her 
nedense Hükümet lüzum görmüş zannederim, bazıla
rına istisnaiyet verilmiş, fakat görüyorum ki, bu İstis-
naiyet biraz fazla miktarda tutulmuştur efendim. 

Ordu kumandanları, kolordu kumandanları, mü
fettişlikler.. Bu zevatın vakıa her halde Büyük Millet 
Meclisi azasından olması lâzım gelmez. Farzedelim ki 
öyle olsun. Yarın biz Vilâyetleri lâğvedeceğiz, kalan
lara vali diyeceğiz. îhtimalki, mutasarrıflara bundan 
sonra vali diyeceğiz. Böyle dersek altmış bir tane va
limiz olacak efendim. Ordu kumandanlarımız elde 
şimdi üç tanedir. Devletin atiyen teşkilâtını bilmem. 
Lâkin 8 - 9 kolordusu olabilir. Dokuzda onu yazar
sak, müfettişi umumilerde lâakal üç tane olur. Süfera, 
bilmiyorum kaç Devlete göre olacak? Binaenaleyh 
ceman yekûn 86 zat Büyük Millet Meclisine aza ola
bileceklerdir. Yahut Büyük Millet Meclisi azasından 
bu kadar zat memur olacaktır diyorum. O halde Mec
liste nisabı müzakere kalmaz. .Binaenaleyh, bunu bi
raz daha kısalım. Bendeniz reyime göre diyorum ki; 
sefirler Büyük Millet Meclisi azasından olsunlar. Bü
yükelçi dediğimiz sefirler, doğrudan doğruya milleti 
temsil edecekleri için, Bunların .Büyük Millet Mecli
si azasından olmaları pek lâzımdır. Ordu kumandan
ları esasen vakti hazarda yoktur. Ordu kumandanları 
olan zevat vakti sefer için saklanan kudemayi ricali 
askeriyedir. Onlar da Büyük Millet Meclisinde aza ola-
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bilirler. Kolordu kumandanlığı vakti hazarde mev
cut bir vazifedir. Onlar gelipte burada bizimle beraber 
müzakere edemez. Binaenaleyh, kolordu kumandanla
rını istisna edelim. Yalnız bir mesele vardır. Bunda 
biraz iltimas edelim. Bir çok kolordu kumandanları 
vardır ki, halâ millet bunları 4-5 yerde intihap etmiş
tir. Bu zevata, istifa edin demek, zannederim biraz 
güç olur. ıBu defaki içtimaa, mahsus olmak üzere 
kolordu kumandanlarını da kabul edelim. (Gürültüler, 
devam, devam sesleri). 

İBendeniz düşündüğümü söylüyorum. A efendiler, 
niçin Sözümü kesiyorsunuz? reyimi söylemekle günah 
mı ediyorum? Fikrim böyledir, Sözümü kesmeyin. 
Nasıl isterseniz yapınız. Ben diyorum ki, sefirler, or
du kumandanları müfettişi umumiler bu üçü ayni za
manda Büyük Millet Meclisi azasından olabilirler. 
Kolordu kumandanları bu defaki içtimada aza olabi
lir. Ondan sonra itihap yaptıkça düşünürüz. Valileri 
kabul etmiyorum, kendi hesabımca, çünkü onlar va
lidir. Gelip ayni zamanda aza olamazlar. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KarahisarısaMp) — 
Uzun tereddütlerden sonra nihayet Meclisi Ali ve 
Hükümet mebuslukla memuriyet içima etmez kaide-
Abdülgafur Ef. (Namevcut), Hasan Basri B. (Na-
sini kabul etmek mecburiyeti karşısında bulundu ve 
bu lüzum çoktan beri mahsus idi. Bu kaideyi kabul 
ederken bir takım da istisnalar sokuldu. Bendeniz is
tisnaların taraftarı değilim, olmamakla beraber bazı 
istisnalar vardır ki, insanlara bazı istisnai kaideleri ka
bul ettirir. Fakat bu istisnai kaidelerin de, Ömer Lût
fi Bey Biraderimizin buyurdukları gibi, böyle şü
mullü, Meclisin nisabı müzakeresini ihlâl edecek de
recede olmamasına dikkat etmek ve buna mâni ol
mak cümlei vezaif im izdendir zannediyorum. Bir de
fa valilik, bunu hiç kabul edemiyorum. Doğrudan 
doğruya idare işile halk ile alakadar olmak itibariile 
hem sıfatı teşriiye yi, hem de sıfatı icraiyeyi nefsinde 
cemetmenin hatalı ve gayet hatalı olduğunu geçen
lerde, Mecliste cereyan eden müzakerat esnasında, 
Rıza Nuri (Beyle Çorum 'Mebusu Dursun Efendi va-
kasiile tecelli etmiştir. 

SOLDAN BtR MEBUS BEY — Vali değildi o. 
MEHMET ŞÜ&RÜ BEY (Devamla) — O da 

icra mevkiindedir. O da valilikten azledildikten sonra 
gelip Meclise girecektir. O vakit Dahiliye Nazirile 
karşı karşıya gelecektir. Mesele aynidir saniyen hiç 
şüphesizdir ve bilirsiniz ki, efendiler bu gün hariçle 
münasebatı siyasiyemiz ve sefaretlerimiz yoktur. Lâ
kin belki olabilir. Sefir göndermek ve harici münase-
batı tesis etmek elbette lâzımdır bu gün için yoktur. 

Olsa olsa harici münasebat tesis için fevkalâde murah-
saslar göndermek suretiile mesaili müzakere etmek lâ
zımdır. Sefirleri ithal etmiyelim. Sefir diye mutlak 
bir kaide kabul etmiyelim, çünkü bu da iyi bir neti
ce hâsıl etmez. 

Nitekim başlamıştır. Söylemek istemem ve bura
da bunun münasebetini de görmem, süferayi dahi 
kabul etmiyelim. Bu da suiistimal edilebilir. Hariçle 
münasebat tesisi için veyahut fevkalâde bir hususta 
müzakeratta bulunmak için fevkalâde murahhaslar 
kabulüne Meclis zaten salâhiyettardır ve elbette mü-
nasebatı hariciyemizi temin için mütehassıs arkadaş
lardan intihap salâhiyetini haizdir. Yalnız bu günkü 
zarureti itibariile bir kaide kabul edebiliriz ve bu da 
bu devri içtimaiyeye hasredilebilir. Ben de Ömer 
Lûtfi Beyin buyurdukları gibi,iltimas edeceğim. Fe
da edeceyeceğimiz bir takım kolordu kumandanları 
vardır, hakikaten buyurdukları gibi; sekiz on yerden 
intihap edilmişlerdir ve imtihaip edilmeleri itibariile bi
rini kabul diğer yerlerden istifa etemişlerdir. Böyle 
arkadaşları feda edemiyecek bir mevkideyiz. Ordu 
kumandanları olsa olsa iki veya üç olabilir. Kolordu 
kumandanı dahi, buyurdukları gibi, ancak vakti se
ferde veya hazarda sekiz veyahut bu gün için beş ko
lordu vardır. 

:BMtİ!N BfBY .(Bursa) — Esasen hepsi mebus değil
dir canım. 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bunlar 
doğrudan doğruya mesaili icraiye ile, halk ile doğru
dan doğruya temasta bulunmadıkları ve yalnız bir 
kıtai askeriyenin emir ve kumandasiile mükellef ol
dukları için ordu ile kolordu kumandanlarından maa
da hiç bir istisna kabul edilmemesini arkadaşlara tek
lif ediyorum, müftüler de beraber., 

HAMDİ NAMIK BEY (fzmit) — Bendenizin 
mütalaatım Ömer Lûtfi Beyefendi ile Memet Şükrü 
ıBeyefendinin -mütalaalarına zıddır efendim. Dediler 
ki; bir valiyi istisna edersek halkla temas etmek mec
buriyetinde bulunan bu val'i, hem sıfatı teşriiye ve 
hem de valilikle alâkadardır. Bunlar varit değildir. 
Çünkü bu Meclislin sıfatı mümeyyizesi; hem teşrii 
hem icraidir. Yani hem teşrii ve hem icraı bir sıfat 
ve kudreti haizdir. Bendenizin doksan refiki muhte
remimle beraber takdim ettiğim bir takrir vardır ki; 
bu günkü ruznamede dahildir. Üçüncü maddenin mü
zakeresi esnasında bu takririn de müzakere edilmesi 
lâzımdır. Efendiler, bunu verdiğimiz zaman, bizi bu
na sevkeden iki saik vardı: Birincisi endişei mesuli
yet, ikincisi de endişei maliye idi. Malûmu âlinizdir 
ki Meclis, millete ve Devlete karşı deruhte ettiği me-
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suliyette bihakkın muvaffak olmak için kendisine hem 
teşrii hem icrai sıfat ve kudretlerini bahsetmiştir. De
dik ki; Meclis, idarei Hükümet ve memlekete vaziül-
yeddir ve bundan mesul bizzat kendisidir. Heyeti Ve-
kilenin Meclis azası meyanından intihap edilmesi de 
yine bu mütalaaya müptenidir. Yoksa hariç
ten de olabilir. Şu hale nazaran madem ki idarei 
Hükümete karşı Meclis mesuldür. Bu idareye fazla 
uzuvlariile iştirak etmesi gayet tabii bir şeydir. Neden 
•bir vekil maiyetinde bulunan bir ~ valinin, bir muta
sarrıfın bir müsteşarın, yahut bir müdürün vazifesini 
hüsnü ifa etmiyeceğine kail oluyor? Bir mebus zan
nederim ki vazifesini maaşlı bir memurdan dahâ  zi
yade müdriktir ve bir mebus endişei istikbal ve infi-
sal gibi mülâhazalardan da varestedir ve buna misal 
olarak Umuru Adliye Vekâletini arzedeceğim: Umu
ru Adliye Vekâleti tarihi tessüsünden bu ana kadar 
kendi arkadaşlariile ifayi vazife etmiştir ve zannede
rim ki Umuru Adliye Vekili bundan müşteki değil, 
mumnundur. Bir memurdan daha ziyade.. Mademki 
mesuliyet hepimize şamildir. Yalnız Heyeti Vekileye 
bu mesuliyeti hasretmek doğru bir şey değildir. 
İkincisi; endişei maliye demiştim. Malûmu âlinizdir 
ki; giriştiğimiz şu cidalde bize lâzım olan şeylerin bi
rincisi para, ikincisi yine para, üçüncüsü yine paradır. 
Halbuki Maliye Vekili Beyefendi geçen gün, Ereğli 
ve Zonguldak madenlerini müdafaa ettiği sırada, 
yevmiye iki yüz bin liraya ihtiyaç bulunduğunu söy
lüyorlardı. Şu halde en birinci ihtiyacımız paradır. 
Halbuki memlekette. (Sadade sesleri) Sadettadir. 

iRBtS — Bu maddeye dair s'öyleyin (Müzakere 
kâfi sesleri ayak patırtıları) (bir ses : Müzakere kâfi 
değil mesele mühimdir). 

HAİMDlt NAMIK BEY (Devamla) — Memleket
te para gittikçe azalıyor; menabii varidat azalıyor. 
'Masarif ise mütezayiden artıyor. Binaenaleyh biz az 
para ile çok iş yapmak mecburiyetindeyiz. Bunda Bü
yük bir tasarruf vardır. Şimdi bendenizce; Maliye Ve
kâletinin kabul etmek istediği şeyleri kabul etmek za
rureti karşısındayız. Evet menabii varidat azalıyor, 
masarifatı varidata uydurmak mecburiyeti maliye ve 
vicdaniyesi karşısındayız. Binaenaleyh neticeye geli
yorum. Bendeniz bu fikirde değilim. Bendeniz diyo
rum ki; üçüncü maddedeki, dördüncü madde olmuş
tur. Valilik kelimesinden sonra, demin Ömer Lûtfi 
Beyefendi buyurmuşlardı ki: ihıtimalki valilere muta
sarrıf unvanını vereceğiz veyahut mutasarrıflara vali 

unvanını vereceğiz, bunun ikisinden birisini lâğvede
ceğiz. Zaten idarei umumiyei vilâyat kanunu muci
bince müstakil mutasarrıflar da ayni salâhiyeti haiz
dir. İkincisi yani mutasarrıflık, müsteşarlık şuabatı 
umumiye müdürleri. Bunların ilâvesini teklif ediyo
rum. 

IÎSMET BEY (Çorum) — Reis Bey aleyhde söy
lüyorlar ben de lehde söyleyeceğim, 

•REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrirler 
var., Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldırsın 
(Müzakere kâfi görüldü). Tadil takrirleri okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfi görülerek yeni dördüncü madde

nin (inzimami reyile sefirlik ordu kumandanları ve 
müfettişi umumilik ve işbu içtimaa mahsus olmak üze
re kolordu kumandanlığı memuriyetlerinin Büyük 
Millet Meclisi azalığı ile cemi caizdir) tarzında tadili
nin reye vazınt arz ve teklif eylerim. 

Amasya 
Ömer Lûtfi 

RıEÎS — Bu tadil takririni nazarı mütaleaya alan
lar lütfen el kaldırsınlar. Nazarı mütaleaya alınmadı 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin «Müfettişi Umumilik» fıkra

sından sonra «Müftülerin» kelimesinin ilâVesile is
tisnaya ithalini teklif eyleriz. 

/Kayseri Kayseri 
Ahmet Hilmi Rifat 

Yozgat 
Riza 

R'EÜS — Nazarı mütaleaya alanlar el kaldırsın. 
Nazarı mütaleaya alınmadı. 

MUSTAFA SABRI EBENDt (Siirt) — Büyük 
Millet Meclisin meşruiyetine fetVa veren, müftüler
dir, onların istisna'sı lazım gelir. 

Büyük Millet Meclisi .Riyasetine 
Üçüncü olan dördüncü maddenin nihayetine doğ

ru (müfettişi umumilik) den sonra (Müsteşarlık ve 
müdiri umumilik memuriyetleri) denilmesini teklif 
ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 
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İREİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Redde
dildi. 

((Red scslsri), 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanunun üçüncü maddesinin ikinci fıkrasındaki 

(Valilik) kelimesinden sonra (mutasarrıflık müsteşar
lık, şuabatı merkeziye müdürlükleri) nin de ilâvesini 
teklif ederim. 

lîzmifi 
Hamdi Namık 

RiBÎS — Hamdi Beyin takririni kabul edenler el
lerini kaldırsın. Reddedildi, 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Dördüncü maddenin şu suretle tadilini teklif ey
lediğim maruzdur: Büyük Millet Meclisi azalığtle Hü
kümet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima edemez. 
Yalnız Heyeti Vekile azalığı ve Büyük Millet Mecli
sinin inzimam reyile valilik, sefirlik, ordu ve kolordu 
kumandanlığı ve müfettişi umumilik müftülük ve mü-
diri umumilikler gibi vezaifin Büyük Millet Meclisi 
azalığile cemi caizdir. 

Kütahya 
Besim Atalay 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın.. Kabul 
olunmadı. 

Riyaseti Celileye 
ıDördüncü madde fıkrai saniyesinin berveebi ati 

şeklen tadilini teklif eylerim : 
«Yalnız Heyeti Vekile erkânından maada Büyük 

Millet Meclisinin inzimamı reyile valiler ve süfera 
ve fevkalâde murahhaslar, ordu ve kolordu kuman
danları ve müfettişi umumiler müstesnadır.» 

IMuş 
iSaid 

RIBtS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul olun
madı. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddeye berveçhi ati fıkranın ilâvesi

ni teklif ederim : 
Dersimin ehemmiyetine binaen oraya tayin edile

cek idare memurları keza mebusluk sıfatını haiz ola
caktır. 

iDersim Mebusu 
Hasan Hayri 
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KEÎS — Nazarı mütaleaya alanlar lütfen «1 kal
dırsın.. Nazları mütaleaya alınmadı. 

Efendim müsaade buyurun, takririler bit
ti. Hükümetin maddesini reye koyacağım. 

FUAT BEY (Çorum) — Bendenizin de bir takri
rim var. 

İMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Takririm okunmadı. 

Riyaseti Celileye 

Dördüncü maddenin barveçhi ati tadilen kabulünü 
teklif ederim!:' 

3. — Büyük Millet Meclisi azalığıile Hükümet 
memuriyeti bir zat uhdesinde içtima edemez. Ancaik 
Heyeti Vekile azalığı ve Büyük Millet Meclisinin in
zimamı reyile ordu ve kolordu kumandanlığı memu-

| riyetlerinin Büyük Millet Meclisi azalığıile cemi caiz-
I dir. 

Karahisarısahip' 
Mehmet Şükrü' 

I tREÎS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul olun-
I du efendim. 

Şükrü Beyin takririndeki veçhile maddeyi kabul 
buyuranlar el kaldırsınlar madde tashihat veçhile ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Büyük Millet Meclisi azasının be
herine Meclisin hali inikatta bulunduğu müddetçe 
şehri iki yüz lira tahsisat ita olunur, 

RASfH EFENDİ (Antalya) — Efendim dördün
cü, beşinci maddelerin yerine rüfekayi kiram tarafın
dan verilen takririn 3, 4, 5, 6 ncı maddelerinin şu ka
bul ettiğimiz kanuna ilâveten dört maddesini kabul 
ettiğimiz kanuna ilâveten kabulünü teklif ediyorum. 

i (Doğru, okunsun sesleri). 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ben'deniz 
söz söylemezden evvel rica edeceğim. Efendim Râsih 
Efendinin dediği takrirdeki maddeler okunsun. 

(Takririn 3, 4, 5, 6 ncı maddeleri okundu). 

MADDE 3. — Büyük Millet Meclisinde nisabı 
müzakereyi muhafaza için mezuniyet talep eden aza
nın dairei intühabiyesinden lââkal iki azanın Mecliste 
bulunması şarttır. 
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ıMAIDfDE 4. — Büyük Millet Meclisinde dört ay 
ifaıyi vazife eden her azaya bin iki yüz elli lira tah
sisat verilir, işbu dört ayın mebdei Mecliste azanın 
Mecliste isbatı vücut ettiği tarihten başlar. 

MADDE 5. — Dördüncü madde mucibince dört 
ayı ikmal ettikten sonra Mecliste ifayi vazife eden her 
azaya şehri yüz lira tazminat verilir. İşbu tazminat 
mebdei içtima olan senei atiye 23 Nisan tarihine ka
dar devam eder senede bir defa mezuniyet alan aza 
da mezuniyetten avdetle Meclise devamından itibaren 
işbu tazminatı ahr. Müteaddid mezuniyet alanlar bu 
haklarını iskat etmiş olurlar. 

MAlDDE 6. — Büyük Millet Meclisi azasına sene

de bir defaya mahsus olmak üzere oh bin kuruş maaş 
üzerinden Harcırah kanunu mucibince avdet ve azimet 
harcırahı verilir. 

IRBFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
bendeniz Heyeti muhteremeye maksadımı arzetmez-
den evvel bir defa karanlık öldü. Saniyen Rasih Efen
dinin teklifindeki mevada ait mütaleamı müsaade 
ederseniz yarin arzedeyim. Şimdi arze imkân yoktur. 
Bunu teklif ediyorum. 

(RİEİS — Efendim karanlık bastı. Binaenaleyh 
ayni ruzname ile yarin bermutat saat altıda müzake
remize devam ederiz. Meclisi tatil ediyorum. 
(Zevali saat 6,50'de celseye nihayet verilmiştir.) 

»*»»«« 
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