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REİS — Birinci Reisvekili Mehmed Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Ragıb Bey (Zonguldak) 

Î$B$S — Efendiler Celseyi acıyorum, zaptı 
sa,bıkfîw*lâsası okunacak. 

1.,— ZAPTI SABIK HÜLASASI 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tah
ttı «Riyasetinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide aidol-
dukları encümenlere havale edildi. İstiklâl 
Madalyasiyle taltifleri teklif edilen (54) zabit, 
(68) çavuş, (33) onbaşı, (69) nefere Madalya 
itası kabul edildi. Meclisin küşadı münasebe
tiyle vâridolan telgraflara Divanı Riyasetçe ce
vap yazılması takarrür ederek MUş Mebusu 
tlyas Sami Efendinin mazbatai intihabiyesi kı
raat ve mumaileyh âzalığa kabul ve bâzı deva-

îiri intihabiyeye ait mezabıt şubelere havale 
edildi. Geçen Meclisten müdevver evrak hak
kında Kütahya Mebusu Recep Beyin takriri 
üzerine müzakerat cereyan ederek bu baptaki 
diğer takrirler okunduktan sonra Denizli Me
busu Mazhar Müfid Beyin Birinci Devrei în-
tihabiyede encümenlere muhavvel evrakın aid-
olduğu encümenlere tevdiiyle tetkik edilip 
Heyeti Umumiyeye arzına dair takriri reye 
bilvazı' kabul edildi. İstanbul Mebusu Rauf 
Beyin üç ay mezuniyetine dair Divanı Riyaset 
kararı okunarak kabul edildi. Karesi Mebusu 
Vehbi Beyin, mznameye ait evrak hakkındaki 

takriri üzerine müzakerat cereyan ederek bu 
baptaki takrirler okunduktan sonra Denizli 
Mebusu Mazhar Müfid Beyin ruznamedeki ev
rakın aidolduğu encümenlere tevdiine dair olan 
takriri kabul edildi. Bozok Mebusu Hamdi Be
yin geçen Mecliste şubelere havale edilmiş 
evrakın aynı şubelere tevdiine dair takriri ka
bul edildi. Tetkiki Muhakemat Heyeti ve En
cümeni için şubelerce namzet iraesi Makamı 
Riyasetten badettebliğ Pazar günü badezzeval 
bir buçukta içtima etmek üzere Oelse tatil. 
edildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Mehmed Sabri Vâsıf İbrahim 

REİS — Efendim; zaptı sabık hulâsası hak
kında söz söyliyecek var mı? Zaptı sabık aynen 
kabul edilmişti ı\ 

2. — SUAL TAKRÎRLERÎ 

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin Bomonti fabrikası işçiler grupuna ve İs
tanbul hamallarından alınan vergiye dair sual 
takriri (Dahiliye Vekâletine irsal edilmiştir.) 

3. — Evrakı varide : 

REİS — Efendiler! Ruznaaneye geçmeden 
evvel vâridolan evrakı Heyeti Oelilenize arz 
edeyim, 
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İ : 6 19.8. 
Teklifler """* I 

1. — Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinin 
ve (Sivas .Mebusu Rasim Beyle rüfekasınm, 
Meclis bütçesinin altıncı faslının (ikinci madde- I 
süne 686 400 lira ilâvesine dair kanun teklifi I 
(2/2) (Muvazenei Maliye Encümenine) I 

Tezkereler 1 

1. — Birinci İnönü Harbine iştirak eden I 
Meclis Âmsınm İstiklâl Madalyasiyle taltifle- I 
rine davr Büyük Millet Meclisi Reisisaniliği tez- | 
keresi,(3/33) mükerrer, |j 

REİS — Bâzı tezkereler geldi efendim. Bi
ninci İnönü Harbine iştirak eden, cetvelde esa- [I 
misi muharer Büyük Millet Meclisi Azasının I 
İstiklâl Madalyasiyle taltifi erine dair Divanı f 
Riyaset tezkeresi var, okunacaktır. | 

1 6 . 8 . l:W9 i 

Heyeti Umumiyeyo I 
Birinci İnönü Harbinda Kazancı sırtlarında I 

İkinci Süvari Grupunun safları arasında mu- | 
harebeye iştirak eylemiş olan Türkiye Büyük | 
Millet Meclisi Azasının İstiklâl Madalyasiyle i 
taltiflerine dair İcra Vekilleri Riyasetinden I! 
mevrut ve sureti nıusaddakası merbut 9 .8 .1339 | 
tarih ve '6/2215 numaralı tezkere ile melfufu | 
Divanı Riyasetin 15 Ağustos 1339 tarihli Birinci i 
tçtimaında . mütalâa edilmiş ve merbut cetvelde i 
isimleri muharrer zevatın vekâlet ve Riyaseti I 
Müşarünileyhanın iş 'arı ' mucibince İstiklâl Ma- I 
dalyalariyle taltiflerinin Heyeti Oelilelerine arzı I 
münasip görülmüştür efendim. I 

T. B. M. Meclisi j 
Reisisanisi I 
Ali Ftıad. 

9 . 8 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meçlisi azalarından olup Bi- I 

linçi İnönü Harbinde Kazancı' sırtlarında İkinci I 
Süvari Grupunun safları arasında »muharebe- j 
ye iştirak ile (Dumalköy Garbında Kazancı ba
yırında) (Ümidillâki) karyesi civarından geçen I 
düşman siperlerine Karahisar Mebusu Memdulı I 
Necdet Beyin kumandası altında olarak ateş 
baskını icra eden melfuf cetvelde esamisi mu
harrer zevatın İstiklâl Madalyasiyle taltifleri I 
Müdftfaai Milliye Vekâletinin 19'. 6 . 1339 ta- | 
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rih ve "Muamelâtı Zatiye Dairesi Kıdem ıkısmı 
4937/Î2715 numaralı tezkeresinde bildirilmekle 
ifayı muktazasma müsaadei devletlerini istir
ham, eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi V. 
Fevzi 

Kayseri Mebusu Sait Bey, 
Üsküdar Mebusu Neşet Bey, 
Lâzistan Mebusu Ziya Hurgid Bey, 
Mersin Mebusu Yusuf Ziya Bey. 
İzmit Mebusu Hamdi Namık Bey, 
Ertuğrul Mebusu Necib Bey. 
Muş" Mebusu Rıza Bey, 
Karahisar Mebusu Necdet Bey. 

REİS — Eferidiim ıbu gifbi tezakir Meclise 
geldiği zamanda müzakere edilmeden reye konur. 
Bıı noktayı arz edeyim efendimi. 

€ELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Sakattır, 
yanlıştır. Bir kere izah edilmek lâzımdır. Yanlış
lık var efendim. 

ALİ FUAD P,ş. (Ankara) — Efendim! İza^ 
hat vereyim. Bur «kurdelâ meselesidir. Yofosşa Ma-
dalya sabık Meolik âzalarının kâffesine verilecek
tir . Yalnız bu arkadaşlar idinde cephede ıbultunaiö-
ları var ki onlara mahsus bir kordelâ verilecek-
<iir. 

Dr. FİKRET B . :(ETtuğrul) — Öyle ise öyle 
yazulsun, 

ALİ FUAD Pş. •(Ankar'a) —- Öyle yazıİmiB-
tır. Müdafaai Milliye Vekâletinden gelen tekkene' 
de o sarahat vardur efendim. 

YAHYA GALÎB B , (Kırşehir) — Süleyman 
Sırrı Bey de bulunmuştu. Onu niçin dâhil etme
mişler efendim?. 

ALİ FUAD' PŞ. — O halde efendim... 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir). — Şu vesile 
iıle Heyet* Muhteremedeaiı (bicr şey sual etmek is
terim. Kuıvayi' Milliyede bilfiil harb etmiş arka
daşlarımız vardır. Onlar hakkındaki muamele na
sıl olacak? Kuvayr Milliyede doğrudan doğruya 
gönüllü olarak harb etmiş veyahut Kuvayı 
Milliyeye dâhil olarak kumanda deruhde etmiş 
birçok arkadaşlar var. Onlar hakkında Divanı Ri
yaset ne düşünüyor ve ne yapmak istiyor? 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Muhterem efen
diler! İlk Büyük Millet Meclisi azayı Mramıiiniin 
İstiklâl Madalyasiyle taltifi kanun ieabındandı. 
Bu Meclis âzasından bâzı zevat cepheye gitmiş-
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ler, harba iştirak etmişlerdir. • Şu suretle kor-
delâmn tebdili mevzuubahsoluyor. Fiilen harb-
de bulunanlara başka kordeiâ, Meclis azalarına 
başka kordeiâ veriliyor. îşte kordelâlarm tef
riki bunun içindir. Bendeniz şöyle zannediyo
rum : Her harba giren ve her süvari, piyade ef
radı arasında tüfek atan adam İstiklâl Madalya
sına kesbi istihkak etmiş değildir. Bu inhada 
gösterdikleri sebep Büyük Millet Meclisi âzasın
dan olduğu halde ikinci süvari grupu efradiyle be
raber harba, ateşe "iştirak etmişlerdir. O halde 
ikinci Süvari Alayının bütün efrat ve zâbitam 
istiklâl Madalyaısiyle taltif edilmiş midir? Bina
enaleyh orada bulunmak istiklâl Madalyasiyle 
taltife sebep değildir. Orada İstiklâli Mil î uğ
runa fevkalâdelik gösterilmesi meşruttur. Yazı
lan mazbatada fevkalâdeliğe dair bir şey yok
tur. Harbi kazandırmış mııdır? Bir hezimeti dur
durmuş mudur? Böyle bir şey olmadan İstiklâl 
Madalyasiyle taltifi ve kordelânm tebdili - ben-
denizce - mevzuuibahsolamıaz. Fakat şu münase
betle '' hatırı âeiziye gelen bir mesele vardır. Bü
yük Millet Meclisi âzasından bulunan bâzı zevat, 
daha İstanbul'un yanlış fetvaları Anadolu'nun 
muhtelif yerlerinde ateşi ihtilâli yakar, tutuştu-
rurken bizzat Anadolu'nun muhtelif mahallerin
de yoktan kuvvetler peydasına, çalışmışlar ve 
kanlar içerisinde yüzmüşlerdir. Bunların ismi
ni zikredebilirim. Meselâ: Refiki Muhteremim 
Kılıç Ali ve pek derinden hürmetkarı olduğum 
Kozan Mebusu Saiıb ve keza kendisine fevkalâ
de hürmetkar olduğum Afyon Karahisar Mebu
su Ali beyler. Bunlar hiç yoktan cephe vücuda 
getirmişler ve bu dâvayı yoktan hâsıl etmiş in
sanlardır. Bunlar unutuluyor da ikinci Süvari 
Alayına iştirak edenlerin kordelâşmın tebdili 
mevzuubahsoluyor. Bendeniz meseleyi esaslı su
rette nazarı dikkati âlinize arz ediyorum. Bunu 
iyi düşünelim ve esaslı surette bir iş yapalım. 

ADÎ FUAD Pş. (Ankara) — Efendim, ma-
lûmuâliniz öteden beri bu gibi mesail silsilei rae-
ratübe riayeteın gden birçok inhalar üzerine Mec
lisi Âlinize arz ediliyordu. Ve bu suretle birçok 
zâbitan ve tefrad İstiklâl madalyaladyle taltif 
ediliyordu. Malûmıuâliniz Birinci Meclisten bir
çok mebus ankadaşliarımıa cephede bulunuyorlar
dı. Közalik bunlar hakkımda d'a usulü veçhile int
ihalar yapulfmış ve nihayeti Meelisi Âliye gelmiş. 
Fakat bu zevat Meclisi Âli âzası ollmak itibariyle 
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bu mesele Divanı Riyasete havale edilmiş. Geçen 
gün Divani! Riyasette tezekkür ettik Bu arkadaş
ların da cephede hizmet etlmiiş zevat gibi taltifle
ri inilıa ediMiyor. T muide hiçbir yanlışlık yoktur. 
Şimdi bu zetvatın i-nlli'a edilmeleri bunlar gibi hiz
met etmiş; diğer zevata istiklâl Madalyası veril-
miyeeeği mânasını tıazammunı etmez. Onlar hak
kında da alelûsul Müdaf aai Milliye Vekâletinden, 
Erkânı Hartbiyei Umumiye Riyasetinden, Başku-
raandanliiktıan inhalar gelecektir. Bu muamele 
şimdiye kadar yaptığımız muamele gibi doğrudan 
doğruya reyi âlilerine vaz'ediliyor. Ve sureti 
umumiyede kabul ediliyordu. Çünlkü merasimi 
itmam edilmiş ve birçok meşruhat üzerine gel
miştir. Ve kanun böyledir. Şimdiye kadar da 
böyle yapılmıştır. Mesele bundan ibarettir. 
Şimdiye kadar yaptığımız da bundan ibaretti. 
Bendenizin bunun kabulü hakkındaki ricam
dan ; diğer azaların bundan mahrum edilmesi 
mânası çıkarılmasın. Tabiî Müdafaai Milliye 
Vekâletinin nazarı dikkatini celbederiz. Eski 
Meclisten bu gibi hizmet etmiş rüfe/ka varsa 
bunlar hakkında da, inhalar yapılarak gönderil-
sin diye yazarız. Onların da muamelesi itmam 
olunur. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Reis Beyefen
di. Kanunda sarahat vardır. Yaptığı fedakâr
lığın, bulundukları harblerdeki fevkalâdeliğin 
tasrihi lâzımdir. Bu inhada yapılan fedakârlık 
tasrih edilmemiştir. 

REİS — Bakınız efendim tekrar okuyayım. 
(Bu baptaki icra Vekilleri Heyeti tezkeresi tek
rar okundu.) Ali Fuad Paşa Hazretleri uzun-
uzadıya, bu meseleyi izah ettiler. Bu muamele 
kanun ahlkâmına tevfikan yapılmıştır. 

ALİ FUAD Pş. (Ankara) — Efendim, biz 
zaten bu gibi mesaili uzunuzadıya tetkik etmi
yoruz. Bu ciheti dairei aidesine bırakıyoruz, 
onlar takdir ediyorlar. Biz bu teklifleri falan 
yerde ne gibi iş yapmış diye tetkik ve tahkik 
etmiyoruz, biz alelûsul kabul ediyoruz. Çün
kü bunlar silsilei meratibe riayeten buraya /ge
liyor efendim. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Tasdikimize 
hacet yok, buraya gelmesine lüzum yok. 

ALİ FUAD Pş. (Ankara) — Şimdi efendim 
malûmuâliniz birtalkım kumandanının istiklâl 
Madalyasiyle taltifi icabettiği zaman yüzbaşı 
binbaşısına, binbaşı, miralayına, fırika kuman-
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danlığma, kolordu kumandanlığına ve Müda- \ 
faal Milliye Vekâletine inhasını gönderiyorlar. 
Bu silsilevi bir muameledir. Buraya hulâsası j 
gelir. Şimdiye kadar yaptığımız da böyledir. I 
Bunlar hakkında istisnai muamele yapılacaksa 
o ıbaşkadır efendim. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Müdafaai 
Milliyeden değil, Başkumandanlıktan inha edi
lecekti efendim. 

REİS — Efendim, bu mesele üzerine müza
kere açılmak lâzımgeliyorsa ruznameye alalım, 
o vakit müzakere edelim. Eğer ruznameye ge
çirilmesi arzu edilmiyorsa reyi âlinize vaz'ede
yim. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim, bu Meclisi Âlinin haysiyet ve şerefine 
taallûk eder bir meseledir. Binaenaleyh bu
nun mevzuubahsolması lâzımdır. Arkadaşların 
da bu hususta talepleri yardır. 

REİS — O halde efendim, müsaade buyu-
rrfiursa meselenin bilâhara müzakere edilmek 
üzere ruznameye ithalini reye vaz'edeyim. 

MAHMLD CELÂL B. (İzmir) — Diğer ar
kadaşlar hakkında da aynı muamele yapılmak 
şartiyle bunu kabul ederiz. 

REİS — Ruznameye ithal ederek müzakere 
açılması tensip buyuruluyor mu? (Hayır, ses
leri) 

İcra Vekilleri Heyetinin işbu tezkeresinde 
esamisi muharrer olan zevatın İstiklâl Madal-
yasiyle taltiflerini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul olunmamıştır efendim. 

ALİ FUAD Pş. (Ankara) — Efendim, bâzı 
arkadaşlara, itirazı var. Müsaade ederseniz 
izah edeyim : Başkumandanlığa takdim edilme
miş deniyor. Müsaade ederseniz Başkumandan
lığa gitsin. 

İHSAN &t (Cebelibereket) — Artık reddedil
miştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müzake
re varsa sözümüz vardır; sıra ile söyliyelim 
efendim. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim,, bu mu
amele yanliştır. Arz edeyim :, Mesele Birinci 
Büyük Millet Meclisinde bulunan azayı kiram
dan aynı zamanda cephede hizmet etmiş olan
ların kırmızı ve yeşil kordelâlı İstiklâl Madal-
yalariyle taltifleri meselesidir. Ve bu kanunun 
sarahati katiyesiyle ifade edilmiştir. 
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Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Ba§kuman -

d an lığın inhasiyle... 

RECEB B. (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim, mesele şu veya bu olması değildir. 
Madalya aynı olmakla beraber kordelâ renginin 
değişmesi onun kıymetini başkalaştırmaktadır. 
Binaenaleyh Birinci Büyük Millet Meclisi aza
larından harbe iştirak etmiş olanların şahısla
rına verilecek olan madalya, başka bir kimseye 
verilecek olan madalya ile kıyas edilemez. Bu
nun kendisine mahsus bir kıymeti vardır. Bu
nun için Meclis azalarından kimlerin cephe
lerde muharebelere iştirak etmiş olduklarını 
tesbit etmek üzere geçen Mecliste Divânı Ri
yaset bir tedbir almış ve bunu azayı kirama 
tamim etmiştir. Azayı kiramdan herkes nere
de ve hangi kumanda altında ve ne mahiyette 
harbe iştirak ettiğini bir formülle Makamı 
Riyasete bildirmişlerdi. Ve Makamı Riyasette 
toplanan bu evrakın heyeti umumiyesi İdare 
Heyetine verilmiştir. İdare Heyeti, bu kâğıt
ların heyeti mecmuasını badettetkik hepsini 
bir liste halinde Makamı Riyasete getirecekti 
ve Reis olan Başkumandan Paşa Hazretleri ta
rafından kanunun metni sarihine muvafık ola
cak bir şekilde toptan olarak Meclis Heyeti 
Umumiyesine inha edilecek ve Meclis Heyeti 
Umumiyesinin kararma iktiran ettikten sonra 
kesbi katiyet edecekti. Binaenaleyh bunda iki 
yanlış nokta vardır. Birincisi; bu münferit bir 
tekliftir. İkincisi Müdafaai Milliye Vekâletin
den gelmektedir. Halbuki Meclis azasına iki 
renkli İstiklâl Madalyası itası için kanunun 
metninde kati sarahat vardır. Affı âlinize 
mağruren o kelimeyi derhatır edemiyorum, 
şimdi kanunu bulup da okuyamadım. Ya Mec
lisi Âli Reisi tarafından veyahut Başkumandan 
tarafından inha edilecektir. Bu iki makamdan 
birisi tarafından inha edilmedikçe Meclis âza
sından bir. zatm iki renkli İstiklâl Madalyası 
almasına kanunen katiyen mesağ ve cevaz yok
tur. Binaenaleyh bu mesele, bu iki yanlış nok
tası halledilmek üzere Divanı Riyasete havale 
edilmelidir. Ve Divanı Riyaset bu evrakı top
layıp kanunun tarifatı dairesinde muamele 
yapmalıdır. Ve kanunun sarih ifadesine göre 
- ya Başkumandan veya Reis - bu iki makamdan 
birisi tarafından toptan olarak buraya inha 
edilmeli ve birinci Meclis hakkındaki hissi tak-
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dilini izhar etmiş olan ikinci Meclis dahi brı 
işi intaç ve halletmelidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bende
niz de söz istiyorum. 

REİS — Efendim demin arz ettim; mıüz/ıke-
re kâfi görülmüştür. Şimdi mevzuub&hsolan 
ikinci mesele ki bu tezkerenin kabulü, diğer 
muamelenin, haliç kalmasını icabetmez. Ka
nunda eğer Riyaset Makamından gelmeni meş
rut ise bu elimizdeki inha Reisisani 'tarafından 
tebliğ edilmiştir. 

RECEB B. (Kütahya) — O halde kanunun 
metnini okuyalım, muvafıksa Icabul edelim. 

REİS — Efendim, o halde Divanı Riyasete 
havale edelim, Divanı Riyasete havalesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
di. (Reddolundu sesleri) 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Makamı Riya
set bir teklifi iki defa reye koydu. Reddolunan 
bir şeyi iki defa reye vaz'edemez. (O da red
dolundu sesleri) 

Dr. FİKRET B. (Ertııgrul) — Bunda da 
ekseriyet yoktur, efendim. 

MUSTAFA B. (Tokad) - - Reddolundu, na
sıl olur efendim? 

REİS — Efendim ikinci tezkerenin hulâsai 
meali: 

2. — Tekirdağı Lisesi tahsisat -ve kadrosiyle 
Ankara'da bir kız lisesi küşadma dair Maarif 
Vekâleti tezkeresi (3/33) (Muvazenei Maliye En
cümenine) 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Evvelâ Maa
rif Encümenine gitmesi lâzımgelir ki, mektebin 
lüzumu olup olmadığını takdir etsin. 

REİS — Tahsisatı mutazammın olması dola-
yisiyle evvelâ Muvazenei Maliye Encümenine 
gitmesi lâzımgelir. 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Mebusların intihap mazbatalarının tas
diki 

REİS — Efendim Trabzon mebuslarının Dör
düncü Şubeden mevrut mazbatai intihabiyeleri 
vardır, okunacaktır. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Trabzon mebusluklarına intihabolunan mebu

su sabık Hasan Bey ve Mebusu esbak Mühendis 
Ahmed Muhtar Bey, Şefik Bey, Kadı Süleyman 
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Sırrı Efendi, Eyubzade Rahmi Bey, Nebizade 
Hamdi Bey ve Abdullah beylerin mazbataları 
encümence bittasdik intihabatm usul ve kanu
na muvafık olduğu ve talili mucip hiçbir cihet 
görülmediği cihetle müşarünileyhimin mebus
luklarının berayı kabul ol şekilde Heyeti Umu-
miyeye arzına müttefikan karar verildi. 

16 .8 .1339 
Dördüncü Şube Reisi Dördüncü Şube Kâtibi 

Muş Dersim 
îlyas Sami Feridun Fikri 

REİS — Efendim Trabzon Mebusu Hasan 
Beyin mazbatası hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri) Trabzon Mebusu Hasan Beyin 
mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Hasan Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Ahmet Muhtar Beyin mazbatası hakkında 
söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Ahmed Muh
tar Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Ahmed Muhtar Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Şefik Beyin mazbatası hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) Şefik Beyin mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Şefik 
Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırrı Efendinin mazbatası hakkın
da söz istiyen var.mı? (Yok sesleri) Süleyman 
Sırrı Efendinin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Süleyman Sırrı Efendi 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Eyubzade Rahmi Beyin mazbatası hakkın
da söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Eyubzade 
Rahmi Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Eyubzade Rahmi Bey âzalı
ğa kabul edilmiştir. 

Nebizade Hamdi Beyin mazbatası hakkında 
söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Nebizade Ham
di Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Nebizade Hamdi Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Abdullah Beyin mazbatası hakkında söz is
tiyen var mı? (Yok sesleri) Abdullah Beyin 
mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Abdullah Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Erzurum mebuslarının mazbatai intihabiye
leri vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci Şubeye havale olunup Erzurum me

buslarından Halet ve Ziya beylerle Hoca Raif 
Efendi, Hazım Efendi, Rüşdü Paşa ve Münir 
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Beye aidolan ve mahallî heyeti teftişiyesi riya
setinden telgrafla bildirilen işbu mazbatai intı-
habiye Şube heyeti umumiyesinee tetkik oluna
rak muvafıkı usul ve kanun olduğu tasdik olu
narak Riyaseti Celileye takdim edilmiştir. 

Birinci.Şube Reisi Birinci Şube Kâtibi 
Vcled Çelebi Zamir 

Çorum 
tsmail Kem a] 

REİS — Erzurum Mebusu Halet Beyin maz
batası hakkında söz istiyen var mı? (Yok ses
leri) Halet Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Halet Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Ziya Beyin mazbatası hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) Ziya Beyin mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ziya Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Hoca Raif Efendinin mazbatası hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri) Hoca Raif Efen
dinin mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Hoca Raif Efendi âzalığa kabul edil
mişti]'. 

Hazım Efendinin mazbatası hakkında söz is
tiyen var mı? (Yok sesleri) Hazım Efendinin 
mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Hazım Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Rüşdü Fasa Hazretlerinin mazbatası hakkın
da söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Rüşdü Paşa 
Hazretlerinin mazbatasını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Rüşdü Paşa âzalığa kabul edil
miştir. 

Münir Beyin mazbatası hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) Münir Beyin mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Münir Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Urfa mebuslarının mazbatai intihabiyeleri 
Nardır, okunacak : 

Türkiye Büvük Millet Meclisi 
Riyaseti Oclilesme 

lTrfa Mebusluğuna intihabolunaıı Hüsrev ve' 
Yalıya Kemal beylerin mazbatai intihabiyeleri 
Encümeni Mahsus tarafından bittetkik usul ve 
kanıma muvafık ve esbabı ret ve tacilden âri gö
rülmüş ve şuhemizce de ledettetkik muvafık gö-
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rülerek kabulü için Heyeti Umimiyeye arz ve 
takdimi karargir olmuştur. 

19/8/1339 
İkinci Şube Reisi Kâtip 
Eskişehir Mebusu Yozgad Mebusu 
Abdullah Azmi Süleyman Sırrı 

REÎS — Urfa Mebusu Hüsrev Beyin mazba
tası hakkında söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 
Hüsrev Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Hüsrev Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

Yahya Kemal Beyin mazbatası hakkında söz. 
istiyen var mı? (Yok sesleri) Yahya Kemal Be
yin mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Yahya Kemal Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

Bayezid mebuslarının mazbatai inti'habiyele-
rine dair Beşinci Şube mazbatası okunacaktır. 

T. B. Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bayezid Mebusluğuna in'ti'halböluııaıı Şefik 

ve Süleyman Sud'i beylerin mazbatai intihabi
yeleri Encümeni Mahsus tarafından bittetkik 
usul ve kanuna muvafık ve esbabı ret ve ta'lil-
deıı âri görülmüş ve şuibemizce de ledettetkik 
muvafık görülerek: kabulü için Heyeti Umumi-
yeye 'takdimi 'karargir olmuştur. 

ikinci Şube Reisi Kâtip 
Esldşeihir Mebusu Yozgad Mebusu 
Abdullah Azmi Süleyman Sırrı 

REİS — Bayezid Mebusu İŞefik Beyin mazba
tası 'hakkında söz istiyen var mı? (Yok sesle
ri) Şefik Beyin mazbatasını (kabul edenle»' lüt
fen ellerini 'kaldırsın. Şefik Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Süleyman' Sudi Beyin mazbatası baikkında 
söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Süleyman Şu-
di Beyin mazbatasını 'kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Süleyman İSudî Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

TAKRİRLER 
7. — Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 

İstanbul Meclisi Mebusun Evrak Kaleminde mah
fuz ve elyevm mevkii tatbikte bulunan kararna
meler dosyalarının bilcelp burada tetkiki hak
kında takriri 

REÎS — Teırsibederseniz bu takriri rıtzna-
ıııeye ithal edelim. Bu takririn ruznameye itha-
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lini kaibul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

MUHTELİF EVEAK 

i i,— Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
nin bir tezkereleriyle Halife Hazretlerinin mer
but telgrafı 

RElS — Efendim! Gazi Mustafa Kemal Pa
şa Hazretlerinin bir tezkereleriyle merbutu Ha
life Hazretlerinin telgrafları vardır. 

Türkiye 'Büyük Millet 'Meclisi Riyasetine 
Meclisi Millînin delvrei cedide'si ve Riyasete 

intihabım 'inünaısdbetiyle zatı Hazre'ti Hilâfetpe-
na'hi tarafından varit teligraf nameye cevap ya
zılmış olmakla beralber azayı (kirama da ithafı 
selâmı muş'ir olmalk itibariyle 'berayı malûmat 
MeclM Âliye arz ediyorum, efendim. 

Gazi 
Mustafa Kemal 

T. B. M. M. Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Hazre'ti erin e 

Azim ve iradei milliıyenin Mıülihaımd velminne 
pürşan - ü şeref muıvafifakiyat ile cilvegeri 
'husul olduğu şu anı mühim ve mübeecel tarihte 
Meclisi Millîmizin dövrei cedidesinin .teyemmü-
nen inikadını ve Maıkamı Celili Riyasete mer-
diimdki çeşmi iftiharı millet <olan Zatıâlilerinin 
bihakkin şerefbaîhş'olmalarmı görmekten müte-
hassıl hissiyat ve tebrikâtı malhsusamın iblâğı
na müsaraat eder ve nâzımı umura Devlet ye 
rdhberi >saade'ti mülk ve millet olan Meclisi Âli
nin her hal - ü kârda ımenafii âliyei vataniyeye 
hadim icraat ve mıuvaffakuyaıta mazhariyetini 
Cenabı Hak'tan niyaz ve istirham ve azayı 
mühteremei Meclise ithafı selâm eylerim. 

15 . 8 . 1389 
Abdülmecid 

(Teşekkür ederiz sesleri) 

2. — Mebuslardan mazbataları yeni tasdik 
edilenlerin şubelere tefriki 

REÎS — Efendim arkadaşlardan (bâzılarının 
mazbataları 'gelmiştir. Ordu ve Artvin meibus-
larına aidolan bu mazbataları Birinci Şubeye 
havale ediyoruz. Efendim! Demin 'bâzı arka
daşlarımızın mazhatai intiihabiyeleri kaibul •olun
muştu: Arkasdaişlarımızı şubelere tefrik edece-
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ğiz. Recai Bey (Ordu) Birinci Şulbeye, Hamdi 
Bey (iOrdu) İkinci Şubeye, İsmail Bey (Ordu) 
Üçüncü Şu'beye, Halil 'Bey (Ordu) Dördüncü 
Şubeye, Faik (Bey (Ordu) Beşinci Şulbeye, Ha
san Bey (Tralbzon) Birinci Şubeye, Şefik Bey 
(Tra'bzon) Üçüncü Şubeye, Süleyman Sırrı 
Efendi (Tralbzlon) Dördüncü Şulbeye, Raftımi 
Bey Beşinci Şulbeye, Ndbizade Hamdi Bey Bi
rinci Şubeye, Abdullalh (Bey İkinci ıŞübeye, Gi
resun mebuslarından Hacim Muhiddin Bey Bi
rinci Şubeye, Şevfket Efendi İkinci Şulbeye, Hak
kı Tarık Bey Üçüncü Şubeye, Kâzım Bey Dör
düncü Şulbeye, Taıhir Efendi Beşinci Şubeye. 

2. — Meclisin küşadı münasebetiyle Malatya 
Mebusu Eeşid Ağadan, Hacıbektaş Çelebi Efen
diden ve İsviçre'de (Cefacad) imzati tebrik tel
grafları 

REİS —• Efendim, arkadaşlarımızdan Malat
ya Mebusu Reşid Ağadan ve Hacıbektaş Çele
bisi Efendiden, bir de İsviçre'den (Cefacad) 
inızasiyle tebrik telgrafları gelmiştir. Bunlara 
icabeden münasip cevapları Divanı Riyaset ve
rir. 

2. — Çanakkale Mebusu Mehmed Beyin Ça
nakkale Rüsumat muayene ve Tahakkuk Memuru 
Şevket Efendinin suiistimalâtı hakkında takriri 
(4/2) 

REİS — Çanalkkale Mebu.su Mehmed Bey 
bir temenni takriri vermişlerdir. Hulâsâi meali 
Çanakkale Rüsumat Muayene <ve Tahakkuk Me
muru Şevket Efendinin suiistimalâtı hakkında, 
calibi nazarı dikkattir. Usulüne tevfikan Ma
liye Vekâletine gönderiyoruz. 

3, —- Mebuslardan evvelce tahlif edümiyem-
lerin tahlifi 

REÎS — Efendim mazbataları :kabul olunup 
tahlif edilmiyen arkadaşlarımızın müsaade bu
yurursanız alelûsul tahlif muamelelerini icra 
edelim. 

(Hazim Efendi Erzurum, Rüşdü Paşa Erzu
rum, Ziya Bey Erzurum, Seyid Bey İzmir, Ha
fız İbrahim Efendi İsparta, Refet Bey Bursa, 
Raif Efendi Erzurum, Hacı Kâmil Efendi To-
kad, Nec'ib Ali Bey Denizli, Yusuf Bey Denizli, 
Halil Hulki Efendi Siird, Muammer Bey Sivas, 
Ömer Efendi Kars, Şeyh Seyfi Efendi Kütahya, 
Muhtar Bey Trabzon, Şefik Bey Trabzon, Nebi-
zade Hamdi Bey Trabzon, Süleyman Sırrı Efeh-
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di Trabzon, Kâzım Bey Denizli'nin tahlifleri 
iera kılınmıştır.) 

REÎŞ —'Henüz tahlifleri icra edilmemiş ar
kadaşlarımız varsa rica ederim Kürsüye teşrif 
buyursunlar.. 

4. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti ile 
Encümeni için intihap > 

REİS — Efendim! Malûmuâliniz iki en
cümen intihabatı mevzuubahsolmuştu. Me
murin Muhakemat Tetkik Encümeni ve Tet-
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kik Heyeti intihabatı, bunun için Heyeti 
Muhteremeniz şubeler tarafından namzetler 
tefrikini kabul buyurmuşlardı. Fakat ma
atteessüf Birinci, Üçüncü, Beşinci şubeler
den namzet listesi gelmemiştir. İntihabatı re
ye vaz'edeceğim. Ve celseyi yirmi dakika 
tatil edeceğim. Ehemmiyetle rica ederim. 
Bu üç şubeden şimdi içtima edip icabeden 
namzetleri lütfen intihap buyursunlar. Celseyi 
yirmi dakika kapıyorum. 

Hitamı celse; saat : 2,37 

I K Î N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 2,57 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Ragıb Bey (Zosnlguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum. Memurin Mu
hakemat Encümeni ve Tetkik Heyeti âzalık-
l'arı için şubelerden, mevrut listeleri müsaade 
buyurursanız okuyalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hem 
yazalım. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Birinci Şube heyeti umumiyesince intihabo-

lunan Memurin Muhakemat Encümeni ve 
Tetkik Heyeti âza namzetleri zirde arz olun
muştur. 

Birinci Şube Reisi namına 
Kâtip 
Zamir 

Memurin Muhakemat Encümeni namzet
leri - Zamir Bey Adana, Haydar Rüşdü Bey 
Denizli, Rahmi Bey İzmir, Münir Hüsrev B\v 
Erzıırum. 

Tetkik Heyeti namzetleri - Hazım Bey Niğde, 
Ahmed Mahir Efendi Kastamonu, Hâfc? İbra
him Efendi İsparta, Vehbi Bey Karesi, İsmail 
Kemal Bey Çorum, Midhat Bey Maraş, 

İkinci Şubenin Muhakemat Heyeti namzet
leri - Hâlis Bey Sivas, Dr. Kâzım Ley Denizli, 
Ahmed Hilmi Bey Kayseri, Ha 1*1 Bey Zongul

dak, Safvet Bey İzmir, Refet Bey Bursa, 
Tetkiki Muhakemat Encümeni namzetleri -

Süleyjnan Sırrı Bey Bozuk, Necib Bey Mardin, 
Yusuf Bey Denizli, Şükrü Bey Çanakkale, 

Üçüncü Şubenin Memurin Muhakemat En
cümeni namzetleri - Avni Bey Cebelibereket, 
Muammer Bey Sivas, Mustafa Bey Elâziz, 
Hasan Fehmi Efendi Kastamonu, 

Üçüncü Şubenin Memurin Muhakemat nam
zetleri - Ali Sadi Bey Kozan, Ali Bey Lâzis-
tan, Hafız Emin Bey İçel, Necib AH Bey De
nizli, Mustafa Feyzi Efendi Konya, Şefik Bey 
Bayezid, 

Dördüncü Şubenin Encümene namzetleri -
Besim Bey Mersin, Feridun Fıiu-i Bey 1 »ersim, 
Eyub Sabri Bey Konya, Ziya Bey Erzurum. 

Dördüncü Şubenin Tetkik Heyeti namzet
leri — Mustafa Fevzi Efendi Saruhan, Emin Bey 
Tokad, Hazım Bey Erzurum, Şükrü Bey Bolu, 
Sadık Bey Karahisarı Sa'hib, Ahmed İffet Bey 
Ertuğrul. 

Beşinci Şubenin Tetkik Heyeti namzetleri — 
Ali Rıza Bey Kırşehir, Rahmi Bey Sivas, Ahmed 
Saki Bey Antalya, Hasan Bey Antalya, Necati 
Bey İzmir, Kemal Bey Adana. 
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Beşinci Şubesinin Memurin Muhakemat En

cümeni namzetleri — İhsan Bey Ankara, Ab-
dülkadir Bey Maraş, Münir Bey Çorum, Osman 
Niyazi Bey Karesi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey. 
Arkadaşlar âza adedinin kaç olacağını bilemez
ler, lütfen beyan eder misiniz? 

REÎS — Malûmuâliniz encümen için dokuz, 
heyet için de on beş âza intihabedilecek ve her 
iki intihap da reyi hafi ile olacak eğer Heyeti 
Muhteremeniz tensip buyurursa her ikisini bir
den yapalım. (Ayrı, ayrı sesleri) 

ÎSMET. B. (Çorum) — Efendim! Esaminin 
tahririnde bâzı hatalar olmuştur. Biunaenaleyh 
bu intihabı yarınki içtimaa tehir ve bu esamiyi 
tab'ettirip azayı kirama tevzi edelim. Bu su
retle salim bir intihap yapmış oluruz. Binaen
aleyh, bunun tehirini teklif ederim. 

REÎS — Efendim! Zannederim meselede o 
kadar îzam edilecek bir şey yoktur. Eğer hata 
edilmek ihtimali varsa bir daha okur ve tekrar 
ederiz. Tashih ederler ve bu suretle intihabat 
bugün icra edilmiş olur, efendim. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Memu
rin bekliyor. Her halde tacil edelim intihabjL; 

REİS — Intihabatm bugün ve ikisinin* bir
den yapılması kabul buyuruluyor mu efendim? 
(Kabul sesleri) Pek iyi öyle ise; bugün ve iki
sini birden intihabedeceğiz. Reylerinizi istimal 
buyurunuz. (Çorum dairei intihabiyesinden is
tihsali araya başlanmıştır.) 

REÎS — Efendim, reyini istimal etmiyen 
varsa lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

Efendiler aranın istihsali hitam bulmuştur. 
Şimdi reylerin tasnifi için bir encümen teşkil 
edeceğiz. , 

Tetkik Encümeni için tasnifi araya memur 
edilenler : 

Musa Kâzım Bey (Karahisarı Sahib), Celâl 
Bey (İzmir), Ali Bey (Lâzistan). 

Muhakemat Heyeti için tasnifi araya memur 
edilenler : 

Süleyman Sırrı Bey (İstanbul), Mustafa Ne
cati Bey (İzmir), Talât Bey (Ardahan). 

MAZBATALAR 
1. — Büyük Millet Meclisi îdare Heyetinin, 

Meclis bütçesinin altıncı faslına 682 400 Ura ilâ-
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vesine dair kanun teklifi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (2/2) 

REÎS — Efendiler, müsaade buyurursanız 
âra tasnif edilinceye kadar mznamemizde mev-
cudolan -kanunun müzakeresine başlıyacağız. 
Bugünkü ruznamemizdeki kanun Meclis bütçe
sine tahsisat ilâvesine dair Muvazenei Maliye 
Encümeninden gelen mazbatadır. 

14 . 8 . 1339 
Riyaseti -Celileye 

1339 senei maliyesi Meclis bütçesinin ikinci 
maddesine 686 400 liranın tahsisatı munzamma 
olarak ilâvesi için mevaddı âtiyenin kabulünü 
arz ve teklif eyleriz. 
idare Memuru îdare Memuru idare Memuru 

Sivas Lâzistan Hakkâri 
Rasim Ahmed Fuad Âsaf 

MADDE 1. — 15 Nisan 1339 tarihli Avans 
Kanuniyle kabul edilen Türkiye Büyük Millet 

• Meclisi bütçesinin ikinci maddesine altı yüz 
seksen altı bin dört yüz lira tahsisat ilâve edil
miştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
rmıteebrdir. 

MADDE 3. — îşbu kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Riyaseti Celileye 

Heyeti idare tarafından teklif.edilip Maka
mı Riyasetten 18 . 8 . 1339 tarihinde encümeni
mize havale buyurulan lâyihai kanuniye encü
menimizde tetkik ve müzakere kılındı. Görülen 
lüzuma mebni Meclis bütçesinin 6 ncı faslının 
ikinci maddesine ilâvesi heyeti idarece teklif edi
len 686 400 liranın teklifi vâki veçhile kabulü 
encümenimizce de muvafık görülmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ferid Ali Cenani 

Kâtip 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü * 

Âza 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

Âza 
Rasim Mazhar 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Âza 
Müfid Midhat 
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Büyük Millet Meclisi bütçesine tahsisat ilâvesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi bütçesi
nin altıncı faslının ikinci maddesine ilâveten j 
altı yüz seksen altı bin dört yüz liranın tahsisa- I 
ti munzamına olarak sarfına mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — îşbu kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) öyle ise 
tensip buyurursanız maddelerin müzakeresine 
geçelim Maddelerin müzakeresine geçilmesini 
arzu edenler el kaldırsın. Maddelerin müzakere
sine geçildi. 

Büyük Millet Meclisi bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair Kanun 

MADDE 1. — B ü y ü k Millet Meclisi bütçesi
nin altıncı faslının ikinci maddesine ilâveten al 
ti yüz seksen altı bin dört yüz liranın tahsisa 
ti munzamma olarak sarfına mezuniyet verilmiş
tir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen I 
var mı? (Hayır sesleri) O halde birinci maddeyi 
kabul edenler el kaldırsın. Birinci madde kabul 
olundu. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

TUNALI HİLMÎ B. (Zonguldak) — Efendi
ler ! Selefiniz olan Meclise mütaaddit defalar is
tirham ettim ki, lisanımıza riayetkar olalım. 
Şimdiye kadar kanunlarda ittihaz edilmiş olan 
metin; işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir, 
işbu kanun ahkâmının icrasına falan vekil me
murdur şeklindedir. Birincisinde ahkâm karış
tırılıyor ve meriyülicra deniliyor. Meriyülicra 
olamaz. Meriyülicra olan ahkâmıdır. Binaena
leyh Makamı Riyasetten istirham ediyorum; bu, 
bir kaide ittihaz edilsin. Bunun hilâfında gelen 
kanunların son iki maddesi bu veçhile tesbit I 
edilsin. (Takrir veriniz sadaları) I 

REÎS — îkinci maddeyi reye koyuyorum. 
îkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır- I 
sın... Kabul oılutfdu. I 
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MADDE 3. — îşbu kanun Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

REÎS — Efendim üçüncü maddeyi reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Malûmuâliniz bu tahsisatı mun-
zammaya aittir. Tahsisat tâyini esami ile reye 
vaz'olunur. Binaenaleyh kanunun heyeti umu-
miyesini tâyini esami ile reyinize vaz'ediyorum. 
Lütfen reylerinizi veriniz. (Âra istimal edildi.) 

REÎS — Efendiler! Kanunun müzakeresine 
iştirak buyuran azanın adedi yüz elli, yani mu
amele tamamdır. Bu reylerden yüz kırk ikisi 
kabul, ikisi müstenkif ve altı adedi de rettir. 
Binaenaleyh kanun, yüz kırk iki reyle kabul 
edilmiştir. 

REÎS — Encümenlerden vürudeden bâzı me-
zabıtı intihabiye vardır. Müsaade buyurursanız 
onları okuyalım. 

a I i. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Birinci Şubeye muhavvel Artvin' mebusluğu
na intihabolunan Hilmi Beye ait mazbatai inti
habiye şube heyeti umumiyesince ledettahkik 
muvafıkı usul ve kanun olduğu tahtı karara alı
narak leffen ve iadeten arz ve takdim olunur. 
Birinci Şube Reisi namına Kâtip 

Kâtip Adana Mebusu 
Zamir Zamir 

REÎS — Artvin Mebusu Hilmi Beyin mazba
tası hakkında söz istiyen var mı? Hilmi Beyin 
mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Hilmi B6y âzalığa kabul edilmiştir. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kars Sancağı Mebusluğuna intihabolunan 
Matbuat ve İstihbarat Müdürü Umumisi Ağaoğ-
lu Ahmed Bey ve Kars Ticaret Odası" Reisi Ömer 
Efendi haklarındaki mazbatai intihabiyeleri En
cümeni Mahsusça bittetkik intihabatın usul ve 
kanuna muvafık surette cereyan ettiği ve mu-
maileyhimadan Ömer Efendi hakkında delâile , 
iktiran etmiyen şikâyat vukubulmuş ise de bu 
misillû şikâyeti mücerrede bir mebusun evsafı 
intihabiyesini ta'lil mahiyetinde olamıyacağm-
dan mumaileyhimin mebusiyetlerinin berayı 

* 
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tasdik Heyeti Umümiyeye arzına ekseriyetle ka,- | 
rar verildi. ' 
Dördüncü Şube Reisi Dördüncü Şube Kâtibi 

Muş Mebusu Dersim Mebusu 
îlyas Sami Feridun Fikri 

REİS — Efendim Kars Mebusu Ağaoğlu Ah-
med Beyin mazbatası hakkında söz istiyen 
var mı? Ahmed Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Ahmed Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Kars Mebusu Ömer Efendinin mazbatası 
hakkında söz istiyen var mı? ' I 

MAZEtAR MÜFÎD B. (Denizli) — Reis Bey! 
Şikâyet Kars Mebusu Ömer Efendi hakkında 
mı? Şikâyet neden ibaretse okunsun da anlıya-
lım. 

REİS — Efendim! Mazbatada şikâyet haizi 
ehemmiyet de'ğiklir deniyor. Encümen mazba
tasında bunu zikretmiştir. Binaenaleyh Ömer 
Efendinin »mazbatasını kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Ömer Efendi âzalığa kabul edil
miştir. 

Hakkâri mebuslarının mazbatası 
îşbu mazbata ımünderecatı veçhile-Hakkâri 

mebusluklarına mebusu sabık Âsaf ve Van I 
Tahrirat Müdürü Nazmi beylerin intihabı ve t 

mazbata müeddası muvafıkı usul ve kanun ol
duğu şubemizin encümenince icra kılman tetkika 
ve şubemizce dahi cereyan eden tahkikat neti
cesinde anlaşılmakla alelûsul tasdikan Makamı 
Âlii Riyasete takdim kılındı. 

19 . 8 . 1339 
Üçüncü Şube Kâtip 
Reisıi Namına Konya 

Mazhar Müfid Refik 
9 I 

REİS — Efendim! Hakkâri Mebusu Âsaf 
Beyin mazbatası hakkında söz istiyen var mı? I 
Âsaf Beyin 'mebusluğunu kabul buyuranlar I 
lütfen el kaldırsın. Âsaf Bey âzalığa. kabul 
olundu. I 

Hakkâri Mebusu Nazmi Beyin mazbatası 
hakkında söz istiyen var mı? Nazımı Beyin âza-
lığmı kabul 'buyuranlar lütfen el Ikıaldrısm. Naz
mi Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Siverek Mebusu Mahmud Efendi hakkın
daki mazbata 

îşbu mazbata nıünderecatı dolayısiyle Sive
rek Mebusluğuna Odabaşızâde Mahmud Efen
dinin intihabı ve mazbata müeddası muvafıkı 
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usul ve kanun olduğu şubemizin encümenince 
icra kılman tetkikat ve şubemizce dahi cereyan 
eden tahkikat neticesinde anlaşılmakla alelû
sul tasdikan Makamı Âlii Riyasete takdim kı
lındı. 

19 . 8 . 1339 
Üçüncü Şube Reisi namına Kâtip 

Mazhar Müfid Konya 
Refik 

REİS —- Efendim! Siverek Mebusu Odaba
şızâde Mahmud Efendinin mazbatası hakkında 
söz istiyen var mı? Mahmud Efendinin mazba
tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mah
mud Efendi âzalığa kabul olundu.. 

Siverek Mebusu Cûdi Paşa hakkındaki maz
bata, 

îşbu mazbata münderecatı veçhile Siverek 
mebusluğuna Hacı Ali Efendizade Cûdi Paşanın 
intihabı ve mazbata müeddası muvafıkı usul 
ve kanun olduğu şubemizin encümenince icra 
kılınan tetkikat ve şubemizce dahi cereyan eden 
tahkikat neticesinde anlaşılmakla alelûsul tas
dikan Makamı Âlii Riyasete takdim kılınjclı. 

18 . 8 1339 

üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Canik Konya 
Cavid Refik 

REİS — Siverek Mebusu Cûdi Paşanın 
mazbatası hakkında söz istiyen var mı? Hacı 
Ali Efendizade Cûdi Paşanın mazbatasını ka
bul edenler el kaldırsın. Cûdi Paşa âzalığa ka
bul olundu. 

Siverek Mebusu Kadri Bey halkkındaki maz
bata, 

îşbu mazbata .münderecatı veçhile Siverek 
mebusluğuna sabık Diyarbekir Mebusu Kadri 
Beyin intihabı ve mazbata müeddası muvafıkı 
usul ve kanun olduğu ve şubemizin encümenince 
icra kılman tetkikat ve şubemizce dahi cere
yan eden tahkikat neticesinden anlaşlıımakla 
alelûsul tasdikan Makamı Âlii Riyasete takdim 
kılındı. 
Üçüncü Şube Reisi namına Kâtip 

Mazhar Müfid Konya 
Refik 

REÎS — Siverek mebuslarından Kadri Be
yin mazbatai intihahiyesi hakkında söz isti
yen var mı? Kadri Beyin mazbatasını ıkabul 
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edenler el 'kaldırsın. Kadri Bey âzalığa kabul 
olundu. 

Giresun mebuslarının intihap mazbataları 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Giresun sancağı mebusluğuna initıihabolunan 
Müfftıii sabılk Şevket Efendi, Giresun İdadi Mü
dürü Musa Kâzım Bjğy, Bursa Valü salbılkı Hacim 
Muniddin Bey, T u t a r d a n Hıaei'zade Tabir Efen
di, VıaMt Gaızeltıesi Muharriri Hakkı Tarık Bey ve 
efendilerin ımıadbaıtıai intihalbiyeleri Encümeni 
Mahsus ve şulbemıiz heyeti uirnumiyesinee Ibittet-
ıkilk muvafıkı uısul ve (kanun ve esbabı ret ve ta'-
lilden âri görülmüş olmakla berayı kaibul ve tas
dik Heyeti Umıumiyeye arz olunur efendim. 

Beşinci Şaibe Reisi Kâtip 
Sinoıb Mebusu Kanığın Mebusu 
Yusuf Kemal Aihimed Talât 

REİS — Giresun Mebusu Ali Şevket Efendi
nin maabatası hakkımda söz iıstiyen var mı? Ali 
Şevket Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Giresun Meibusu Musa Kâzımı Efendinin maz
batası .hakkında söz istiyen var mı? Musa Kâzım 
Efendi âzalığa kabul edilımiştir. 

Giresun Mebusu Haciım Mulhıiddin Beyin maz
batası hakkında söz istiyen var mı? Hacim Mu-
hiddkı Bıey âzalığa kalbıü edilmiştir. 

Giresun Mebusu Tahir Efendinin ımazJbaıtası 
hakkında söz iıstiyen var mı? Tahir Efendi âzalı
ğa" ikabul edilmiştir. 

Giresun Meibusu Hakiki Tarik Beyin mazbatası 
•hakkında söz iıstiyen var mı? Hakkı Tarik Bey 
âzalığa kabul 'edilımiştir. 

Tofcad Meibusu Hacı Kâmil Efendi hakkında 
mazfoaıtıa 

îşbu ımaızibata ımündereeatı veçhile Tofcad Me
busluğuna Topçuızade Hacı Kâmil Efendinin in
tihabı ve mazbata müeddası muvafıkı uısul ve ka
nun olduğu şulbemiıziin encümenince icra kılman 
tetkikaıt ve şubemizee dahi cereyan eden tahkikat 
neticesinde 'anlaşılmakla alelûsul ıtaadikan Maka
mı Alil Riyasete takdim İkilindi. 

18 . 8 . 1339 
Üçüncü Şube Reisi Namına Kâtip 

Mazflıar Müfid Konya 
Refik 
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REİS — Efendim; Tokad Mebusu Hacı Kâ

mil Efendinin mazlbataısı hakkında söz iıstiyen 
var mı? Hacı Kâmil Efendi âzalığa kaibul edil
miştir. 

Van mebuslarımın intihap mazbataları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti öelilesine 

«Van Sancağı» Mebusluğuna inıtiıhabolunan 
Mebusu sabık Hakkı Bey Hakkâri Mutasarrıfı 
Münip Bey, Şemdinan Kaymakamı tbralhim Bey
lere aidolan maz'batai intihaibiye Encümeni Mah
sus ve şubemizin heyeti umumiyesinee bittetkik 
muvafıkı usul ve kanun ve esibaibı ret ve ta'lilden 
âri görülmüş olmakla berayı kaibul ve tasdik He
yeti Umumiyeye arz olunur efendim. 

Beşinci Şube Reisi KâJtiip 
Sinofb Meibusu Kângıırı Mebusu 
Yusuf Kemal Ahımed TalâJt 

REİS — Van Mebusu Hakkı Beyin mazbatası 
hakkında söz ılstiyen var mı? Hakkı Bey âzalığa 
kabul edilmiştir. 

Van M'dbusu Münip Beyin ımazıbatası (hakkın
da söz istiyen var mı? Münip Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Van Mebusu İbrahim Beyin mazbatası hak
kında söz iıstiyen var mı? İbrahim Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Efendim! Tensip buyurursanız şimdi mazba
taları okunan zevatın ıfcalhlif ini icra edelim. 

Efendim! Mazbataları kabul edilen arkadaş
lardan tahlif olunmıyan arkadaşımız var mıdır? 

(Cûdi Başa (Siverek), ve Talât Bey (Çanak) 
tahlif edildi) 

Efendim! Memurin Muhakemat Encümeni ve 
Tetkik Heyetine ait reyler henüz tasnif edilemedi. 
Binaenaleyh müsaade buyurursanız on beş dakika 
teneffüs edelim, ondan sonra -toplanalım. Zira sız-
lananlar mevcutmuş. On beş dakika teneffüsten 
sonra neticei arayı arz ederiz. 

Hitamı Celse; saat : 00,00 
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Bed'i müzakerat; saat : 6,20 

REİS — Birinci Reisvekıli Sabri Beyefendi 
KÂTİPLER : Vâsıf Bey (İzmir), Ragıb Bey (Zonguldak) 

5. — Ertuğrul Mebusu Basım Beye bir ay 
mezuniyet verilmesine dair Divanı Biyaset kararı 

REİS — Efendiler arkadaşlarımızdan Ertuğ
rul Mebusu Rasim Bey birden rahatsızlanmış, bir 
ay mezuniyet istiyor. (Kim efendim? İşitilmedi 
sesleri) Efendim! Rasim Beydir. 

Heyeti Umumiyeye 
Ertuğrul Mebusu Rasim Beyin bir ay müddet

le mezun addi Divanı Riyasetçe tensibedilmiş ol
makla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

Türkiye Büyük Millet Merlisi 
Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Rasim Beyin bir ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Bir ay 
mezuniyeti kabul edilmiştir. 

Efendim! Âra tasnif edilmiştir. Memurin Mu-
hakemat Encümeni için rey veren azayı kiramın 
adedi, 171, ekseriyeti mutlaka 86 dır. 86 ekseri
yeti mutlaka oluşuna göre 140 rey Muammer Bey 
(Sivas), 108 Rahmi Bey (İzmir), 100 Münir Bey 
''.Oorpım^, 94 Besim. Bey (Mersin),. 94 Hasan 
Fehmi Efendi (Kastamonu), 86 İhsan Bey (An
kara) , 91 Münir Hüsrev Bey (Erzurum). Seksen 
altıdan sonra rey altmış beşe düşüyor. Dokuz âza 
olmak lâzımgelirken yedi kişi intihabedilmiş bu
lunuyor. Diğer iki âza için yeniden intihap ya
parız. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim evvelce 
hemen teamül şekline girmiştir. Akalliyette ka
lanlar reyi işari ile Meclisin ârasma vaz'olunur 
ve bu suretle noksanlar ikmal edilirdi. Şimdi 
akalliyette kalan arkadaşlarımız sıra ile reyi 
işari ile, reye konurlarsa intihap külfetinden kur
tuluruz. (Hay hay sesleri) 

REİS — O halde efendim; akalliyette ka
lanların esamisini okuyoruz. 

Şükrü Bey (Çanakkale) 65, Feridun Fikri 

| Bey (Dersim) 65, Süleyman Sırrı Bey (Yoz-
gacl) 64, Yusuf Bey (Denizli) 63, Zamir Bey 
(Adana) 54 rey almışlar. Binaenaleyh tensip bu-

| yurulursa bu zevatı sıra ile reyinize koyacağım. 
i ALİ FUAD Pş. (Ankara) — Reis Bey! Ni

zamname sarihtir. Encümenler ekseriyetle içtima 
ederler. Ekseriyet kazananlar ekseriyeti teşkil 
ediyor. İki âza için gelecek içtimamızda intihap 
yapabiliriz. Malûmuâliniz Nizamnamei Dahilî
miz de sarihtir. İlk defa ekseriyeti mutlaka ol
mazsa ikinci defa intihap yapılır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, müsaade 
buyurunuz! Bu encümen intihabı evvelce Meclisi 
Âliyi çok meşgul ettiğinden ve mütaaddit istifa
lar vukubularak Meclis hemen günlerce ve haf
talarca intihabatla uğraştığından dolayı, bu usul 
ittihaz edilmişti. Akalliyette kalan reyi işari ile 
reye konulur ve liste muhafaza edilir, tekrar is
tifa ve inhilâl vukubulursa yeniden intihabata 
lüzum görülmeksizin o listede muharrer zevat 
reyi işari ile reye konulurdu ve bu mükerreren ol
muş, bir örf halini almıştı. Bu encümenler mese
lesi çok meşgul ettiğinden dolayı Meclisi Âli bu 
Ti>-'.]l.n. tensiplr; muzdar kalmıştı. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim! Beyin buyurdukları vâki olsa bile Nizam
namei Dahilînin sarahati karşısında bâtılan ce
reyan etmiştir. Bâtıl makîsünaleyh olamaz. O 
kanunun ahkâmı sarihasını muhafaza etmek 
Meclisi Âlinin en büyük vazifesidir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Cevap vereyim. Bâ
tıl buyurdular. O encümenlere intihabedilen ze
vat salâhiyeti kazaiye sahipleri olduğu için ver
dikleri kararların kâffesinin bâtıl olması lâzım-
gelir. Halbuki bunda hiç butlan yoktur. 

MAZILAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim! 
Arkadaşlarımın Nizamnamei Dahilîden maksat
ları hangi Nizamnamedir? 

Bu Nizamnamei Dahilîye tevfikan intihab-
edilemez. Onun ayrıca kanunu vardır. O kanuna 
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nazaran şubelerin namzet göstermesi de usule 
mugayirdir. O niçin kabul ediliyor? Bu Tetkiki 
Muhakemat Heyeti Encümeninin sureti intihap 
ve vazaifi hakkında ayrıca bir kanun tedvin 
edilmiştir. O kanunda; böyle şubelerden namzet 
göstermek usulü yoktur. O halde şubelerin nam
zet göstermesi de, bu baptaki kanuna mugayir
dir. Eğer bu kanunu tatbik edecek olursak, 
bu intihabat, bütün kecnlemyeküııdür. Çünkü, 
kanuna mugayirdir. 

VEHBÎ B. (Karesi) —- Efendim ! Nizamna
me!' Dahilîde, umum Meclisten yapılacak şube
lere dair bir madde vardır. Şubelerden namzet 
gösterilmesi teshilen lilmaslahadır ve Meclisin 
nizamını ve intizamını bozmamak içindir. Maz-
har Müfid Beyin buyurduğu gibi bu, teshilen 
lilmaslahadır ve Meclisin vaktiyle ittihaz etmiş 
olduğu bir karardır. Şayanı şükrandır ki, bugün 
Meclis, on beş kişinin on üçünde, flokuz kişinin 
yedisinde tevakkufu efkâr husule getirmiş; kal
mış ikişer kişi. Bu iki kişi için tekrar intihap 
yapılmalı. Nizamnameyi kendi elimizle bozma
malıyız. 

MAZHAE MÜFÎD B. (Denizli) — Nizam-
namei Dahilîdeki intihabat ile bu intihabın 
katiyen alâkası yoktur. Bu baptaki kanunu, 
arkadaşlarımız, lütfen mütalâa ederlerse göre-
çeklerdir ki, tarzı intihabı da kanunda zikret-
mişizdir. Ne suretle intihap yapılacağı orada 
vardır. Okuyunuz, bakınız, nasılsa öyle yapa
lım. Kanun ne diyorsa bendeniz ona taraftarım. 
Tamamen kanunda sarahat vardır ve kanunda 
katiyen böyle intihap yoktur. Kanunda «Heveti 
Umumiyeden intihabolunur» deniyor. Kanunda 
sarahat vardır. (Hangi kanunda? sesleri) işte 
isimdi intihabını yaptığınız Tetkik Heyeti En
cümeninin kanunu vardır eefndim. (Bilmiyoruz, 
sesleri), (Okuyunuz sesleri) \ 

MUSTAFA NECATI B. (îzmir) — Bu Tet- J 
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kiki Muhakemat Heyetiyle Encümenine ait bir 
intihaptır. Bunu müzakere etmek için ekseriyet 
yoktur. Binaenaleyh, böyle mühim bir mesele 
ekalliyetle müzakere edilemez. Ekseriyet de 
yoktur. Ekseriyet; olduğu zaman müzakere 
ederiz. 

REİS — Efendim ! Zannederim, nizamname
deki ahkâm mutlaktır. Şimdi teamül hakkında 
izahatta bulunuldu. Nizamname ahkâmı muci
bince ; bu intihab olunanları kabul edelim ve di
ğerlerini bilâhara intihahedelim. (Muvafık, ses-
leri) O halele efendim Memurin Muhakemat 
Encümenine Muammer Bey, Rahmi Bey, Münir 
Boy, Besim Bey, Münir Hijsrev Bey, Hasan Feh
mi Bey, ihsan Bey âza olarak kabul olunmuş
tur. Çünkü, aldıkları rey, ekseriyeti mutlakayı 
ihtiva ediyor. Bilâhara iki âza daha intihabedi-
loeektir. 

Tetkiki Muhakemat Heyetine gelince : (15) 
âza. intihabolunaeaktı. (156) âza reye iştirak et
miştir. Ekseriyeti mutlaka (79) dur. Bu hale 
göre Rcfet Bey Bursa 137, Mustafa Fevzi Efen
di Saruhan 125, Alımed Mahir Efendi Kasta
monu 121, Vehbi Bey Karesi 128, Hazım Bey 
Niğde 107, Hafız Emin Bey İçel 97, Rahmi Bey 
Sivas 92, Halil Bey Zonguldak 90, Mustafa Ne
cati Bey î;,mir 88, Alımed Hilmi Bey Kayseri 87, 
Ahmcd Saki Bey Antalya 82, Şefik Bey Baye-
zid 80, t-mıail Kemal B?v Corum 79, rey alarak on 
üç. kişi ekseriyeti mutlakayı ihraz etmişlerdir. 
B" hevet için de gelecek içtimada, iki âza inti
ba1 ̂ edeceğiz. Şimdi efendim. Ruznamemizde mü
zakere olunacak başka bir şey mevcut değildir 
ve encümenlerden de henüz bir şey gelmemiştir. 
Eğer tensip buyurursanız içtimai Salı günü saat, 
bir buçukta olarak kabul edelim. Salı günü saat 
bir buçukta, içtima etmek üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,30 
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Büyük Millet Meclisi bütçesine tahsisat ilâvesine dair olan Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul 

Sabit B. (Kayseri), Rauf B. (Lâzistan), 
Yahya Galib B. (Kırşehir), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Ali Süruri Ef. (Karahisan Şarki), 
Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Kâzım Hüsnü 
B. (Konya), Mustafa Ef. (Tokad), Fuad B. 
Konya), Tahsin B. (Maraş), Esad B. (Amas
ya), Cevdet B. (Kütahya), Dr. Fikret B. (Er
tuğrul), Dr. Refik B. (İstanbul), Ali B. (Lâ
zistan), Eyüb Sabri Ef. (Konya), Murarî B. 
(Antalya), İsmail B. (Karahisan Şarki), Yu
suf Ziya B. (Zonguldak),. Salih B. (Bozok), 
Tunalı Hilmi B. (Zonguldak), Şükrü Kaya B. 
(Menteşe), Mustafa Abdülhalik B. (Kângm), 
Cemil B. (Tekirdağı), Mustafa B. (Elâziz), 
Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Osman Nuri B. 
(Bursa), Zamir B. (Adana), Ahmed Saki B. 
(Antalya), Arif B. (Eskişehir), İsmail Kemal 
B. (Çorum), Mazhar Müfid B. (Denizli), Fa-
lih Rıfkı B. (Bolu), Ekrem B. (Lâzistan), Şük
rü B. (Bolu), Abdürrahman Şeref B. (İstan
bul), Dr. Kâzım B. (Denizli), Neşet B. (Ak
saray), Galib B. (Niğde), Saib B. (Kozan), 
Haydar Rüşdü B. (Denizli), Mustafa Ef. (Kon
ya), Feridun Fikri B. (Dersim), Ziya B. (Gü-
müşane), Osman Niyazi B. (Karesi), Abdür-
rezzak Çelebi Ef. (Mardin), Mahmud Celâl B. 
(İzmir), Bekir Sami B. (Tokad), Münir B. 
(Erzurum), Musa Kâzım B. (Karahisan Sa-
hib), Dr. Mehmed Hilmi B. (Antalya), Ahmed 
Hilmi B. (Kayseri), Ömer Lûtfi B. (Kars), 
Faik B. (Edirne), Mehmed Sabri B. (Saruhan), 
Hasan Sıddık B. (Antalya), Hazım B. (Niğ
de), Refik B. (Konya), Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa), Avni B. (Bozok), Mahbub Ef. (Kır
şehir), Nebizade Hamdi B. (Trabzon), Refet 
B. (Bursa), Avni B. (Cebelibereket), Hüseyin 
B. (Elâziz), Ali Rıza B. (Kırşehir), MSdhat 
B. (Maraş), Mustafa Zeki B. (İzmit), Hamdi 
B. (Bozok), Ali Sadi B. (Kozan), Zeki B. 

edenler) 

(Gümüşane), Ali Cenani B. (Gazianteb), İs
met B. (Çorum), Halid B. (Kastamonu), Cavid 
Pş. (Canik), Ahmed Mahir Ef. (Kastamonu), 
Hacı Kâmil Ef. (Tokad), Mehmed B. (Karesi), 
Rahmi B. (Sivas), Ahmed İffet B. (Ertuğrul), 
Rasim B. (Ertuğrul), Yusuf Kemal B. (Si-
nob), Sabit B. (Erzincan), Ali Rıza Ef. (Amas
ya), Cevad Abbas B. (Bolu), İ sa f B. (Hak
kâri), Ferid B. (Kütahya), Mükerrem B. 
(İsparta), Hazım Ef. (Erzurum), Hüseyin 
Rıfkı B. (Edirne), Mehmed B. (Kastamonu), 
Naci B. (Elâziz), Talât B. (Kângm), Süley
man Necmi B. (Canik), Derviş B. (Mardin), 
Süleyman Sırrı B. (Trabzon), Dr. Mazhar B. 
(Aydın), Tevfik Fikret B. (Konya), Vehbi 
B. (Karesi), Ahmed Şükrü B. (Dersim), Şa-
kir B. (Ankara), İzzet Ulvi B. (Karahisan 
Sahib), Ziya B. (Kângm), İbrahim B. (Er
tuğrul), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Şahin Ef, 
(Gazianteb), Ahmed Muhtar B. (Trabzon), 
Esad B. (Lâzistan), Rüşdü B. (Erzurum), 
Ragıb B. (Zonguldak), İbrahim B. (İzmit), 
Nuri B. (Kütahya), Yunus Nâdi B. (Menteşe), 
Hamdi B. (İstanbul), Dr. Tevfik B. (İçel), 
Tahsin B. (Aydın), Ömer Mümtaz B. (Anka 
ra) , Şükrü B. (Çanakkale), Mehmed Ef. 
Bolu), Kılıç Ali B. (Gazianteb), Halil B. (Er
tuğrul), Mustafa Ef. (Konya), Muhiddin B. 
(Elâziz), Emin Cemal B. (Bolu), Şakir B. 
(Çatalca), Ahmed Süreyya B. (Karesi), Hü
seyin Baki B. (Burdur), Faik B. (Tekirdağı), 
Ali Rıza B. (Kastamonu), Cûdi Pş. (Siverek), 
İhsan B. (Ankara), Talât Avni B. (Canik), 
Necib B. (Mardin), Celâl Nuri B. (Gelibolu), 
Zekâi B. (Aydın), Yusuf B. (Denizli), Rahmi 
B. (İzmir), Fuad B. (Lâzistan), Vâsıf B. (Sa
ruhan), Rifat B. (Kângm), Emin B. (Tokad), 
Mehmed Emin B. (Karahisar) 

(Reddedenler) 

Haydar Âdil B. (Karesi), Hulusi B. (Kare
si), Nuh Naci B. (Kayseri), Niyazi B. (Mer

sin), Hacı Mehmed Ef. 
(Zonguldak) 

(Maraş), Halil B. 

(Müstenkifler) 

Sâmih Rifat B.. (Çanakkale), Necib Ali B. | (Denizli), Mehmed Emin B. (İçel) 
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içtimai âti rüznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evarkı varide' 

Tezkereler 
Firardan dolayı tecdidi kayda mahkûm bu

lunan ve halbuki kendisi hizmeti fiiliye erba
bından olmadığından tecdit kaydı icabetmiyen 
Yusufoğlu Said hakkındaki Konya İstiklâl Mah
kemesi hüfcmünün ref'i hakkında îcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Evrakı varide 
Yeni devrei iejtinıaiyeyi tebriki mııtazammın 

muhallr muhtelifeden mevrut; telgraflar 
Şûrayı Devlet ma'kamına kaim Memurin 

Muhakemat Encümeni ve Tetkik Heyeti hak
kındaki Kanunun bir an evvel müzakeresine 
dair Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin tak
riri 

Malatya Mebusu Reşid ve Hacı Bedir Ağa
ların mazba'tai in'tihabiyeleri 

Müzakere edilecek mevad. 
Memurin Muhakemat Encümeni ve Tetkik 

Heyeti bakıyei intihabatı 
istanbul Meclisi Mebusanı evrak kaleminde 

ma'hfuz ve elyevm mevkii tatbikte bulunan ka
rarnamelere ait dosyaların celbi hakkında Ga-
zianteb Mebusu Ali Cenani Beyin takriri 
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