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B I R I N C I CELSE 
Açılma saati : 1,30 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Manmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Celseyi Iküşadediyoruım. Zaptı sa
bık hıılâ'siajsı okunacak. 

(Zaptr sabık hulâsası (kıraat -edildi.) 

1. - ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 

Birinci Reisvekili Musa Kâzını Efendinin 
tahtı Riyasetlerinde İnlİnilfeat zapttı sabuk hulâ
sası kıraat ve tasfhihan /kaJbul olundu. (Bitlis Me-
Ibusu Sadulah Beyle rüfe'kasımn Bitlis vilâye-
tinddkl bâzı nevahiye mütaallilk telklifiylle, Bit-
'l'isa Mebusu Yusuf Ziya Bey ve 70 refikinin müd
deti içtimaa dair teklifleri Lâyiha Encümenine 
havale olumdu. Sivas Melbusu Rauf Beyin Nafıa 
Vekâletinden istifasını müfbeyyin t'alkriri1 »kıraat 
olundu. İzmir Mebusu Refet Paşanın Müdafatai 
Milliye Vekâletinden istifanamesi ikıraat ve mü-
şarünileyhiru müea.hedei ımilllîyedeiki hidematmiın 
Meclisi Âlice takdir edi'l-meisine dair Mersin Me
lbusu Selâh'addin Beyle rtifeikasmın tetklifi 'ka-
ibul edildi. IMüdaf aai Milliye bütçesini tetkik ve 
tanzim için mütehassıs -zevatım ilzamıma dair He
yeti Vekileden mevrut Kararnatme Müdafaai 
Milliye Encümenine havale olundu. Adaîna'dan 
mevrut teşekkür teflgrafiyle ıBolu ve Silifke'den 
mecalisi umumiyenin küşadı münasebetiyle ke
şide edilmiş olan telgraflara cevap yazılması ve 
Cebelibereket Mebusu îhsan (Beyle rüflefcasımm 
Birinci 'inönü muzafferİyetinin senei devriyesi 
münasebetiyle orduya teşdklkür ve tebrik tel
grafı yazılmasMia dair tafkrirleri münasip görül
dü. Siverek Mebusu LûttEi Beyin 'hafi içtima za
bıtlarının tabı ve tevziine dair takriri eeteei ha
fiyeye bırakıldı. Adana vülâyetiyle öaziantefb 
sancağında tesellüm edilen mahallere dair Da
hiliye Vekâletinin tezlkere'si İki raat edildi. Müd
deti i'ntihaibı hitam ıbutenalkta olan Memurin Mu-
Ihakemat Ttetkilk Encümeniyle, heyetin yeniden 
İntihabına dair encümeni mezîkûr Reisi fAJbduUa,h 

Azmi Efendinin takriri olkunarak Cumar
tesi ruznamesine ithali îkabul edildi. Lâ
yiha Encümenince şayanı müzakere gö
rülen Bolu Mebusu Şükrü Beyin Arazi 
Kanununun yirminci maddesinin tadiline dair 
teklifi Emvali gayrimenkule Encümenine, Canik 
Mebusu Şükrü Beyin kibrit ve sigara kâğıdı 
Bandrol Resminin gümrüklerce istifasına dair 
teklifi Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine ve Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
tcra Vekillerinin vazife "ve sureti intihabına dair 
teklifi bu baptaki tekliflerle tevhidedilmek üzere 
Kanunu Esasi Encümenine, Biga Mebusu Meh-
med Beyin Ankara'da bir şoför mektebi küşa-
dma dair teklifi Müdafaai Milliye Vekâletine 
havale olundu. Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Kel Osman ile rüfekasma ve tekâlifi milliye 

! emirlerine ademiriayetinden dolayı mahkûm olan 
| Kosti ile Saidleli kazasından Sarı Hafızoğlu Gâvur 
j İmam ile rüfekasmm af kanunundan istifadele

rine ve 40 ncı alay efradından iken firarından 
dolayı idama mahkûm Keskinli Hüseyin'in 
affına ve 15 sene küreğe mahkûm Tşkodru'lı Arap 
Cemil'in maluliyetine binaen bakiyei müddeti 
eezaiyesinin affına dair Adliye Encümeni maz
bataları kıraat ve aynen kabul olundu. Mut ka-
zasmdaki hamamın bilâbedel belediyeye terki 
hakkındaki İçel Mebusu Ali Efendinin teklifi 
müzakere edilerek bu teklifin reddi hakkındaki 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası ret ve bil-
müzakere teklifi kanuninin maddeleri aynen ka
bul olunp heyeti umumiyesi tâyini esami ile 
reye vaz'olundu ise de reye -iştirak edenlerin 
adedi nisabı bulmadığından içtimai âtide tekrar 
reye vaz'olunacağı tebliğ olundu. Erbabı şaka-
vetten istiman edenlerle bir ay zarfında istiman 
edecekler hakkında tecili takibat kararı verilme
sine dair teklif müzakere edilerek mabadına 
ikinci celsede devam edilmek üzere teneffüs için 
celseye nihayet verildi. 
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İkinci dese 

Musa Kâzım Efendinin tahtı Kiyasetlerinde 
bilinikat istiman edenler hakkındaki kanunun 
Cumartesiye tehiri tensibedildi. Adana vilâyeti 
memurinine bir misli zammı maaş itası hakkın
daki Lâyihai Kanuniye ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası mucibince reddolundu. Tekâ
lifi miiliyeye dair Siverek Mebusu Lûtfi Beyin 
sual takririne Maliye Vekâletinden mevrut cevap 
okunarak kâfi görüldü. Ankara mektepleri hak
kında Abdülgafur Efendinin sual takririne Ma
arif Vekâletinden mevrut mucip okunarak kâıi 
görüldü ise de taallûku hasebiyle aynı sualin Da
hiliyeye sorulması sahibi sual tarafından talebo-
lundu. 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin Evkaf ve 
medaris umuruna nıutaallik sual takririne Şer' 
iye Vekâleti tarafından verilen tahrirî ve şifahi 
cevaplar Heyeti Umumiye tarafından kâfi gö
rüldü. îzmit Mebusu Hamdi Beyin İstanbul'dan 
gelen memurlara mütaallik sual takriri Heyeti 
Vekile Riyasetine, Lâzistan Mebusu Osman Be
yin meyve ve sebze aşarına dair Lâyiha Encü
menince şayanı müzakere görülen teklifi Kava-
nin ve Muvazenei Maliye encümenlerine havale 
olundu. 

Cevabı henüz verilmiyen bilûmum sual takrir
lerinin tekidi tensibedildi. Sıhhiye Vekili Rıza 
Nur Beyin avdetlerine kadar Vekâlet umurunun 
İktisat Vekili Celâl Bey tarafından rüyet edi
leceğine dair Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi 
kıraat olundu. Rauf Beyin yerine Nafıa Ve
kâletine ve Refet Paşanın yerine Müdafaa Mil
liye Vekâletine intihabedilecek namzetler hak
kındaki Riyaseti Gelile tezkereleri kıraat olu
narak Cumartesi günü içtima edilmek üzere 
Celseye nihayet verildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Ziya Hur§id Mahmud Said 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Takdir edil
mesi tâbirinin takdirname suretiyle tashihini 
teklif ederim. Çünkü zaten öyle idi efendim. 

REİS — Zaptı sabık kabul edilmiştir. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Efendi Zap

tı sabık hakkında söyliyeceğim. Ş-er'iye Vekâle
tine vâki olan sual takririm üzerine her ne ka
dar bir ekalliyetle cevap kâfi görüldü denil-
dise de bendeniz kâfi görmediğimden sualimi is-
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tizaha kalb ile bir takrir vermiştim. O takririm 
nerede kalıyor? 

REİS — Zaptı sabık kabul edilmiştir. 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Zaptı sabık 

tashihan kabuldür efendim. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Mec
lisin saati mesaisine dair kanun teklifi (2/430) 

REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Meclisin zamanı mesaisi haklımda teklifi kanu
nisi var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reis Efen
di gürültüler arasında hiçbir şey işitemiyoruz. 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Ordu 
imamlarına dair kanun teklifi (2/429) 

REİS — Aydın Mebusu Esad Efendinin or
du imamlarına dair teklifi kanunisi var. Lâyi
ha Encümenine gönderiyoruz. 

5. — TEZKERELER 
i. — Koçgiri Heyeti Tahkikiye âzasından 

Ragıb ve Hulusi beylerin Amasya'ya gitmiş ol
duklarına dair Sivas vilâyetinden mevrut tâl-
graf 

REİS — Koçgiri Heyeti Tahkikıyesinden 
Ragıb ve Hulusi beylerin de Amasya'ya gitmiş 
oldukları Sivas vilâyetinden mevrut telgrafna-
meden anlaşılmıştır. 

3. — Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyin, 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti ta*rafındm 
getirtilmiş olan eşyayı askeriyeden aZınan Güm
rük Resmine dair kanun teklifi (2/430 müker
rer) 

REİS — Trabzon gümrüğünce eşyayı askeri
yeden alman Gümrük Resmi hakkında Trabzon 
Mebusu Hafız Mehmed Beyle rüfekasının te
menni takriri var. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti tarafın

dan Trabzon fırkai askeriyesine teberru olarak 
teslim olunan miktarı malûm fotinlerden Trab
zon gümrüğünce resim alınmış olduğu rüsumat 
idaresi kuyudatiyle sabittir. 

Tarife Kanununun dördüncü maddesinin on 
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ikinci fıkrası sarahatiyle bunların resmi güm- j 
rükten istisnası icabedeceğinin Maliye Vekâle
tine tebliğini teklif ejderiz. i 

12 Kânunusani 1338 J 
Trabzon Kırşehir İsparta - I 

Hafız Mehnıed Müfid Hafız İbrahim I 
Antalya Gümüşane j 

Rasih Hasan Fehmi I 

HAPIZ MEHMED B. (Trabzon) -Efendim 
geçen sene Trabzon Müdafaa! Hukuk Cemiyeti I 
Trabzon fırkası melbusatını temin için istan- I 
bul'dan zannederim bin çift kadar fotin getirt-» I 
t i idi. Gümrük idaresi bunun resme tâbi oldu- I 
ğunu iddia etti. Biz de bunun tarife kanununun j 
dördüncü maddesinin on ikinci fıkrası mucibin- I 
«e, Hilâliahmer, Donanma, Müdafaai Milliye I 
cemiyetlerinin hariçten celbedeeekleri eşya gibi I 
Gümrük Resminden muaf olduğu iddiasında I 
bulunduk. Orası bunu kestiremedi. Buradan I 
istizan etti. Binaenaleyh mecburi olarak gümrü- I 
günü verdik. Eşyayı askere teslim ettik. Kanun j 
.sarihtir. Maliye Vekâleti diyor ki: «Buradaki Mü- j 
dafaai Milliye Cemiyetinden maksat harb esna- I 
smdaki Müdafaai Milliye Cemiyetidir. O da lâğ- I 
v edilmiştir.» Biz de diyoruz ki: «Gerçi o Müda- I 
faai Milliye lağvedilmiştir. Fakat bugün o Müda I 
faai Milliye eski salâhiyetinin dahi fevkinde ola- I 
rak tekrar arzı mevcudiyet etmiştir, ve dirilmiş- I 
I ir. Binaenaleyh bunun, yani o kanunun bahşet- I 
tiği hukuktan istifadeye hakkı vardır.» Şimdi I 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinin eelbettiği eşya as- I 
kere aittir. Binaenaleyh bu kanan da Müdafaai 
Milliye Cemiyetlerinin getirtecekleri eşyaların j 
muafiyetini kabul etmiştir. Bu kanun mucibince I 
Besini Gümrükten muafiyetini teklif ediyoruz. 

(Encümene gitsin, sadaları) I 

MUSTAFA B. (Tokad) — Resmi Gümrük-
ten muafiyet olamaz. Resmi Gümrük başka, Mü- I 
dafaai Milliye başkadır. j 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Teklifi ka
nuni mahiyetindedir, Encümene gitsin efendim. I 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Teklifi 
kanuni mahiyetinde değildir. Doğrudan doğruya J 
kanundan istifade edilmek içindir. (Lâyiha En
cümenine, sadaları) I 

MALI YE VEKİLİ HASAiN B. (Trabzon) — 
Efendim Tarife Kanununun dördüncü maddde- I 
sinde Gümrük Resminden muaf tutulacak hide-
matı unıumiyeye hadim müessesat tadadedilmiş- j 
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tir. Başlıca iki müessese mevcuttur. Birisi Hilâ
liahmer Cemiyeti, diğeri Müdafaai Milliye Cemi* 
yeti hayriyesidir. Bittabi bunlar Tarife Kanu
nuna; muafiyeti hakkında esbabı mucibeli veril
miş bir lâyihai kanuniyenin kabııliylc ilâve edil
miştir. Gerek Hilâliahmerin celbedeceği eşyanın 
Gümrük Resminden muaf olacağı ve gerekse o za
manki Müdafaai Milliye Cemiyetinin getireceği 
eşyanın Gümrükten muafiyeti, vakaa Müdafaai 
Milliye Cemiyetinin istanbul'da fesih muamelesi
nin icrası belki kanuni değildir. Fakat Tarife Ka
nununda gümrükten muaf olması musarrah 
olan müessesatı lıayriyenin, muayyen olan mües-
sesattan ibaret olmasına nazaran, her ne kadar 
ifa ettiği lıidemat vâsi ve şâmil bir şekilde ise de 
Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyetinin böyle hi-
dematı unıumiyeye aidolmak üzere celbedeceği 
eşyanın Gümrük Resminden muafiyetine dair ay
rıca bir maddei kanuniye bulunmadığından dola
yı, maksadı teessüsleri müşabih ve müşterek olan, 
fakat ayrı bir cemiyete bahşedilmiş olan "bir'im
tiyazın idareten, Müdafaai Hukuk Cemiyetine 
tatbikinde Maliye Vekâleti tereddüdetmiş ve 
bunu kendi salâhiyetinden hariç görmüştür. 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinin, ben de itiraf 
ediyorum, maksadı teessüsü ve ifa ettiği lıide
mat Müdafaai Milliye Cemiyetinin Gümrük 
Resminden muafiyetini istilzam eden hidemat-
tan daha vâsi ve daha millîdir. Buna şüphe 
yoktur. Bu itibarla bu cemiyetin de getireceği 
eşyanın bahusus orduya, ' teşkilâtı askeriyeye 
muavenet olmak üzere getirteceği eşyanın Güm
rük Resminden muafiyetini müstelzim bende
nize ya bir karar veyahut da yeni bir maddei 
kanuniye tebliğ buyurursanız amenna ve sad-
dakna. Fakat eski kayıt, yani müdafaai milliye 
kaydı meveudoldukça, Müdafaai Hukuk cemi
yetleri hakkında idareten muafiyet meselesini 
yapmakta mazurum. (Encümene, sadaları) 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Maliye 
Vekili Hasan Beyefendinin beya.nlariyle, Hafız 
Mehnıed Beyin takrirleri arasında bir zıddiyet 
göremedim. Maliye Vekili Bey Meclisi Âliniz
den böyle bir karar suretiyle bu işi yapabile
ceğini söylüyor ki, demek kaiminin tatbikinde 
ufak bir tereddüt gösteriyor. Halbuki Müda
faai Milliye cemiyetlerinin bu memleketin ih
yası hususunda etmiş oldukları hizmetler meş
hut ve meydanda iken istanbul Hükümeti gay-
rimeşnı bir surette, bu müdafaai milliye cemi-
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yellerinin vücudunu ortadan kaldırarak: malı
na, kanunsuz, şeriatsız, gaasıp suretiyle vazı-
yed etmiş. Şimdi Müdafaai Milliye Cemiyeti
nin takjbettiği memleketi kurtarmak maksadiyle, 
Anadolu'da Müdafaai Hukuk Cemiyeti namiyle 
ortaya atılan bir cemiyetin, bütün milletin ve 
bütün Meclisi Âlinizin ruhu mesabesinde olan 
OFduya, askere getirdiği eşyadan gümrük almak 
bilmem ne kadar münasibolur. İkinci derecede, 
Müdafaai Milliye Vekâletiyle ordunun ilbaş ve 
teçhizi hakkında mukavele akdeden tüccarların 
mukavelelerini tetkik ederseniz görürsünüz ki, 
Müdafaai Milliye Vekâleti tüccarın ordu için 
getirecekleri eşyanın Gümrük Resmini kendisi 
deruhde ediyor, tüccardan almıyor. Müdafaai 
Milliye Vekâleti böyle bir cemiyeti hayriyenin. 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinin de asker için ge
tirdiği elbisenin Gümrük Resmini verse de, ce
miyetten almazsa daha iyi olmaz mı İ Tüccar 
için yapılan bu müsaadeden böyle bir cemiye
tin istif ade etmemesini Heyeti Celilenizin arzu 
edeceğine kaani değilim. Binaenaleyh, bu cemi
yetin asker için yapacağı her işte bu kanundan 
istifade ettirilmesini teklif ediyorum. 

'' SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) Eten 
dim, bu re'sen bir teklifi kanuni ise Lâyiha En
cümenine gitmesi lâzımgelir. Yok tefsiri kanu
niden ibaret ise, aidolduğu encümene gönderi
lip mütalâası alındıktan sonra müzakere edil
mesi icabeder. Binaenaleyh, bu baptaki müza
kere zaittir. 

ADLtYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Ejîendim, mesele (Müdafaai Milliye) 
tabirinin (Müdafaai Hukuk) olarak kabul ve isti
malini talepten ibarettir. Halbuki kanunun sara
hatine muhalif bir kelimenin kabulü için her 
halde bir maddei kanuniye tedvini icabeder. 
Gerçi Müfid Efendi Hazretlerinin mütalâaları 
pek muvafıktır. Fakat her muvafık gelen bir 
mütalâayı böyle doğrudan doğruya bir kararla 
tebdil ve tağyir eder bir vaziyette tutarsak ol
maz, binaenaleyh, bendenizce gerek tebdil ve 
gerek tefsir mahiyetinde olsun, mevcut teamüle 
riayet edelim. Encümene gönderelim, mütalâa
larını alalım. (Encümene, encümene, sesleri) 

REİS — Sahibi teklif diyor k i ; bu (Müda
faai Milliye) kelimesini (Müdafaai Hukuk) mar 
kamında, tebdilen Mâliye Vekâletine tebligat 
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j yapınız. Bu suretle muamele yapılsın. (Olamaz, 

sadaları) Efendim, bâzı arkadaşlar da teklif 
ediyorlar ki ; bu teklif gerek bir maddei kanu-

I niye şeklinde olsun ve gerek tefsiri olsun bu
nun bir merasimi kanuniyesi vardır. O yapıl
malıdır. Binaenaleyh, bu teklifi - ki, usulü mü
zakereye ait bir tekliftir - reyinize arz ediyo-

| rum. Bunun bir teklifi kanuni mahiyetinde Ka-
vanini Maliye Encümenine gönderilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş-

I tir. Kavanini Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

I 1. — Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, efradı 
I askeriyeye hüsnümuamele olunmasına dair tak-
I riri 

REİS — Efendim, Ertuğrul Mebusu Necib 
Beyin, efradı askeriyeye hüsnü muamele edil
mesine dair Müdafaai Milliye ve Erkânı Har-
biyei Umumiye Riyasetinden bir temenni tak- * 

I riri vardır. Oraya gönderiyorum. 

ALÎ SÜRURİ E l (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey eğer temenni takriri ise okunmalı. 

7. — MAZBATALAR 

1. —-Edirne Mebusu Şeref Beyin, Dahiliye 
memurinine dair kanun teklifi, Lâzistan Mebusu 
Osman Beyin, Memurini Dâhiliyenin esbabı ida
riye dolay isiyle azledilmemelerine dair teklifi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası (2/379, 2/396) 

REİS — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Me
murini Dahiliyenin terfi.: ve azillerine dair tekli-

1 finin Dahiliye Vekâletine tevdii hakkmda Dahi
liye Uneümeh i mazbatası var. 

Riyaseti Celileye 

Memurini Dahiliyenin azil ve nasbi ve terfi 
ve terakldsi hakkındaki Edirne Mebusu Şeref 
ve Lâzistan Mebusu Osman beylerin ,olibaptaki 

i lâyihai kanuniyeleri esbabı mucibesiyle beraber 
encümenim izce mütâlâa ve tetkik olundu. Mez
kûr .levayihi kanuniyenin mevcut Memurini Da-

J hiliye Nizamnamesini de nazarı itibara alarak 
i evvelemirde encümeni müdiranca tetkik ve ihti

yaca kâfi bir surette icabeden mevaddm . ilâve-
} siyle hâsıl olacak neticenin inhası zımnında -takı-
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miyle Dahiliye Vekâletine tevdiinin Heyeti Umu-
miyeye arzı tezekkür kılındı. 

12 Kânunusani 1338 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Van Niğde 

Haydar Ata 
Kâtip Âza 

Kayseri Yozgad 
Atıf Süleyman Sim 
Âza 

Mustafa 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey, encümen namına söyliyeeeğim. Efendim, Şe
ref Beyin bu takriri encümende müzakere edi
lirken, Dahiliye Vekâleti Memurin Müdürü de 
encümende bulunuyordu. Bu teklifin evvelemir
de Dahiliye Vekâletine tebliğ edilip encümeni 
müdiranca badelmüzakere tekrar iadesi talebin
de bulundu. Encümen de o suretle karar verdi. 

^ Artık takdir Heyeti Celilenize aittir. 

REİS — Efendim, teklifin tetkik edilmek 
üzere Dahiliye Vekâletine tevdii teklif ediliyor. 
Dahiliye Encümeni mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

HAMDİ NAMIK B. (îzmit) — Efendim na
sıl olur? Beş kişi el kaldırdı. Yapacağımız ka
nunları Dahiliye Vekâleti Encümeni müdiram 
tashih edebilir mi? Rica ederim. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELATI 

1. — Müdafaai Milliye ve Nafıa Vekâletleri 
için intihap (Karesi Mebusu Kâzım Paşa Mü
dafaai Milliye ve Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey 
Nafıa Vekilliklerine intihabolunmuşlardır.) 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Vekili 
intihabedilecek. Reylerinizi ihzar buyurunuz. 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Nafıa ile Mü
dafaai Milliye intihabını beraber yaparız. Fakat 
ayrı ayrı sepete atarız. Daha muvafıktır. (Ay
rı, ayrı sadaları) 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — İkisi de 
bir olsa karışmaz. 

REİS — Efendim, yanlışlıktan kurtulama
yız. Binaenaleyh evvelâ Müdafaai Milliye Vekili 
intihabını yapalım. Sonra Nafıa Vekili intihabı
nı icra edelim. İntihabın cinsini ve tarihini ya
zarsanız çok makbule geçecek. 

1. 1338 0 : 1 
SALİH Ef. (Erzurum) — Kolaylık olmak 

için ayrı ayrı intihap daha muvafıktır. 

REİS — Efendim, esami okundukça iki ve
kile ait intihap puslalarmın ikisini birden ayrı 
ayrı sepetlere atalım. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Usulü intihaba 
ait bir şey arz edeceğim. , 

SIRRI B. (izmit) — Arkadaşlar, tarihî ri
calimizden Rauf Beyefendinin hakiki bir maze
retle Nafıa Vekâletinden çekilmesi bizi cidden 
müteessir ve müteessif etmiştir. Her dakika 
kendilerinin iadeü sıhhat ve afiyet etmelerini 
temenni ederiz. Kendilerinden inhilâl eden ma
kam için Makamı Riyasetten gösterilen listede 
benim ismim de vardır. MalûmuâliniJzdir ki, 
bizde vekillerin ifa ettikleri vazaif yalnız ken
di içtihatlarının mahsulü değildir. Bütün siya
set ve nikatı nazar Meclisi Âlinizde temerküz 
eder. Binaenaleyh sandalya üzerinde tebeddül 
eden zevatın siyaset ve ibarenin tebeddülüne 
delâlet etmiyeceği pek tabiîdir. Onun için ora
da vukubulan tebeddülatın haizi ehemmiyet ol-
mıyacağı şüphesizdir. Ancak oraya geçecek za
tın Meclisin mütekâsif ârâsiyle oraya ıs'adedil-
miş olmasında pek büyük faide olacağını dü
şündüğümden ve elbette Heyeti Celileniz içeri
sinde bendenize birkaç rey verecek zevatın bu
lunmasını daireî ihtimalde gördüğümden rüfe-
kanıı daha metin bir surette ifayı vazifede gör
mek ve mazharı muvaffakiyet olmaları için ben 
bu hakkımdan feragat ederek benim lehimde 
rey verecek olan arkadaşlarımdan diğer refik
lerime rey vermek suretiyle onların daha ziyade 
kuvvetlendirilmesini bilhassa temenni ederim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey söz söy
liyeeeğim. 

RElS — Salih Efendi söz yok. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar dinler 
misiniz? (Dinliyoruz sadaları) (Gürültüler) ister
seniz dinlemeyiniz. Tâyini esami ile yapılmasını 
teklif edecektim. İsterseniz dinlemeyiniz. 

(Müdafaai Milliye* ve Nafıa vekâletleri inti-
habatı için âra toplandı.) 

Ali Bey (Karahisarı Sahib), Şükrü Bey (Bo
lu), Rıza Bey (Kırşehir), bakur'a Müdafaai Mil
liye intihabına ait arayı tasnife memur oldular, 

Besim Ata!ay Bey (Kütahya), Emin Bey 
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(Erzincan), Behçet Bey (Kângırı), Nafıa Vekâ
leti intihabına ait arayı bakur'a tasnife memur 
oldular. 

0 : 2 
REÎS — Tasnifi âra hitanı buluncaya kadar 

beş dakika teneffüs. 
(Saat : 2,30 sonra) 

REÎS 

Î K Î N C İ C E L S E 
Açılma saati : 3,00 sonra 

Birinci ReisveMli Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎP : Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 
Nafıa ve Müdafaai Milliye vekâletlerine ait 

intihabatın neticei arasını arz edeceğim. 

Efendim Nafıa Vekâleti intihabatında (214) 
zat reye iştirak etmiş, (25) müstenkife karşı 
(173) rey ile Feyzi Bey (Diyarbekir) Nafıa Ve
kâletine intihabolunmuştnr. (Alkışlar, Allah mu
vaffak buyursun sesleri) 

Efendim Müdafaai Milliye Vekâleti intihaba
tında (221) zat reye iştirak etmiş, muamele tamam 
(27) müstenkife karşı (147) rey ile Kâzım Paşa 
(Karesi) Müdafaai Milliye Vekâletine intihab-
edilmiştir. (Allah muvaffak buyursun sesleri) 

FEYZİ B. (Diyarbekir) — Muhterem efen
diler Heyeti Celilenizin hakkımdaki itimatların
dan dolayı arzı teşekkür ederim. Amali milliye 
dairesinde ve Heyeti Âliyenizin itimadı devam 
ettikçe ifayı vazifeye bütün gayretimle cehdede-
ceğinı. Muvaffakiyet Cenabı Allah'dandır. (Al
kışlar) 

8. — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN 
KANUN 

1. — Mat kazasının Kale makalesinde vakt 
maa müştemilât bir kıta hamam arsasının Mut 
kazası Belediyesine terkine dair Kanun 

REİS — Efendim geçen içtimada, Mut Beledi
yesine terki taiebedilen hamama ait kanun reye 
vaz'edilmişse de ekseriyet hâsıl olamamıştı. Bi
naenaleyh mezkûr kanunu tâyini esami ile tek
rar reyinize vaz'ediyorum, Lütfen reylerinizi 

veriniz efendim. Kabul edenler beyaz reddeden
ler kırmızı rey verecektir. (Âra toplandı.) 

REÎS — Efendim neticei arada reye iştirak 
eden (172), muamele tamam, (34) redde karşı 
(138) rey ile Mut'taki hamamın belediyeye terki 
hakkındaki kanun kabul edilmiştir. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, Me
murin Muhakemat Tetkik Encümeniyle Encüme
ni Mahsustan istifası 

REÎS — Efendim Basri Beyin Tetkik Encü
meni âzalığından istifanamesi var. 

Riyaseti Celiieye 
Tetkik Encümeninden affımı niyaz ederim. 

Karesi 
Basri 

REİS — Efendim Basri Bey Encümeni Mah
susa da âza intihabolunmuş, oradan da istifana
mesini veriyor. 

Riyaseti Celiieye 
Evvelce intihabolunduğum Encümeni Mah

susa maalesef devam edemediğimden ve edemi-
yeceğimden affımı istirham eylerim. 

Karesi 
Basri 

2. — Saruhan Mebusu Mahmud Celâl Beyin» 
iktisat Vekâletinden istifası 

REÎS — Efendim İktisat Vekili Celâl Beyin 
istifanamesi var. Okunacak 

49 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İktisat Vekâletinden af buyurulmaklığımı is
tirham ederim efendim. 

Saruhan Mebusu 
Celâl 

(Ret sesleri) 

REİS — Efendim istifa etmişlerdir. Bizce 
yapılacak başka muamele yoktur. 

2. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, 
eczanelerin geceleri münavebe ile aç%k bulundu
rulmasına dair takriri 

REİS — Efendim Karesi Mebusu Abdülga
fur Efendinin Sıhhiye Vekâletinden bir temenni 
tekriri var: 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Celilenin malûmu olduğu üzere hasta

lıkların muayyen zamanı yoktur. Gece ve gün
düz âni ve nâgihani zuhur ve tahaddüs edebilir. 
Bu gibi hastalıkların zuhurunda her ne vakit 
olursa olsun - cok şükür - etibba eelbedilebili-
yorsa da etibbayı mumaileyhim tarafından ita 
edilen reçete muhteviyatı olan ceza ve edviye 
geceleri eczanelerin mesdudiyeti yüzünden maat
teessüf temin ve tedarik ulunamıyor. Ve ilâcı 
almakla hastalığı-' biiznihitaalâ zail olacağı veya 
kesbi hiffet edeceği memul bulunan hastalar 
sabahlara kadar azap ve ıztırap içerisinde kıv
ranıyor. Binaenaleyh gerek merkezde (Ankara) 
ve gerek eczanesi mütaaddit olan diğer kasaba
larda aczanelerin (Nizamnamesinde de olduğu 
veçhile) münavebe suretiyle sabaha kadar er
babı ihtiyaca bieyyihalin küşade bulundurulma
sının ve bu emir ve nizama riayet etmiyenler 
hakkında takibatı kanuniye icrasının Sıhhiye 
Vekâleti âliyesince tahtı temine alınmasını arz 
ve teklif eylerim olbapta. 

Karasi Mebusu 
Abdülgafur 
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ABDÜLGAFUR Ef. (Kaı ıvesi) — Bu takriri 

takdim etmekten maksadım iki gün evvel... 
(Sihhiye Vekâletine havale edilsin sesleri) 

Müsaade buyurun efendim. Takririm yalnız 
merkez hakkında değil, eczanesi mütaa^didolaıı 
yerlerde de... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim bu Meclis meselesi değildir. Sıhhiye 
Vekâletine havale buyurulsun. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Bunda teş
riî ve icrai bir mesele yoktur. Binaenaleyh Mec
lise ait değildir. 

EMİN B. (Erzincan) — Temenni takrirleri 
aidoldukları makamata bilâmünakaşa gider. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Efendim 
Nizamnamesinde de olıduğu veçhile eczanesi ımü-
taaddidolıan 'kaisaibatıta eczanelerin gecelen mü-
navebeten açılması lâ'zımgeiyken, payitaht it
tihaz 'edilen §u Anfaara'ıda mevcut eczanelerden 
hiçbirisi geceleri açılmıyor. IkÜ günvevvel ikom-
§ ularımızdan •birisinin Ibir ha<st!a(sı zuhur etti. O 
hastanın muayene ve tedavisi için doktor icelibe-
tdiİ!m%, fakat eczaneler sabaha (kadar mesdut bu
lunduğundan ecza. tedarik edilememiştir. Bu has
ta, sabahlara kadar ıstırap içinde IkaMı. Bu (me
sele, gayet mühim bir meseledir. Binaenaleyh 
yalnız burada değil, mülhalkattıa ve eczanesi 
mütaaddfdolan amahıallerde de eczanelerin onuna-
vebeten açılmasının tetaiıniM Heyeti Umumiye* 
den rica ediyorum. 

REİS — Efendim itakriri Sıhhiye Vekâletine 
haivale ediyoruz, ıSıMıiye Veikâleti viaızifesfei' gör
sün. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Celâl Bey aynı za
manda Sıhhiye Vekâleti Vekili idi. Acaba Sıh
hiye Vekâleti Vekilliğinden do çekiMyorlar mı? 

REİS — Efendim, celsenin mabadi hafi ola
rak devam edecektir. 

(3,20 sonrada aleni celseye nihayet verildi.) 

(Bu celsenin mabadi hafidir.) 
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Mut kazasının Kale mahallesinde vâki mamüştemilât bir kıta hamam arsasının1 Mu* kazası 

Belediyesine terkine dair Kasıuna verilen reylerin neticesi. 
(Kabul edenler) 

Âlim EL (Kayseri), Hüsnü B. (Bitlis), Ha
cı Nuri B. (Siird), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Hakkı F§. (Niğde), Celâl Nuri B. (Gelibolu), 
Sırrı B. (Ergani), MuihMdkı B. (Elam), Hamid 
B. (Biga), Tevfiik B. (Van), Celâl B. (Gene), 
Vehbi E l (Konya), Emir P§. (Sivas), Arif B. 
(Bitlis), Hacı Süleyman E l (İzmir), Necib B. 
(Ertuğrul), Haydar B. (Kütahya), Mustafa B. 
(Dersim), Osman B. ̂ Kayseri), Yasin B. (Oltu), 
Emin B. (Erzincan), Şükrü B. (Bolu), Feyzi 
E l (Malatya), ŞevikiB. (îeje'l), Salih Ef. (Erzu
rum), Rıza B. (Yozgad), Şakir B., (Ankara), 
Halmdi Ef. (Diyarbekir), Sadullah B. (Bitlis), 
Emin B. (Ergani), Numan Ef. (İstanbul), Ra-
miz B. (Dersim), Ali Rıza B. (Kars), Sadeddiıı 
B. (Menteşe), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), 
Musa Kâzım Ef. (Konya), Hasan B. (Van), İb
rahim Süreyya B. (Saruhan), Recai B. (Trab
zon), Mahmud B. (Ergani), Mustafa Lûtfi B. 
(Siverek), Netbil Ef. (Karahisarı Sahih), Abdül-
gafur Ef. (Karesi), Ömer Lûtfi B. (Amasya), 
Hafız Mehnıed B. (Trabzon), Eyüb Saibri B. 
(Eskişehir), Meihmed B. (Biga), Azmi B. (Ka
rahisarı SahSib), Haydar B. (Van), Hak
kı B. (Ergani), Albdül'gafur Ef. (Eskişehir), 
Arif B. (İstanbul), Ata B. (Niğde), Halil İbra
him Ef. (Eskişehir), Ali Vâsıf B. (Gene), Esad 
Ef. (Aydın), Kadri B. (Siird), Ali Haydar B. 
(Gene), Nüzhet B. (Ergani), Şevket B. (Si-
nob), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Emin B. 
(Bursa), Sadık B. (Kırşehir), Rifat B. (Tokad), 
Hulusi Ef. (Kastamonu), Cevdet B. (Kırşehir), 
Tahsin B. (Aydın), Fikri Faik B. (Gene), İbra
him B. (Karesi), Abdülgani Ef. (Siverek), Ab-
durrahmaıı Lâmi Ef. (Gazianteb), Besim Atalay 

B. (Kütahya), Halil B. (Ertuğrul), Hakkı B. 
(Ergani), Ali Ulvi B. (Burdur), Ragıb B. (Ga
zianteb), Rüstem B. (Oltu), Fahreddin B. 
(Kars), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Rıza B. (Kır
şehir), Şerif B. (Sinob), Nafiz B. (Canik), 
Hilmi B. (Ankara), İzzet B. (Tokad), Yahya 
Galib B. (Kırşehir), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), 
Şükrü B. (Canik), Osman Kadri B. (Muş), Na
dir B. (İsparta), Mehmed Ef. (Adana), Mah-
mud Celâl B. (Saruhan), Vehbi B. (Bitlis), 
Hamdi Namık B. (İzmit), Mehmed Akif B. 
(Burdur), Yusuf İzzet Pş. (Bolu), Nusret Ef. 
(Erzurum), Hakkı B. (Van), Müfid E l (Kır
şehir), Rüşdü B. (Ergani), Ali Rızıa E l (Ba-
tum), Bekir Sami B. (Amasya), Haşim B. (Ço
rum), RasimB. (Elâziz), Abdullah Ef. (Bolu), 
Said B. (Kângırı), Ahmed Nuri Ef. (Batum), 
Kâzim Hüsnü B. (Konya), Mustafa B. (Gümü-
şane), Akif B. (Batum), Hafız İbrahim E l 
(İsparta), Ali E l (İçel), Rıza B. (Muş), Ha
san Basri B. (Karesi), Süleyman Sırrı B. (Yoz-
gad), Bahri B. (Yozgad), Şeyh Servet Ef. 
(Bursa), Ruşen B. (Gümüşane), Feyzi B. (Di-
yarbekir), Midhat B. (Mardin), Sıdkı B. (Ma
latya), Hilmi B. (Ardahan), Halil Hakkı E l 
(Siird), Rifat E l (Konya), Ahmed Mazhar B. 
(İstanbul), Şeyh Hacı Fevzi Ef. . (Erzincan), 
Celâl B. (Trabzon), Server B. (Ardahan), 
Seyid Hüseyin B. (Erzincan), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Celâleddin Arif B. (Erzurum), Faik 
B. (Edirne), Hasan Ef. (Denizli), Emin B. 
(Canik), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Ruşen 
B. (Gümüşane), Salâhaddin B. (Mersin), Sadık 
B. (Çorum), Derviş B. (Malatya), Hasan B. 
(Trabzon). 

Reddedenler 
İsmail B. (Erzurum), Hacı Atıf Ef. (An

kara), Nuri B. (Bolu), Mazlum Baba Ef. (De
nizli), Neşet B. (İstanbul), Refik Şevket B. 
(Saruhan), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Nec-
meddin B. (Siird), Ali Rıza B. (İstanbul), Abi-
din B. (Lâzistan), Osman Nuri B. (Bursa), 
Memduh B. (Karahisarı Şarki), Şevket B. (Baye-
zid), Sırrı B. (Siverek), Resul B. (Bitlis), 
Seyfi Ef. (Kütahya), Behçet B. (Kângırı), 
Mustafa Sabri Ef. (Siird), Hacı Garib Ağa 

(Malatya), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Dr. 
Fikret B. (Kozan), Hacı Tahir E l (İsparta), 
Süleyman B. (Canik), Mahmud Said B. (Muş), 
İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Hamdi B. 
(Ertuğrul), Cemil B. (Kütahya), Dr. Refik B. 
(Bayezid), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şar
ki), Tunah Hilmi B. (Bolu), Mehmed Necati Ef. 
(Lâzistan), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Yunus Nadi 
B. (İzmir), Hüseyin Hüsnü B. (İstanbul). 
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