
DEVRE : II CİLT : 4 İÇTİMA SENESİ: U 

T. B. M. M. 

Gizli Celse Zabıtları 

9 Nisan 1341 (1925) 

Münderecat 
Sayfa 

ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 526 

REY İSTİHSALİ 526 

/. — 1341 senesi Bütçesine mevzu üçüncü 
içtinıa senesi tahsisatından, arzu eden azayı ki
rama, Divanı Riyasetçe kararlaştırılacak mik
tarda avans itasına dair Kângırı Mebusu Ta
lât Bey ve riıfekasınm takririnin ikinci defa re
ye vazı. 526:527 
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98 nci İnikat, 2, 3 ncü Celse 
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DOKSAN SEKİZİNCİ İNİKAT 

9 Nisan 1341 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Kâzım Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakki Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Hafi celse açılmıştır efendim. 
Zaptı sabık hülâsasını okutuyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

DOKSAN YEDİNCİ İNİKAT 
8 Nisan 1341 Çarşamba 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Tahtı riyasetlerinde inikat ederek; İzmir'de Sa-

dayıhak Gazetesi Müdiri Mesulü tarafından Saruhan 
Mebusu Vasıf Bey aleyhine ikâme olunan kadih, Ga-
ziayıntap Hazine Vekili Sabıkı Mersin Mebusu Ne-
sim Bey hakkında ikâme olunan davaya dair İkinci 
Şube mazbataları kıraat ve aynen kabul olundu. 

1341 senesi Bütçesine mevzu Üçüncü İçtima se
nesi tahsisatından, arzu eden azayı kirama, Divanı Ri

yasetçe kararlaştırılacak miktarda avans ikasına dair 
Çankırı Mebusu Talât Bey ve rüfekasının takriri 
bilmüzakere kabul edildikten sonra celseyi aleniyeye 
geçildi. 

Reis Kâtip 

Kâtip 

REİS — Zaptı sabık hülâsasını reylerinize sunu
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — REY İSTİHSALİ 

1. — 1341 senesi Bütçesine mevzu Üçüncü İçti
ma senesi tahsisatından, arzu eden azayı kirama, Di
vanı Riyasetçe kararlaştırılacak miktarda avans ita
sına dair Kângın Mebusu Talât Bey ve rüfekasmm 
takririnin ikinci defa reye vazı. 

Dün tayini esami ile reye koyduğumuz takriri 
ikinci defa reye vazediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

(Karahisarışarki dairei intihabiyesmden istihsal 
araya başlandı) 

REİS — Efendim; reylerini istimal etmiyenler 
lütfen reylerini istimal etsinler... İstihsali âra hitam 
bulmuştur. 

Efendim; neticei arayı arz ediyorum, 123 zat re
ye iştirak etmiştir. 89 kabul 31 ret, 3 müstenkif, bir 
isimsiz kâğıt iki zat da sonradan reye iştirak etmiş
tir. İkinci defa tekrar reye konulduğu için takrir ka
bul edilmiştir. Şimdi beş dakika için hafi celseyi ta
til ediyorum. Bundan sonra tekrar açılacak olan ha
fi celsede ekseriyet hasıl olur zannediyorum, 

Şimdi salonda ekseriyet asıl olmadığı anlaşılıyor. 
Binaenaleyh o zaman tekrar Meclisi âliden karar ala
bileceğim. Hafi celseyi beş dakika tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 2,55 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Kâzım Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van). Talât Bey (Kângın) 

REİS — Efendim, Celsei hafiye açılmıştır. Hafi 
celse ruznamesmde müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Binaenaleyh alenî celseye geçilmesini reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler, lütfen el kaldırsın... 

Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın..,. Kabul edilmiş
tir. 

Alenî celseye geçiyoruz, 
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