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BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 1,15 Badezzeval 

REİS — İkindi Relto Vekili Vehbi Efendi Hazretleri 
KÂTİP — Haydar Bey (Kütahya) 

RElS — Efendim zaptı sabık hulâsası okunacak j {Zaptı sabık hulâsası Kâtip Haydar Bey tarafın-
dinleyelim. j dan okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisi Sani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin riya
setlerinde birinci celse zevali saat bir buçukta inikat 
etti. Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul olundu. Bazı 
mebusların Sivas ve Erzincan havalisinde eşkiya ta
rafından soyulmaları üzerine verilen sual takririne 
Dahiliye Vekâletince Pazartesi günü cevap verilece
ği Makamı Riyasetten tebliğ edildi. İktisadiyatın te
kâmülü hakkında Kozan Mebusu Mustafa ve 311 
312 tevellütlü efradın terhisine dair Ergani Mebu
su Mahmut ve Sırrı Beylerin teklifi kanunileri Lâyi
ha Encümenine havale kılındı, içel Mebusu Şevki Be
yin tecavüz ettirdiği on bir günün mezun addedil
mesi hakkında takriri kıraat ve kabul olundu. 

Ait oldukları vekiller huzurunda müzakere edil
mek üzere ruznamede mevcut bulunan Zonguldak' 
ta hastane küsadı. Zonguldak'ta askerlik muafiyeti, 
Mekâtibi Sultaniye ve darülmualliminlerin lağvı, Sulh 
Mahkemeleri Kanununun üçüncü maddesinin tadili 
hakkındaki teklifi kanuniler ile posta umurunun tan
zimi hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası müza-
keratı tehir edildi. 

Aksaray'ın liva haline ifrağı hakkında lâyihai ka
nuniye müzakere ve müteakiben Muvazenei Maliye 
Encümeni mazzbatasındaki birinci, ikinci ve üçüncü 
maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi de kabul edil
di. Tahsisat devresinde tecavüzü müddet ettirenler
den kıstelyevm icra edilmemesi hakkında İçel Me
busu Şevki Beyle otuz Uç refiki tarafından verilen 
takrir kıraat ve bu baptaki müzakerattan sonra red
dedildi. İaşenin Maliyeye devrinden evvelki zamana 
ait matlubatının tesviyesi hakkında Amasyalı Şerif 
imzasiyle verilen arzuhal üzerine bu baptaki Maliye 
Vekâletince yazılan derkenara binaen reddini muta-
zammının İstida Encümeni mazbatası kıraat ve kabul 
olundu. Bütçe tanzimine esas olmak üzere Gümüşha
ne Mebusu Hasan Fehmi Bey tarafından verilen tek

lifi kanuninin kıraatinden ve sahibi takririn izaha
tından sonra müstaceliyeti ve tabı tevzitle Pazartesi 
ruznamesine İthali kabul olundu. Evrakının bir ne
ticeye rap t edilmemesinden dolayı mağdur olduğuna 
dair Sorgun Nahiyesi Müdüri sabıkı Halil Efendi im
zasiyle verilen arzuhal üzerine Şûrayı Devlet teşek
kül etmemesinden dolayı bu bapta bir karar ittihazı 
lüzumuna dair İstida Encümeni mazbatası kıraat edil
di. Bu baptaki müzakerattan sonra İstida ile bu husus
ta ayrıca nazarı dikkate alınan takrir Dahiliye ve Ad
liye Encümenine havale edildi. 

Zafer Ticarethanesi sahibi Ziya Beyin, duçar ol
duğu hakaretten dolayı verdiği sual takriri ilk celsei 
âtiyede cevap verilmek üzere Dahiliye Vekâletine 
havale edildiği halde cevap verilmemesinden dolayı 
keyfiyetin istizah edilmesine dair Kayseri Mebusu 
Sabit Beyin takriri kıraat ve evvelki sual takririnin 
tekidi kabul olundu. 

Encümeni mahsusunca müzakere edilmekte bulu
nan halkçılık programının Heyeti Umumiyeye tev
diine ve bu bapta izahat İtasına dair, Karahİsan Şar
ki Mebusu Memduh Beyle üç refiki tarafından ve
rilen takrir kıraat ve yakında tevdi edileceği hak
kında, Karahİsan Sahip Mebusu Şükrü Beyin izahatı 
kâfi görülerek b er a yi teneffüs celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Reisi sanı Vekili Vehbi Efendi Hazertlerinin riya

setlerinde ikinci celse zevali saat üçte İnikat etti. Has
mının dâva vekâletini Meclis âzasından bir zatın de-
ruhde etmesi ve Meclis âzalarının mahkemelere te
siri hasebiyle bu halin ademî devamına dair bir ka
rar itası hakkında, binbaşılıktan mütekait Memduh 
Bey tarafından verilen arzuhal üzerine azanın icrayı 
vekâlet etmesi caiz görülemediğine dair, İstida En
cümeni mazbatası kıraat olunarak bu bapta uzun uza-
dıya müzakerat cereyan etti. Müzakerenin kifayetine 
karar verildikten ve takrirler okunduktan sonra na-
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zarı dikkate alınan takrir ve teklifi kanuniyle beraber 
Adliye ve Kanunu Esasi encümenlerine havale edile
rek Cumartesi günü aynı saatte içtima edilmek üzere 
celse zevali saat dördü yirmi geçe tatil edildi. 

»ani VetUr 
Vehbi 

Kâtip 
Cevdet 

Kâtip 
Haydar 

RHÎS 
var mı?. 

— Zabtı saJbtk (hakkında söz söyleyecek 

SÜLEYMAN SIRRI İBIBY (Yozgat) — İcarı me. 
sakatı hakkında bir karam takdim etmiştim. Müsta-
celiyetöe Lâyiha Ehcümeolne havale edilmişti. Ondan 
bahsedilmemiş. 

BEStM ATALİAY BEY (Kütahya) — Atearay'ın 
istiklâli baldkındafci ikanunun müzakeresi müstaceli
yette kabul edümis. idi (Evet eVet sadaian)., 

FBRto BEY (Çorum) — Tevfök Efendi tdküf 
etti, kabul edilmişti. {Kabul Midi »esteri). 

i RI0SS — Tatfıöhi vaki veçMe zabtı sabıkı kabul 
edenler Kfflfen ellerini kaldırsın. TaJshÜh veçhile fca-

| 'bul otundu, 

3. — LAYİHALAR 

1. — Dahili kıymeti mukaddereü mekâtip ile pos
ta paketlerinin ücuratı teminiyesinin tezyidi hakkın
da kanun lâyihası. 

REİS — Efendim evrattı varideye geçiyoruz. 'Da

hil! posta paketleri ve kıymeti mukadderdi mektup
lardan alınmakta olan ücret hakkında Heyeti Vekile-
den mevrut fâyihai kanuniye var. 

fDahMİye Eodumeriine havale olundu. 

6. — MAZBATALAR 

/. — Zonguldak memurlarının maaştariyle idare 
edemediklerine dair şikâyetnamelerinin gönderildiği
ne dair Nafia Vekâleti tezkeresi ve Muvazene! Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — ZonguMaİc'tafci memurini maaşanna 
zam icrasına dair telgrafın Heyeti Vetileye tevdiine 
dair Muvazene! Maliye Encümeninin mazbatası 
var. 

«Büyük Millet Medîd Riyaseti Celilesine 
Zoogutdak'ın athvali hazıra ve hususiyesi ve ga-

tâtyi es'ar (hasebiyle maaşlarına bir misali zam icrası 
eStirtrattiını havi Kadı Efendi ve tfüffckası tarafından 
ıkeşJde ohınup encümenimize havale buyurudan tel-
grafname mütalaa olundu. Memurini mumaileyhin 
ttatyidî maaşları icabedtp emmeyeceğinin takdiri ve 
İcabettiğİ takdirde keyfiyetin 'bir kanunu mahsusla 
'Meclisi âliye tevdii lâzımgeleceğinden ve bu Heyeti 
Vdfcifeye ait bulunduğundan İşbu telgrafnamenin da

hi oraya havalesi lüzumunun Heyeti umumiyeye arzı 
tezekkür kılındı. 
Muivazenei Maliye En. R. 

•Ferîd Cavid 
(Kâtip 

Kozan 
>Mustafa Uftü 

iAzaı 
Mehmet Salbri 1 

Aza 
EflâzH! 

Tahsin 
[(MuvaMc sadaian). 
IMUiSJlAFA BEY (Tokait) — 
RBİtS — Kabul buyuruluyor 

bul sadaian) Heyeti Vektfeye 

M. M. 
Fu*d 
Aza 

tsmail Suptu 

Âza 
Mazhar Müfit 

Aza 
Mardin 
Necip 

Heyeti Vekileye... 
mu? (Kabul, ka-
havalesmi kabul 

buyuranlar lütfen enerini ıkatdırsıo, kabul olundu. 
Efendim rüfekadan bazılarının teklifleri var. 

T. — SUALLER 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin Kon
ya hadisesi hakkında Dahiliye Vekâletinden ve cep
helerde cereyan eden harekât hakkında Erkânı Har-
biyei Umumiye Riyasetinden ve Rusya seyahati hak
kında Yusuf Kemali Beyden suali. 

Riyaseti Olrteye 
1. — Konya hadisesinin zuhurunu müteakip Da-

tuUye Vekâleti namına Akman Beyefendinin vermiş 

olduktan gayet satthi izahattan başka bugüne ka
dar diğer malûmata sahip değiliz. Hadisenin berta
raf olduğunu matbuat sütunlarında görmekteyiz. Şu 
hale nazaran (Hükümetin tenvir buyurmasının; 

2. — Rusya'dan avdet eden Yusuf Kemal Bey
efendinin bir (kaç günden beri Heyeti Vekileye ver
dikleri İzahatın hitama ermiş olması muhtemel bu
lunduğundan müsarileyhin gerek Rusya ile yapılan 
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nKtealkcrat ve gerekle yakindan tetkik ettniş olma
ları lâsamgden ıBo%evikHk 'hakkında bizlere de ma
lûmat lütfetmelerinin; 

3. — Son haftalar zarfında gerek garp ve gerek 
Şark cepflıelerirtde cereyan eden vû kuaititan Erkâni 
Harbiye! Umumîye Reisi Beyefendinin İzahat ver
meleri hususlarının tahtı karara alınmasını teklif ey
leriz e€endimH 

1>6 Teşrinievvel 1336 
Bursa 

Operatör Emin 
ıdMuvafıık sadalan). 

REİS — Yusuf Kemal Bey "bugün izahat vere
ceğine dair bize malûmat verdi. O fikra 'bugün bi
tecektir. Diğer iki fıkrasının sual olunmasını, yani 
ibirind fıkra için Dahiliye Vekâletine üçüncü fıkra 
için Erteni Harbiye Riyasetine yazılmasını kalbul 'bu
yurur musunuz? O iki ftkra yazılacak efendim. 

2. — Cebelibereket Mebusu İhsan Beyle arka
daşlarının, ordunun ne dereceye kadar iksa edilebi
leceğine dair Müdafaai Milliye Vekâletinden suali. 

(REİS — Ceheliberefctit >M«fbusu İhsan Beyte re
fikleri tarafindan veriten takrir var. 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celrlesine 
BCiişın •takarrülbü hasebiyle ordulara levazım ne 

derecede tedarik edilebİmtişltirveazamİne tarihe ka
dar asker tamamen iksa ve İfoaS etiStebifecektir?... 
Bu 'hususta Müdafaai Milliye Vekâletinden Meclise 
itayı malûmat «*unmasmı itekttf eylerim. 

Cebelibereket Ayintap 
İhsan Kiline Ali 

iDanaal 
Rlt'FAT ©EY (Tokat) — Hayır efendim Levazı-

matı umumîye reisi geMn burada izahat versin. 
RfiS — Efendim Müdafaai Milliye Vekâletin

den suale dair ibir tafcriniir, yazılmasını kalbul buyu
rur muşumuz? (Hay hay müstaceliyetle satfalan). 

ItSMAİL SUPHİ BOY (©urdur) — Müstacelen 
önümübüe'ki cebeye... 

iRElS —. Efendim bir teklif var. Bu takrirde vâ
ki olan suale önümüzdeVi içtimada, yani Pazartesi 
ıçthrraırida cevap verilmesini teklif ediyor, {Muvafık 
sadalan). O yolda yazılsın. 

5. — TAKRİRLER 

L — İzmit Mebusu Abdullah Efendinin Anka
ra'da şehremaneti teşkil edilmesine dair takriri. 

iBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesdne 
Derseadetteki çehrem anetînin 'teşkilâtını ha«vi olma

mak üzere Ankara'da dahi bir şöhremanetinin teş
kilini teklif eylerim. 

16 Teşrinievvel 1336 
, izmit Mebusu 

AlbduUâh 

RıBİS — Müsaade buyurun efendim, takriri ka
bul buyuruyor musunuz? 

ÖMİÎN BEY (BuıSa) — Sattubi takrir izahat ver
sin. 

R'BİS — Takrir sahibinin izahat vermesi ister 
mi? Kalbul buyuruyor musunuz? (Ret sadalan). 

*AJBDULL!AH EFENDİ (İzmit) — Anlaşılmadı 
efend'im, izahat verelim eferidim-

OPERATOR EMİN BEY (Bursa) — İzahat ver
mek hakkıdır (OÜrüftüler) memlekette belediye yok 
canım. 

AIBDULLİAH EflENÖİ (İzmit) ~ Anladılarsa 
söylesinler (Ret sadalan, gürültüler), 

SÜLEYMAN SIRRI 'BEY (Ytaagat) — Verilen 
takrir eğer teklifi kanuni #se usulen Lâyiha Encü
menine 'gkter, billâlhara Meclise gelir. 

iRİESS — Rica ederim kalbul etmeyiniz ne yapa
lım efendini?... 

2. — ÂZAYt KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Nafıa Encümenindeki miinhaller için şube
lerden âza intihap edilmesine dair encümen riyaseti 
tezkeresi. 

'Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti Celüesİne 
(Nafıa Encümeni Reisi Rü^tü Bey mezunen mem

leketine gitti. ıMaribata muharriri Necati Bey de İs
tiklâl mahkemesi âzalığma nâyftı olundu. Binaenaleyh, 
encümende her iki vazifenin irihüâliıyle beraber bir 
takım âzalıfc da münhal bulunduğundan noksanı İk

mal edilmek üzere her şubeden birer azanın intihap 
-ve isimlerinin iribaşı lüzumunun şuabat riyasetine 
emir ve tebliğini teklif eylerim. 

1'6 Teşrinievvet 1336 
'Nafia Encümeni Reisli 

Namına Kâtip 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
(Kaçma şubeye sesleri). 
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(RıBtS — Efendim, şUbe rem ve azalarından rica 
ediyoruz, lâzımgelen azaları intihap buyursunlar. 

FUAT BEY (Çorum) — Kendini, hangi şube-
den kaç kişi mevcut olmadığı tasrîh edilmiyor. Kaç 
«çişi ©taradığı zitereditomldikçe bilinmiyor. Kaç fcrşi 
Kaldığı bilinmelidir. Yoksa yeniden mi teşkil edile
cek? Muayyen miktarda âza mı?... 

SÜUEYMAİN SIRRI BEIY <YioZgat) — Takriri 
bendeniz takdim.ettim, İzahat vereyhn efendim. Za
ten encümenin on beş âzası "vardır. Reis ile mazbata 
muharriri mezun gfttâ, azadan bîr (kışını da mezun 
gftradştir. Bunun üzerin» encümen âzası adedi te
nakus etti; ıBa noksan üdntal edilmek üzere her şube-
den 'birer âza intihap edilip gönderilirse dkseriyet te
min edilmiş. olacaktır. 

«ACI TErVFİK ETENDİ ^KSugın) — Etendim, 
Heyetimiz çök müşkülâta tesadüf edecektir. Mecli
simizin nisabı müzakeresi 84 «İması hasebiyle encü
men on bir, on İki olacaık/tır. 12 encümene on beşer
den yüz anmış {16 sedaları), 15, 16 ne ise, mec
muu 1Ö0 eder, ya encümen âzalarının adedini ten
kis edelim veyahut biraz mezuniyeti tenkis edelim 
efendimi 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun. Zati âli-
nizİnki 'bir tekliftir. Şimdi Nafİa Encümeni beş şu
beden birer âza işitiyor. Bu bir kere intihap olunur. 
Zatti afiniz o yolda bir takrir verirsiniz, Heyet kalbul 
edeme o yolda müzakere olunur. 

VEHBİ BEY <Karesi) — Reis Beyefendi! Aza
lar zannederini intihap edildi de birbirini gömmedi
ler. (Handeler). TaMtaya yazsalar da görülse çok iyi 
odur. ÇÜnku geçen defa şubeler hep münhal olan 
yerlere arkadaşları tayin ettiler. Yalnız tab
laya yazılsın, bugün toplası nlar. Tevfik Efendinin 

8. — MÜZAKERE 

1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin, Zon
guldak ve havalisinde hastaneler küsadt hakkında 
kanun lâyihası ve lâyiha, Sıhhiye ve Muvazeneİ Ma
liye encümenleri mazbataları. 

REitS — Zonguldakltakİ hastanelerin küşadı hak
kında "teklifi kanuni. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Müsaade buyu
run da bîr şey arz edeyim; geçen celsede oıevzuuba-
hk olduğu vakitte Maliye Nâzımım zuhurayla müza
kere edüta-ösi karangir dEmuştu. Ondan başka bazt 
afkadaşTatı da; Muvazene! Maliye mütalaasına, esas 

teklifine de hacet yok. Çünftü Nizamname! dahitt 
sarihtir. (Beş kişi toplandı mı, encümen de ekseriyeti 
hâsıl olur ve müzakere yapabilirler. Zaten karar dal 
vertfdi. Nizamname sarihtir. Yeniden intihaba lüzum 
yok efendim. 

REÎS — İntihap olunmadı buyuruyorlar. 
VEHBİ 'BEY (Karesi)' — Üçüncü şube intihap 

etti: Diğer şubeler de intihap ettiler. 
REİS — Şu halde aransın, 
TAHSİN (BEY (Aydm) — Encümene bu kabilden 

olarak âza İntihap edildi efendim. 
2. — Lâyiha Enciimenimdekİ münhaller için şube

lerden âza inithap edilmesine dair Encümen Riyaseti 
tezkeresi. 

REÎS — Lâyiha. Encümeninin mazbatası var, oku
nacak : 

Büyük Millet MecSsi Riyaseti: Ceütesine 
Azayı kiramın mezunea niemleketiefine avdet et

meleri hasebiyle encümenimizde birtakım azafofc ini 
hilâl etmiş ve eîyevm mevcut bes âz aile de her vakft 
temim" ekfserryet hâsı! olamamakla beraber encümen 
içtimai da teehhür etmekte bulunmuş olduğundan 
encümende ekseriyeti maltİÖbentn husul ve içtimain 
ittıradını muhafaza ve temin için her şubeden bken 
zattn intihabıyla itaimlerinin inhası hususunun şutbe 
riyasetlerine emk ve tebliği zımnında takriri âcîzanem 
takdim kdmds. 

>\6 Teşrinievvel 1336 
Lâyiha En. Reisî Na. 

Şaban 

REİS — Buraya şubelerden lütfen birer âza. in
tihap olunsun. (Tahtaya yazılsın sesleri). 

Şubelerden birer.âza intihap edensiniz 
Geçen günden kalan ayra meseleler var baştan 

okuyoruz. 

EDİLEN MADDELER 

olmak üzere bir kadrosunun raptau söylemişlerdik 
O yolda bir kadro yaptım. Müsaade buyurursanız 
Muvazeneİ Metliye Encümenine gitsin, sonra birlikte 
müzakere edelim. (Doğru sesleri). 

TUNAO HİLMİ BEY <[Bofcı) — Müsaade buyu-
rulur mu efendim? 

Buna dak geçen gün bazı maruzatta butundum 
ki, onlar da ıtedannhane hususunda teşe'bbüsatlta bu
lunmak üzere Malîye meseleyi gayede mühim olmak 
dolayısıyla.,. 

REİS — Hi&ni Bey, başka şey var. 
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TÜNALI -HtUMt BEY — Peki efendim. Binaen
aleyh, bir kamun iâyilhası kaleme aidimi. Eğer tensip 
buyurulursa ikisi tevlit edüterefc Muvazene! Maliye' 
Encümenine gitsin efendim. (Muvafık sadaüarı). 

OPERATÖR. EIMİN BEY (Bursa) — Muvazene! 
Maliye Encümenine gitsin efendim. 
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REtS — Efendim, mademki masraf cetveli var, 
Muvazene! Maliye Encümenine getmesini arzu buyu
ruyor musunuz? ıÇSıhhİYeye gitsin sesleri). 

Arzu fcuyuranJar etlerini kaldırsın. Oraya git
miştir efendim. Sonra yine müzakere olunur. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Antalya Mebusu Mustafa Beyin, teseülün 
menine dair teklifi kanunisi. (2/118). 

REİS — Teseülün menine -dair aıikadaşlardan bi
rinin tekffiffii kanunisi var. Lâyiha Encümenine havale 
ederiz. (Seriye Encümenine sesten). 

NBBtL EFENDİ (Karahisansalhip) — Rica ede-
rim, (hiç rnevzuübahte «fümeyetim. 

KEÎS — Lâyiha Encümeıme gitti efendim. 
BÎR MEIBUS — Anlayamadım efendim neye 

dair? 

REİS — TeseüKin menine dair teklifi kanuni... 
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt)' — Serseri! 

kanununda mevcuttu^ 

REİS — Müzakere olduğunda «fiyieminiz efen
dim. 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Zongul
dak'ta açılacak hastaneler hakkında teklifi kanunisi, 
(21117) 

REtS — Efendim, Hilmi Beyin tektifö kanunisi
nin okunmasını arzu ediyor musunuz? (Hayır, hayır), 
(Ret sadalan)... Dinleyelim Hilmi Beyin teklifi kanu
nisi okunacak. (Neye dair sadaları). 'Bu meseteye dair. 
(Ret sadaları). Kimse istemiyor. Muvazene! Maliye 
Encümenine ğM efendim. 

(Beş dakika teneffüs. 

'îkİTlci <v6 Üçüncü Cefaden Hafidir. 

(SEKSEN BEŞİNCİ İÇTİMA HAFİDİR) 
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