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B Î R İ N C Î C E L S K 
Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

REÎS — Ali Fuad Paşa Hazretleri 

MUVAKKAT KÂTİPLER : Refik Bey (Konya), Hakkı Bey (Van) 

MUVAKKAT REÎS — Celseyi açıyorum, 
zaptı sabık hulâsaJsı kıraat olunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Azanın en miMnni olmak hasebiyle İstan

bul Mebusu Abdurrahman Şeref Bey tarafından 
'bir nutuk iradiyle "küşaıdedilerek müşarüniley
hin teklifi veçhile bir Muvakkat Reis intihabı 
kalbul edilip ara (toplandı. Neticei intihabatta 
Anlkara Mebusu Ali Fuald Paşa Hazretlerinin 
198 reyle müttefıkan intilhabolunduğu tebliğ 
e>diMi. MültaaJkıben Ali Fuad Paşa Hazretleri 
Makaınıı Riyaseti işgal ederek intihabı vâlkıdan 
dolayı teşekkür ettikten sonra Ertuğrul Mebu
su Dr. Fikret Beyin tarzı tahlife dair takriri 
kıraat ve rnıetni tahlif kabul olunarak mevcut 
azanın rasimei tahlifi icra ve azayı kiram ba-
kur'a şubelere teMk olundu. Mazabıtı lintihabi-
ye hurufu iheca tertibiyle şulbe'lere gönderilerek 
Pazar günü saat (bir bucukta 'içtima etmek üze
re Celse tatil edildi. 

12 . 8 . 1839 

Muvakkat Reis 
Ankara 

Ali Fuad 

Kâtip Kâtip 
Konya Van 
Refik Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyenler var mı? (Hayır sadaları) Zaptı sabık 
hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — İntihap mazbatalarının tasdiki. 

MUVAKKAT REÎS — Şimdi malûmuâliniz 
olduğu üzere şubelerden varidolan tetkiki inti
hap mazbataları vardır. Onları sıra ile okuyaca
ğız. 

(Birinci Şubeden gelen, Ardahan mebusları 
hakkında mazbata) 

Şubemiz Riyasetinden encümenimize havale 
edilen Ardahan livası mebuslarından Kocaeli 
Grupu Kumandanı Halid Paşa ile Ardahan Mu
tasarrıfı Talât Beyin işbu mazbatai intihabiye-
leri encümenimizce tetkik olunarak mucibi ta'-
lil bir keyfiyet görülmediği ve binaenaleyh şa
yanı kabul olduğu arziyle Makamı Riyasete tak
dim olunur. 11 Ağustos 1339 

Kastamonu Karesi Maraş 
Halid Ahraed Süreyya Midhat 

Lâzistan Denizli 
Esad Haydar Rüşdü 

Birinci Şube Heyeti Umumiyesince şayanı 
kabul görülmüş olmakla Riyaseti Celileye arz 
olunur. 

Birinci Şube Reisi Kâtip 
Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REÎS — Efendim mazbata 
hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) 
O halde Halid Paşanın tetkik olunan mazbatası
nı kabul edenler lütfen elini kaldırsın. Halid Pa
şa âzalığa kabul edilmiştir. Talât Beyin mazba
tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Talât 
Beyin mebusluğu kabul edilmiştir efendim. 

(îzmir mebuslarından Seyid Beye ait mazba
ta) 

Birinci Şube Heyeti Umumiyesince muvafık 
görülmekle Riyaseti Celileye arz olunur. 11 Ağus
tos 1339 

Birinci Şube Reisi Eritip 
Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REÎS — Seyid Beyin mazbata
sı hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) 
Seyid Beyin mazbatasını kabul edenler el kaldır
sın. Seyid Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

(îzmir Mebuslarından İktisat Vekili Sabıkı 
Mahmud Celâl Beye ait mazbata) 
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Birinci Şube Heyeti Umuaniyesinoe uıuvafilk 

görülmeikle Biyaseti Celileye arz olunur. 
11 Ağustos 1339 

Birinci Şube Reisi Kâtip 
Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Efendim Mahmud 
Celâl Beyim mazbatası hıakkıtnda ısöz istiyen var 
ımı? (Kaibul sesleri) Mjahmud Celâl Bey âzalığa 
kabul edilmiştir. 

(İzmir mebuslarından İktisat Vekili Mahmud 
Esad Beyin mazbatası) 

Birinci Şube Heyeti Uınıumuiyesijıee muvafık 
görülmeikle Riyaseti Celileye iarz ıolunur. 

11 Ağustos 1339 
Birinci Şube Reisi Kâtip 

Veled Celebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Mahmud Esad Be
yin mazbatası hakkında söz istiyen var ımı? Mah-
ımud Esad Beyin anaızlbaıtıaısunı kaibul edenler el 
kaldırsın. Mahmud Esad Bey âzalığa ikalbul edil
miştir. 

(izmir mebuslarımdan Fahreddin Paşanın 
mazbatası) 

Birinci Şube Heyeti Umumiyesinee muvafık 
görülmekle Riyaseti Celileye arz olunur. 

11 Ağustos 1339 
Birinci Şube Reisıi Kâtip 

Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Fahreddin Paşanın 
mazbatası hakkında söz istiyen var ımı? (Hayır 
sesleri) Fahreddin Paşanın mazbatasını ikalbul 
'edenler el kaldırsın. Fahreddin Paşa âzalığa ka
ibul edilmiştir. 

(İzmir Mebusu Ödemişi! Şükrü Beyin maz
batası) 

Birinci Şube Heyeti Umumiyesinee muvafık 
görülmeikle Riyaseti Celileye tarz olunur. 

11 Ağustos 1339 
Birinci Şube Reisi Kâtip 

Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Efendim, Öd'emişli 
Şükrü Beyin miaızbatası hıafekında söz isıtiiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Şükrü Beyin mazbatasını ka
bul edenler el kaldırsın. Şükrü Bey âzialığa ka
bul edilmiştir. 

(İzmir mebuslarından Saruhan Mebusu Sa
bıkı Mustafa Necati Beyin mazbatası) 

Birinci Şube Heveti Unuıımivesincc muvafık 
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görülmeikle Riyaseti Celileye iarz olunur. 

11 Ağustos 1339 
Birinci Şube Reisi Kâtip 

Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Necati Beyin mıaaba-
tası 'hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sada-
lan) Necati Beyin 'mazbatasını kabul 'edenler el 
kaldırsın. Mustafa Necati Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

(İzmir ımiebuslıaonldain Bergamalı Rahmi Be
yin mazbatası) 

Birinci Şube Heyeti Umumiyesinee ımuvafıfe 
görülmekle Riyaseti Celileye iarz olunur. 

11 Ağustos 1339 
Reis Kâtip 

Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Rahmli Beyin mazba
tası hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Rahmi "(Beyin mazibaltiasını (kabul edıenler el (kaldır
sın. Rahmi Bey âzalığa kaibul ^edilmiştir. 

(İzmir m ebuslıari'udan Sılhhiye Vekâleti Vekili 
Dr. Tevfik Rüşdü Beyin ımazlbaitası) 

Birinci Şube Heyeti Umumiyesinee muvafık 
görülmekle Riyaseti Celileye arz olunur. 

11 Ağustos 1339 
Reis Kâtip 

Veled Çelebi • Zamir 

MUVAKKAT REİS — Mazbata hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sadiaları) Dr. Tevfik Rüş-
dü Beyin 'mazbatasını (kaibul ıedenler el (kaldırsın. 
Tevfik Rüşdü Bey âzalığa 'kabul edilmıiştir. 

Gazi Mustafa Kemal Paşanın İzmir Mebus-
luğu hakkındaki mazibaitasmı okutturuyorum. 

(İzmir mebuslarından Gazi Mustafa 'Kemal 
Paşanın mazbatası) 

Birinci Şube Heyeti Umumiyesiınce muvafık 
görülmekle Riyaseti Celileye iarz olunur. 

11 Ağustos 1339 
Reis Kâtip 

Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Etendim Gazi Mus
tafa Kemal Paşa Hazıretleııiniın mazbatası haifckm-
da söz istiyen var mı! 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Paşa 
Hazretleri! Bu böyle çok uzun sürecektir. Bu
nu toptan yapalım. «Falan ve filân zevatın 
mazbataları.. Bunlar hakkında söz istiyen var 
mı? denilirse, daha amelî ve daha senil olur. 
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Yoksa böyle boşuna vakit kaybediyoruz. 

MUVAKKAT REİS — Efendim >bu bapta 
Nizamnamede sarahat vardır. 

AHMEÜ SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
diler*! Bugün Büyük Türk Müneisi Gazii Muh
terem Kemal Paşa Hazretleri iki dairei intiha
biyeden mebus intihabedilmişlerdir. Birisi An
kara, diğeri de îzmir dairei intihabiyesidir. 
Ankara dairei intihabiyesinden tanzim edilen 
mazbatayı mensubolduğum Birinci Şubenin îki 
Numaralı Encümeninde arkadaşımla ben tetkik 
ettim, ve muvafıkı kanun olduğundan neticei 
tetkikatımız hakkında yazdığımız derkenar îz
mir Mebusluğu hakkındaki mazbata ile birleş
tirilerek Makamı Oelili Riyasetpenahiye diğer 
evrak rnej^anmda takdim olundu. Şimdi îzmir 
dairei intihaJbiy esinden mebus intihap buyu rai -
duklarma dair olan mazbata kıraat olunup re
ye vaz'olunacak. Şüphesiz mucibi ta'lil bir şey 
olmadığından Meclisi Âlice kabul olunacak ve 
kabul olunduktan sonra Ankara'dan mebus in
li habolunduklarma dair unazbatai irıtihaibiye de ge
lecektir. Onun da karini kabul olacağı behde-
nizee şüphesizdi». Şu halde bir zat, yani Büyük 
Türk Müneisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri iki dairei intihabiyeden bittanzim Mecli
si Âlinize gönderilen mazabıt mucibince iki da
irei intihabiyeden mebus olmuşlardır. Halbuki 
Paşa Hazretleri mazbatai intihabiyesinin kabu
lünü mütaakıp bütün Türk Milletinin ve bütün 
Türk ülkesinin mebusu olacaktır. Binaenaleyh 
hem îzmir dairei intihabiyesinden ve hem An
kara dairei intihabiyesinden intihabedilmiş me
bus diye kalmıyacaklardır. îster Ankara dairei 
intihabiyesinden seçilmiş olsun ve gerek îzmir 
dairei intihabiyesinden seçilmiş olsun bütün 
Türklerin ve bütün Türk vatanının mebusu ola
caktır. (Her mebus da öyle sadaları) Evet, 
her mebusun olduğu gibi, yalnız bugün mer'i 
olan întihabı mebusan Kanununun 97 nci 
maddesinde sarahat vardır. O madde diyor ki 
(Bir zat birkaç sancaktan mebus olursa hangi 
sancağın mebusluğunu tercih eyledildiğîni nihayet 
sekiz günde bildirmeye mecburdur, bu suretle 
mebuslarının adedi noksan kalan dairei intihabi
yeden diğeri intiha'bebedilir.) (Mazbatanın tas
dikinden sonra da tercih edebilir sesleri) 

Keyfiyetin mazabıtı intihabiyenin Meclisi Âli-
nizee mazharı kabul olduktan sonra yapılacağı 
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hakkında arkadaşlarınım beyanatı bendenizee gay-
rivarittir. Çüjnkü kanunun sarahati böyledir 
ve orada vali, kendi vilâyetine mensup birkaç 
sancağa namzetliğini yaz'etlen bir mebus bir
kaç yerden kazandığı takdirde kendisine yazar 
ve o jüat da yani birkaç sancaktan mebus olan 
zat da hangi (sancağın mebusluğunu tercih etti
ğini bildirii', (diyor. Şu halde bu iş hariçte ola
caktı. O da kain/g'isini kabul etmişse o dairei 
intihabiyenin mebusu olarak Meclise gelmiş ola
caktı. 

Şimdi biz I*aşa Hazretlerinden keyfiyeti ke
mali hürmetle sormalıyız. Halbuki Ankara da
irei intihabiyesine nazaran Ankara Valisinin, 
İzmir 'dairei intihabiiyesine nazaran. İzmir Vali
sinin şu vazife! kanujniyeyi ifa etenesi lâzmıge-
Jirdl. Etmedikleıri anlaşılıyor. Bu hepimize 
•terettübeder. Bunu soracağız. Bittabi! kendi
leri birisini tercih edecektir. Biz de >o mazba
tayı tercih edeceğiz. Binaenaleyh biz şimdi 
iki mazbatayı kablettereih kabul edersek Paşa 
Hazretleri hem Ankara'nın ve hem İzmir'in 
mebusu .olacaklardır. Halbuki Paş'a Hazretleri 
bütün Türkiye'nin ve bütün Türklerin mebusu 
olarak kalacaktır. (Gürültüler) Şu sözlerim
den müteessir olan bâzı arkadaşlarım olacak
tır. (Niçin? Hayır sadaları) Müsaade buyu
runuz ! Bendeniz noktai nazarımı arz edeyim : 
Meselâ İzmir dairei intihabiyesine 'dâhil her 
fert - Ben de dâhilim ve ben de Paşanın ıtıüıı-
tahib'iyim - (Ne demek, sadakın) İznür dairei 
intihabiyeisi ve bütün dokuz arkadaşımızla bir
likte şüphesiz Gazi Paşa Hazretlerinin bir Tür
kiye (mebusu olmasını isterler. Nitekim, ben
deniz de isterim. Ankara dairei Şntihabiyesine 
dâhil bulunan her fert de böyle bir arzuda, bu--
lunıabilir ive herkes de böyle. Binaenaleyh iki 
dairei intihabiyeden her biri Paşa Hazretleri 
'bizi tercih etse diyeceki erdir. Evvelce de ka
yıt ve işaret etmiş olduğum veçhile, mademki. 
bir mebus iiııazbatai intih ab iyesinin kabul vo 
tasdikinden sonra o dairei intihabiyenin değil 
bütün Türkiye'nin mebusu ve bütün Türklerin 
vekilli muhteremi oluyor. Bunun için şu maz
batai intihabiye reyinize vaz'edilmeden evvel. 
Paşa Hazretlerinden şu iki (esastan birisini ısor-
malıyız. Hangi daireyi intihabiyeyi tercih eder
se o dairei iritihabiyeye ait mazbiata reye konur. 
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ahaza Paşa Hazretleri geçen gün reylerini An
kara Mebusu olarak vermiştir. îzmir Mebusu 
plarak rey vermemiştir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dini bendeniz, Gazi Paşa Hazretlerinin şahsi
yetleri şöyledir, böyledir demiyorum, şahsı istih
daf etmiyorum ve hiçbir zaman etmiyeeeğim. 
Bendeniz mesaili hukukiye. ve kanuniyenin şu 
veya bunun dununda olduğunu da hiçbir vakit 
kabul edemem, öyle zannediyorum ki, Gazi Pa
şa Hazretleri bu memlekette kanunu hâkim kıl
mak için... (Gürültüler) 

Tamamen hukukidir. Burası Mahkemei Tem
yiz değildir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Meclis si
yasi bir meclistir. 

MUVAKKAT REİS — Müzakerenin kifaye
tini reyi âlinize koyacağım. Kabul edenler elle
rini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Ge
çen devrei intihabiyede bilhassa Gazi Paşa ve 
diğer rüfeka birkaç daireden intihabedilmiş ve 
bu gibi merasimde alelûsul mazbataları tetkik 
edilmiş ve kabul edilmişti. Sonradan birisini 
kabul 'buyurmuşlardır. isterseniz o yolda devam 
edelim. (Bu yolda sesleri) 

Efendim. Gazi Paşa Hazretlerinin mazbata
sını reye vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Gazi Paşa Hazretleri âzalığa kabul 
edilmiştir. 

(Ertuğrul mebusları Dr. Fikret, Rasim, ib
rahim, Halil, Ahnıed iffet beyler hakkındaki 
mazbata) 

Birinci Şube heyeti umumiyesinee muvafık 
görülmekle Riyaseti Celileye arz olunur. 

Reis Kâtip 
Veled Çelebi Zamir 
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Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (izmir) — Usulü 

müzakere hakkında kısa bir şey söyliyeceğım. 
Efendim mevzuubahsolan mesele Paşa Has

retlerinin izmir Mebusluğu hakkındadır. Bu 
meseleye Heyeti Celile resmen vâkıf olmadığı 
için meseleyi vaktinden evvel mevzuubahsolmaş 
addediyorum. Ankara'dan intihabına dair olan 
mazbatası okunurken ve reyi âlinize vaz'edilir
ken izmir ve Ankara daresi mebuslarının müt-
tehiden Meclisi Âlinizden istirham ettiği bir 
şey vardır, Ankara mazbatası okunduğu vakit 
o zaman da müzakere ederiz. (Doğru sesleri) 
Ahnıed Süreyya'nın (Karesi) emrivaki oluyor. 

FERİDUN FlKRt B. (Dersim) — Efendim 
burada bir meselei hukukiye yoktur. Malûmu 
ihsanınız bu gibi mesailde her türlü kararı itti
haz etmeye salâhiyettarız. Şimdi 'mevzuubahso
lan Paşa Hazretlerinin mazbatasıdır. -Evvelâ 
Paşa Hazretlerinin mazbatası tetkik edilir, maz
batası kabul olunur. Ondan sonra meseleyi tet
kik ederiz. Binaenaleyh şimdi uzunuzadıya mü
nakaşa tevlidine mahal yoktur. Malûmu ihsanı
nız öyle mühim şahsiyetin mazbatası tetkik olu
nuyor ki, meselei hukukiye (bunun dununda kalı
yor. Binaenaleyh bendenizin içtihadımea evvel 
beevvel mazbatayı tetkik ederiz. Ondan sonra 
meselei hukukıyeyi hallederiz. Gazi Paşa Haz
retleri gibi mühim bir şahsiyetin mazbatasının 
münakaşasında, velev en küçük mahiyette ol
sun bir sözün söylenmesini doğru görenlerden 
değilim. (Bravo sadaları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müsaa
de buyurur musunuz? 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Paşa 
Hazretleri bundan sonra söz benimdir... Evvel
ce söz söyliyen bendenizim. Maatteecssüf evvel
ce söylediğim sözün sui tefehhüm e uğradığını 
görüyorum. (Gürültüler) Nizamnamei Dahilî 
ahkâmında musarrahtıf ve söz bendenizindir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim devrei ulâda teamül de böyledir. Hakkı Be-
hiç Bey hem Denizli'den hem Kırşehir'inden 
âza intihabolunmuştu. Her iki mazbatası bura
da tasdik edildikten sonra kendisine hangisini 
tercih edeceği soruldu. Kâzım Karabekir Paşa 
Hazretleri de aynı veçhile muamele gördüler. 
Mazbata okunur, tasdik edilir. Bu daha evvel 
yapılacaktı. Fakat mademki, bu yapılmamış-

1 tır ye mazbata buraya kadar gelmiştir. O halde 
mazbatanın tasdikinden sonra reye konur. Ma-

MUVAKKAT RElS — Dr. Fikret Beyin 
mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Dr. Fikret BeyM âzalığı kabul edilmiştir. 

Rasim Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Rasim Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

ibrahim Beyin mazbatasını ka'bul edenler lüt
fen el kaldırsın ibrahim Bey âzalığa 'ka'bul edil-
m'işitir. 

Halil 'Beyin 'mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın Halil Bey âzalığa kabul edil
miştir. 
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Meroimekzade Ahimed îffet Beyin mazba

tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ahmed 
İffet Bey âzalığa 'kabul edilmiştir, efendim. t 

(Erzincan mebusları Sabi't ve Haımldi (beyler 
hakkındaki mazbata) 

Birinci 'Şube heyeti umumiyesince muvafık 
görülme'Me Riyaseti Celileye arz olunur. 

Reis Kâtip 
Veled Çelelbi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Efendim ! Sabit Be
yin mazbataısını kabul edenler lütfen el kaldık
sın. Sabit Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Hamdi Beyin 'mazbatasını 'kabul edenler lüt
fen el 'kaldırsın. Hamdi Beyin âzalığı kabul 
edilmiştir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendini «Fa
lan veyahut filân bey mebusluğa kabul edil
miştir» suretindeki ifadei âliniz yerine «Falan 
zatın mebusluğu tasdik edilmiştir» tarzında ifa
de olunursa daha muvafık olur zannederim. 

Çünkü bir memleket halkı o zatı gönderdik
ten sonra onun kabulü meselesi 'kalmaz, mazba
tasının tasdiki meselesi vardır. 

MUVAKKAT REİS — Efendim Nizamna-
ıııei Dahilî sarihtir, âzalığa kabul olunduğu He
yete tebliğ olunacaktır. Nizamnamede «Reis ta
rafından âzalığa 'kabul olunduğu Meclise beyan 
olunur» diyor. 

(Aydın mebusları Zekâi, Tahsin, Dr. Maz-
har beylerle İzzettin Paşa hakkındaki mazbata) 

Birinci Şube Iheyeti Umumiyesince şayanı 
kabul görülmekle Riyaseti Celileye arz olunur. 

Reis Kâtip 
Veled Celebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Efendim ! Zekâi Be
yin mazbatasını kabul, edenler lütfen el kaldır
sın. Zekâi Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Dr. Mazhar Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Mazhar Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Tahsin Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Tahsin Bey âzalığa kabul 
edilmiştir, efendim. 

İzzettin Paşanm mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. İzzettin Paşa âzalığa kabul 
edilmiştir. 

(Edirne mebusları Hüseyin Rıfkı, Cafer Tay
yar, Faik beylere ait mazbata) 
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| Birinci Şube Heyeti Umumiyesince şayanı 

kabul görülmüş olmakla Riyaseti Celileye tak-
I dim olunur. 
I Birinci Şube Reisi Kâtip 
I Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Efendim, Hüseyin 
I Rıfkı Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen 

el kaldırsın. Hüseyin Rıfkı Bey âzalığa kabul 
I edilmiştir. 
I Cafer Tayyar Beyin mazbatasını kabul eden-
I ler lütfen el kaldırsın. Cafer Tayyar Bey âza-
I lığa kabul edilmiştir. 
I Faik Beyin mazbatasını kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. Faik Beyin âzalığı kabul edil-
I iniştir. 
I (Ankara mebusları Mustafa Kemal Paşa 
I Hazretleriyle Ali Fuad Paşa Hazretlerine ait 
I mazbata) 
I Birinci Şube Heyeti Umumiyesince şayanı 

kabul görülmüş olmakla Riyaseti Celileye arz 
I olunur. 

Birinci Şube Reisi Kâtip 
Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Yalnız burada ben-
I denize ait bir mesele vardır. Bendenize ait maz

batayı reye koymak icabediyor. Halbuki bende
nizden başka da Reis yok. (Hacet yok, sesleri) 

Efendim; Ali Fuad Paşanın mazbatasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Ali Fuad Paşa 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Gazi Mustaîa Kemal Paşa Hazretlerinin An-
I kara'ya ait mazbatasını kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
Ankara âzalığma kabul edilmiştir. 

(Antalya mebusları Hoca Rasih Efendi, Mu-
rad Bey, Ahmed Sakî Bey, Hasan Sıdkı Efen
diye ait mazbata) 

Birinci Şube Heyeti Umumiyesince muvafık 
görülmekle Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Birinci Şube Reisi Kâtip 
Kastamonu Adana 
Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Hoca Rasih Efendi
nin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Hoca Rasih Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Murad Beyin mazbatasını kabul edenler lût-
j fen el kaldırsın. Murad Bey âzalığa kabul edil-
I mistir. 
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Ahmed Sakî Beyin mazbatasını kabul eden

ler lütfen el kaldırsın. Ahmed Sakî Bey âzalığa 
kabul edilmiştir. 

Hasan Sıdkı Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el (kaldırsın. Hasan Sıdkı Bey âza-
lığa kabul edilmiştir. 

(Amasya mebusları Osman, Esad beylere ve 
Ali Rıza Efendiye ait mazbata) 

Birinci Şube Heyeti Umumiyesince muvafık 
görülmüş olmakla Riyaseti Celileye, arz olunur. 

Birinci Şube Reisi Kâtip 
Kastamonu Adana 
Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Efendim; Osman Be
yin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Osman Bey âzalığa kabul olundu. 

Esad Beyin mazbatasını kabul edenler lût-
e fen el kaldırsın. Esad Beyin âzalığı kabul edil
miştir. 

Ali Rıza Efendinin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Ali Rıza Efendi âzalığa 
kabul edilmiştir. 

(Aksaray mebusları Besim Atalay, Vehbi ve 
Neşet beylere ait mazbata) 
Birinci Şube Heyeti Umumiyesince kabul ve 

muvafık görülmekle Riyaseti Celileye arz olu
nur. 

11 Ağustos 1339 
Birinci Şube Reisi Kâtip 

Kastamonu Adana 
Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Besim Atalay Beyin 
mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Besim Atalay B>ey âzalığa kaJbul edilmiştir. 

Vehlbi Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Vehbi, Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

Neşet Beyin mazabtasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Neşet Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

(Adama mebusları Zamir, Kemal, İsmail Sa
fa beyler hakkında mazbata) 

Birinci Şube heyeti umuımıiiyesinee muvafık 
görülmeklâ Riyaiseti Celileye arz olunur. 

Reis 
Veled Çelebi 

MUVAKKAT REİS — Zamir Beyin mazba
tasına kabul edenler lütfen el kaldırsın... Zamir 
Bey âzailıf a kabul edilmiştir. 
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Kemal Beyin mazbatasını kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kemal1 Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

İsmail Safa B'eyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın)... İsmail Safa Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

(İsparta mebusları Hafız İbrahim ve Hüseyin 
Hüsnü Efendilerle Mükerrern Beye ait mazbata) 

Encümendi mahsusunca tetkik ve şube heyeti 
umumiyesine tevdi kılınan: işbu mazbatanın bera-
yı tasdik Heyeti Celileye takdimi tezekkür kılın
dı. 

İkinıei Şube Reisi Kâtip 
Eskişehir Süleyman 

Abdullah Azmi 

MUVAKKAT REİS — Hafız İbrahim Efen
dinin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Hafız İbrahim Efendinin mazbatası kabul 
edilmiştir. 

Mükerrem B'eykı mazbatasını kabul edenler 
lütfen el 'kaldırsın)..; Mükerrem Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Hüseyin Hüsnü Efendinin, mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Hüseyin Hüsnü 
Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

(Biga mebusları Sâmih Riıfat Bey, Şükrü Bey, 
Mebnıed Beye ait mazbata) 

İşbu mazbata İkinci Şube heyeti umumiyesinı-
ce muvafık görülmekle Riyaseti Celileye arz olu
nur. 

Reis Kâtip 
Eskişehir Yozgad 

Abdullah Azmi Süleyman 

MUVAKKAT REİS — Sâmih Rifat Beyin 
mazbatasını kabul' edenler lütfen el kaldırsın... 

; Sâmilh Rifat Bey âzalığa kabul edilmiştir. 
Şükrü B'eyim mazbatasını kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Şükrü Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

Mehmed Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırışını... Mehmed Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

, (Urfia Mebusu Şeyh Safvejt 'Efendiye aiıt maz
bata)' 

Urfa Mebusluğuna Şeyh Sıafvet Efendinin 
mazibatai iontihabiyesi Şube heyeti umumiyesince 
bittetkik muvafııkı kanun ve usul ve esbabı ret ve 
ta'Mldeı âri görülerek tasdikini mutazammın 12 
Ağustos 1339 tarih ve 7 No. lı mazbatası tanzim 
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ye tesftnt kılunmış olmaMa Heyeti Umumiyece de 
tasdik edilmek üzere Riyaseti Celilere takdim kı
lındı. 

Reis Kâtip 
EsMşeÜıir Yozgad 

Abdullah Azmi Süleyman 

MUVAKKAT REÎÖ — Şeyh .Satfvet Mfeudi-
nin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Şeyh Safvet Efendi âza-lığa kabul edilmiş
tir. 

(Tekirdağ"! mebuslarına, aüt mazbata) 

Tekirdağı Mebusluğuna intihabolunan Faik 
ve Cemil Beyefendilerin işbu mazbatai kutihabi-
yeleri şube heyeti ııanunıiyesince bittetkik muiva-
fıkı kanun ve usul ve esbabı ret ve; ta'lilden âri 
görülerek tasdikini mutazannmım 12 . 8 . 1339 
tarih ve 3 No. lı -mazbatası1 tesbit ve tanzim olun
muş olmaMa Heyeti Umumiyete de tasdik olun
mak üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Reis , Kâtip 
Esldşöhir Yozgad 

Abdııll-a'h Azmi Süleyman 

MUVAKKAT REİS — Faik Beyin mazbata
sını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Faik B<ev 
azatlığa kabul olunmuştur. 

Cemil Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Cemil Bey âzalığa kabul edil mis
tir. 

(Kocaeli mebuslarına ait mazbata) 
Kocaeli Mebusluğuna intihabolunan Şükrü, 

Mustafa Zeki, .Safvot, İbrahim. Süreyya, ibrahim 
beyefendilerin işbu tmazlbaıtai intihaibiyeleri Şube 
heyeti umı-uımiyesince bitbtötkük ımuvafnkı kanım ve 
usul ve esbabı ta'lilden de âri görülerek tasdi
ki mııtazammm 12 . 8 . 1339 tarih ve üc. numa
ralı mazbatası tesbit ve tanzim olunmuş olmakla 
Heyeti Umumiyece de tasdik olunmaik üzere Ri
yaseti Celileye takdim kılındı. 

MUVAKKAT REİS — Şükrü Beyin mazba
tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Şükrü 
Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Mustafa Zeki Efendinin mazbatasını 'kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Mustafa. Zeki Efen
di âzalığa kabul edilmiştir. 

Safvet Beyin mazbatasını kabul .edenler lüt
fen el 'kaldırsın. Safvet (Boy âzalığa kabul edil
miştir. 

İbrahim. Süreyya Beyin mazbatasını kabul 
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edenler lütfen el kaldırsın. İbrahim Süreyya-
Bey âzalığa kabul olunmuştur. 

(Mamuretülaziz mebuslarına, ait mazbata) 
Mamuretülaziz mebusluğuna intihabolunan 

Cevad Paşa, Muhiddin, Naci, Mustafa, Hüseyin 
beylerin işbu mazbata! intihaibiyeleri Şube he
yeti umıımiyesince bittetkik muvafıkı kanun ve 
usul esbabı ret ve ta'Jilden âri görülerek tasdi
kini muatzammm 12 . 8 . 1339 tarih ve 11 No.lı 
mazbata tesbit ve tanzim olunmuş olmakla He
yeti Umumiyece de tasdik olunmak üzere Riya
seti Celileye taikdim kılındı. 

Reis Kâtip 
Eskişehir Yozgad 

Abdullah Azmi Süleyman 

MUVAKKAT REİS — Cevad Paşanın maz
batasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Cevad 
Paşa. âzalığa kabul edilmiştir. 

Muhiddin Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el.'kaldırsın. "Muhiddin Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Naci Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Naci Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Mustafa .Beyin mazbatasını kabıü edenler 
lütfen el kaldırsın. Mustafa Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Hüseyin Beyin mazbatasını kabul elenler 
lütfen el kaldırsın, Hüseyin Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

(Bolu mebuslarının mazbataları) 

Cevad Abbas Bey, İlyaszade 'Şükrü. Emin 
Cemal, Falih Rıfkı beylerle Nühzade Mehmed 
Efendi. 

İşbu mazbata encümenimizce bittetkik mıu-
vafıkı kanun ve usul ve esbabı ret ve ta ' l i İd en 
âıi görülerek tasdikini mutazatmmın 2 .8 .1339 
tarih ve üç numaralı mazbatası tesbit ve tanzim 
oluntmuş olmakla Heyeti Umumiyede tasdik 
olunmak üzere Riyaseti Celileye. 

Reis Kâtip 
Es'kişehir Yozgad 

Abdullah Azmi Süleyman 

MUVAKKAT REÎS — Cevad Abbas Beyin 
mazbatasının kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Cevad Abbas Bey âzalığa !kabul edilmiştir. 

Şükrü Beyin (mazbatasını kabul edenler lüt
fen el 'kaldırsın. Şükrü Bey âzalığa kabul edil
miştir. 
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Emin Cemal Beyin mazbatasını kabul eden

ler lütfen el (kaldırsın. Emin Cemal Bey âzaiığa 
kahul edilmiştir. 

Falih Rıfkı Beyin mazbatasını k'aibul eden
ler lütfen el Ikaklırsm. Falih Rıfkı (Bey âzaiığa 
kalbul edilmiştir. 

Nuhzade Melhııned Efendinin ımaabatasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın Nulızade Me'h-
med Efendi âzaiığa kabul edilmiştir. 

(Burdur Mebusu Şeref Beye ait tmazdratu) 
İkinci Şubeye tevdi buyurulan işjbu mazba

ta tetkik olun'du. Mucibi ta ' lil (bir ciheti göriil-
ıııödi, şayanı ka'bul oTduğu arz olunur. 

Reis Kâtip 
Eskişehir YoZgad 

Abdullah Azmi Süleyman 

MUVAKKAT BEİS — Mustafa Şeref Beyin 
mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Mustafa Şeref Bey 'âzaiığa kalbul ledilnndşıtir. 

(Bitlis Mebusu Resul Bey hakkında mazba
ta) 

îşbu mazbata eııcümenimizce bittetkik inti
hap usulüne muvafık olarak cereyan ettiği ve 
mucibi ta'lil bir hal ve şikâyet görülemediğin
den lieclittasdik takdim kılındı. 
Dördüncü Şube Reisi Kâtip 

Muş Dersim 
llyas Sami Feridun Fikri 

MUVAKKAT REÎS — Resul Beyin mazba
tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Resul 
Bey âzaiığa kabul edilmiştir. 

(Bursa mebuslarının mazbataları) 

Bursa vilâyeti mebusluğuna intihal)olunan 
Ali Hikmet Paşa ile, Refet, Necati, Osman Nuri 
Bey ve Mustafa Fehmi Efendinin'işbu mazbatai 
intihabiyeleri şube heyeti umumiyesince bittet
kik muvafıkı kanun ve usul ve esbabı ret ve ta'
lil den âri görülerek tasdikini ınutazammın 12 . 
8 . 1339 'tarih ve üç numaralı mazbatası tesbit 
ve tanzim olunmuş olmakla Heyeti Umumiyece 
tasdik olunmak üzere Riyaseti Oelileye takdim 
kılındı. 12 .8 .1339 

İkinci Şube 
Encümen Reisi Kâtip 

Eskişehir Bozok 
Abdullah Azmi Süleyman Sırrı 

MUVAKKAT REİS — Efendim Ali Hikmet 
Paşanın mazbatasını kabul edenler lütfen el kal-
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dırsm. Ali Hikmet Paşa âzaiığa kabul edilmiş-
titr. 

Refet Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Refet Bey âzaiığa kabul edilmiştir. 

Necati Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Necati Bey âzaiığa kabul edilmiş
tir. 

Osman Nuri Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırılsın. Osman Nuri Bey âzaiığa ka
bul edilmiştir. 

Mustafa Fehmi Efendindu -nıazIbaitasBiı (kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Mustafa Fethimi Efen
di âzaiığa Ikaıbul edilmiştir. 

(Eskişehir mebuslarının mazbataları) 

Eskişehir^ Mebusluğuna intihabolunan Ab
dullah Azmi Efendi ile Emin ve Miralay Arif 
beylerin işbu mazbatai intihabiyeleri şube heye
ti umumiyesince bittetkik nmvfcfıkı kanun ve 
usul ve esbabı ret ve ta'lilden âri görülerek 
tasdiki ınutazammın 12 Ağustas 1339 tarih ve 
üç numaralı mazbatası tanzim ve tesbit olunmuş 
olmakla Heyeti Umumiyece de tasdik edilmek 
üzere Riyaseti Oelileye takdim kılındı. 

12 Ağustos 1339 
İkinci Şube Reisi Kâtip 

Eskişehir Bozok 
Mebusu Mebusu 

Abdullah Azmi Süleyman Sırrı 

MUVAKKAT REİS — Efendim Abdullah 
Azmi Efendinin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Abdullah Azmi Efendi âza
iığa kabul edilmiştir. 

Emin Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Emin Bey âzaiığa kabul edil
miştir. 

Miralay Arif Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Miralay Arif Bey âzaiı
ğa kabul edilmiştir. 

Efendim Kocaeli Mebusu İbrahim Bey Şu
bece tashih edildi. Binaenaleyh reyi âlinize 
vaz 'ediyorum. Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin 
mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
İbrahim Bey âzaiığa kabul edilmiştir. 

(İstanbul mebuslarının mazbataları) 
İstanbul Mebusluğuna intihabolunan Hüse

yin Rauf Bey, Fevzi Paşa, Kâzım Karabekir 
Paşa, Dr. Adnan Bey, Refet Paşa, Muhtar* 
Bey, Abdurrahman Şeref Bey, Fethi Bey, 
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Haindi Bey, Dr. Refik Bey, Süleyman Sırrı 
Bey, Hamdullah Subhi Bey, Ali Rıza Bey, 
Yusuf Akçura Bey, ismail Canbolat Beyin işbu 
mazbatai intihabiyeleri Şube heyeti umumiye-
since bittetkik intihabı yakı muvafıkı kanun ve 
usul ve esbabı ret ve ta'lilden âri görülerek şu
bece 12 . 8 . 1339 tarih ve iki numaralı karar
la tesbit ve mazbatası tanzim kılınmış olmakla 
berayı tasdik Heyeti IJmumiyeye arz olunmak 
üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

12 . 8 . 1339 
İkinci Şube Reisi Kâtip 
Eskişehir Mebusu Yozgat 
Abdullah Azmi Süleyman Sırrı 

MUVAKKAT REİS — Hüseyin Rauf Be
yin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Hüseyin Rauf Bey âzalığa kubul edilmiştir. 

Fevzi Paşanın mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Fevzi Paşa âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Kâzım Karabekir Paşanın mazbatasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kazım Karabe
kir Paşa âzalığa kabul edilmiştir. 

Dr. Adnan Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Dr. Adnan Bey âzalığa 
kabul edilmiştir. 

Refet Paşanın mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Refet Paşa âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Muhtar Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Abdürrahman Şeref Beyin mazbatasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Abdürrahman 
Şeref Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Fethi Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Fethi Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

Hamdi Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Hamdi Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

Dr. Refik Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Dr. Refik Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Süleyman Sırrı Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Süleyman Sırrı Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Hamdullah Subhi Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Hamdullah Subhi 
Bey âzalığa kabul edilmiştir, j 
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Ali Rıza Beyin mazbatasını kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Ali Rıza Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Yusuf Akçura Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Yusuf Akçura Bey âza
lığa kabul edilmiştir. 

'İsmail Oanıbuılat Beyin niiazbataısunı kabul 
edenler lütfen .öl 'kaldiireın. tsımıaiil Canlbukit Bey 
âzialığa ikalbul edilmiştir. 

(Tokaid ımebuıslaruna ,ali!t fliıaız'bafıa) 

Şube Mazbata Encümenince badettetıkiik tevdi 
edilen Tofeaıd sancağı mebusları Bekir Sami, 
Emin beylerle Hacı Kâmil Efendi ve Mustafcı 
Beyin mebuslukları halkjkmldaıki işbu ımaabata 
Üçüncü Şube Heyeti Tlmıımıiyesıince de bifttetiksiik 
muvaıfıkı ııisul ve ikanuın görüldüğünü tasdikan 
Heyeti Uımuımiyeye arz edilmek üzere Riyaseti 
Oeliileyıe takdim İkilindi. 

11 Ağustos 1339 
Reisi Şube 3. Kâtip 

Kâzım Karalhekii' Fuıad. 

MUVAKKAT REİS — Bakir .Sâımıi Beyin 
m'azibataranı ikalbul edenler lütfen el Ikaldırsm. 
Bekir Sami Boy âzalığa ikalbul edilmiştir. 

Edilin Beyin ıma^baitaısıını ikaibul (edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Eiinin Bey âzalığa kabul <edil-
iinişttir. 

Hacı Kâmil Efendinin ımazibaıtasıını ıkabul 
edenler lütfen ellerini ikaldırem. 'Hacı Kâmil 
Efendi aralığa kabul ©dilmistiır. 

M'ustafa Beyin mazbatasını (kabul ^edenler lüt
fen ellerini kaldı raim. Mustafa Bey âzallığa klalıul 
edilmiştir. 

Reşıad Beyin mıaizibaitasını ikalbul ladenler lüt
fen ellerini ıka'ldırsın. Reşjad Bey âaailığa ikalbul 
edilmiştir. 

Ahmed Galib Beyim mazbaitasunı ikalbul eden
ler dilerini (kaldırsın. Ahmıed Gıaliib Bey âzalığa. 
ikaibul edilmiştir. 

Şeyh Şükrü Efendinin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Şeyh Şükrü 
Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) — Maz
batada yalnız Bekir Sami Bey yazıyor. 

MUVAKKAT REİS — Hayır, miazibaıfaada. 
hepısiınin ismi vardır, yani bir ımiazibatıadır. Bir 
mazbata tellinde hepsinin isimleri yazılmıştır. Ve 
Şube de mıazbaltaıdfakıi zevatın esamisini yazmıştır. 
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İSMAİL CANBULAT B. (.İstanbul) — Di

ğerlerinin mazbatası 'ayın »ayrı olacalk zannederim. 
MUVAKKAT REİS — Şube Reisiyle ıKâtitoii 

bu yolda yazıyorlar efendim. 
('Çoruım mejbuıslıarı 'haikkındalkli mazbata") 
Şube Encümenince biittetfeik tevdi edilen Ço-

nuım saneağı ımebusları Ferid ve İsmet ve Doktor 
Mustafa ve Müınıir ve Isımlalil Kemal beylerin me-
IbuSluklian hıaikikındaiki işjbu .mazbata ımuvafikı 
usul ve fciaınun olduğuna Üçtincü Sulbe Heyeti 
Uimumiyesijnce de kanaa't 'hâsıl olmakla liec'littas-
dik Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere Ri
yaseti Celileye takdim kılındı. 

11 Ağustos 1339 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 

İstanbul Fuad 
Kâzıım Karabekir 

. 1339 C : 1 
Cavid Paşanın mazbatasını kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Cavid Paşa âzalığa 
kabul! edilmiştir. 

(Cebelibereket mebuslarının mazbataları) 

Şuibe Mazbata Encümeninden badettetkik 
tevdi edilen Cebelibereket sancağı mebusları 
İhsan ve Avni beyefendilerin mebuslukları hak
kındaki işbu mazbata Üçüncü Şube Heyeti Umu-
mıiyesince İeldettetkik muvafıkı usul ve kanun 
olduğunu tasdikan Heyeti Umumiyeye arz edil
mek üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

11 Ağustos 1339 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Kâzım Kariabekir Fuad 

ı 
MUVAKKAT REİS — İhsan Beyin mazba

tasını »kabul eden'ler lütfen ellerini kaldırsın. 
İhsan Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Avni Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Avni Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

(Sivas mebusları hakkındaki mazbatalar) 

sŞube Mazbata Encümeninden badettetkik 
tevdi edilen Sivas Sancağı Mebusu 'Ömer Şevlki 
Beyefendinin mebusluğu hakkındaki işbu maz
bata Üçüncü Şube Heyeti Umumiyesince de ledet
tetkik muvafıkı usul ve kanun olduğunu tasdikan 
Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere Riyaseti 
Celileye takdim kılındı. 

•11 Ağustos 1339 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Kâzım Karaibekir Fuad 

Şube Mazbata Encümeninden badettetkik 
tevdi edilen Sivas sancağı Mebusu Ahmed Mu
ammer Beyefendinin mebusluğu hakkındaki iş
bu mazbata Üçüncü Şube Heyeti Umumiyesince 
ledettetkik muvafıkı usul • ve ikamın olduğunu 
tasdikan Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere 
Riyaseti Celileye talkdim kılındı. 

•11 Ağustos 1339 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Kâzım Karaibekir Fuad 

Şube Mazbata Encümeninden badettetkik 
tevdi edilen Sivas sancağı Mebusu Mehmed Ra • 
sim Beyefendinin mebusluğu hakkındaki işbu 
mazbata Üçüncü Şube Heyeti Umumiyesince de 

, ledettetkik muvafıkı usul ve kanun olduğunu 

MUVAKKAT REİS — Efendim! Ferid Be
yin mazbatasını kabuil edenler, lütfen ellerini 
kaldırsın. Ferild Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

îsmet Beyim 'mazbatasını kabul edenler 'lüt
fen ellerini kaldırsın. İsmet Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Doktor Mustafa Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen elllerüııi 'kaldırışın. Mustafa Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Münir Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini 'kaldırsın. Münir 'Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

İsmail Kemal Beyin mazbatasını kabul »edem-
ler lütfen ellerini kaldırsın. İsmail Kemal Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

(Canik mebusları hakkındaki mazbata) 
Şube Mazbata Encümeninden badettetkik 

tevdii edilen Canük mebuslarından Avnizade Ta
lât, Süleyman Necmi beylerle Cavid Paşa «hak
kındaki işbu mazbatalar şube heyeti umumiye-
sînee de badettetkik muvafıkı usul ve kanun 
olduğunu tasdikan Heyeti Umumiyeye arz edil
mek üzene Riyaseti Celileye takdim olunur. 

12 . 8 . 1339 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Kâzım Kanabekir Fu'ad 

MUVAKKAT REİS — Talât Beyin mazba
tasını kabul edenler lütfen ellerini .kaldırsın. 
Talât Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Süleyman Necmi Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen elerini kaldırsın. Süleyman Nec
mi Bey âzalığa kabul edilmiştir. 
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tasdikan heyeti umumiyeye arz (edilmek üzere I 
Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

11 Ağustos 1339 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Kâzım Karalbekir Fuad 

Şube Maabata Encümeninden badettetkik 
-tevdi edilen Sivas sancağı Mebusu Rahmi Bey
efendinin mebusluğu hakkındaki işbu mazbata 
Üçüncü Şube Heyeti Umumiyesince de ledettet-
kik muvafık! usul ve kanun olduğunu tasdikan 
Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere Riyaseti 
Celileye takdim kılındı. 

11 Ağustos 1339 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Kâzım Karaibekir Fuad 

Şube Mazbata Encümeninden badettetkik 
tevdi edilen Sivas sancağı Mebusu Ziya Bey
efendinin mebusluğu hakkındaki işbu mazbata 
Üçüncü Şube Heyeti Umumiyesince de ledettet-
kik muvafıkı usul ve kanun olduğunu tasdikan 
Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere Riyaseti 
Celileye takdim kılındı. 

11 Ağustos 1339 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 

Kâzım Karalbekir Fuad 

Şube Mazbata Encümenince badettetkik 
tevdi edilen Sivas sancağı Mebusu Emin Kâh-
yazade Hâlis Turgud Beyefendinin miebusluğu I 
hakkındaki işbu mazbata Üçüncü Şube Heyeti 
Umumiyesince de ledettetkik muvafıkı usul ve 
kanun olduğunu tasdikan heyeti Umumiyeye arz 
edilmek: üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

11 Ağustos 1339 
Üçüncü Sulbe Reisi ' Kâtip 
Kâziim1 Karalbekir Fuad 

MUVAKKAT REİS — Ömer Şevki Beyi* 
mazlbaftasını kaibul edenler lütfen ellerini kaldır-

* sm. Ömer Şevki Bey âzalığa Ika'bul edilmiştir. 

Hâlis Turgrıld Beyin nıazhatasmı kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Hâlis Turgud Bey 
âzalığa kaibul edilmiştir. 

Ahmed Muammer Beyin mazbatasını ^kabııl 
edenler lütfen ellerini »kaldırsın. Ahmed Muam
mer Bey âzalığa kaibul edilmiştir. 

Mehimed Rasim Beyin (mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Melhmed Ra
sim Bey ^zalığa kabul edilmiştir. 

Rahmi Beyin mazbatasını kaibul edenler lût-
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fen ellerini kaldırsın. Rahmi Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Ziya Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Ziya Bey âzalığa ka'bul 
edilmiştir. 

(Denizli mebusları hakkında mazhata) 
Şube 'Mazbata 'Encümeninden badettetkik 

tevdi edilen Denizli menusları Yusuf, Mazhar 
Müfid ve Doktor Kâzım ve Necîb Ali ve Hay
dar Rüşdü h-eylerin mebusluğu hakkındaki işbu 
mazbata Üçüncü Şube Heyeti Umumiyesince de 
ledettetkik muvafıkı usul ve kanun olduğunu 
tasdikan Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere . 
Riyaseti Celileye takdim kılmidı. 

11 Ağustos 1339 
Üçüncü Sulbe Reisi Kâtip 
Kâzım Karabekir Fuad 

MUVAKKAT REİS — Yusuf Beyin mazba
tasını kaibul 'edenler lütfen ellerini 'kaldırsın. 
Yusuf Bey âzalığa kaibul edilmiştir. 

Mazhar Müfid Beyin mazbatasını kaibul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Mazhar Müfid Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Doktor Kâ'zım Beyin mazibatasını kaibul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Doktor Kâ
zım Bey âzalığa kabul 'edilmiştir. 

Neeib Ali Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Neeib Ali Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Haydar Rüşttü Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Haydar Rüş
dü Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

(Siird mebusları hakkında ımazlbata) 

Şube Mazhata Encümeninden badettetkik 
tevdi edilen Siird mebusları Halil Huki Efendi 
ve Mahmucl Bey hakkındaki işlbu mazbata Üçün
cü Şube Heyeti Umumiyesince de ledeittdtkik 
muvafıkı usul ve kanun olduğunu tas'dikah 
Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere Riyaseti 
Celileye takdim kılınır. 

11 Ağustos 1339 
Üçüncü Sulbe Reisi Katip 
- Kâzını Karabekir Fuad 

MUVAKKAT REİS — Halil Hulki Efendi
nin mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Halil Hulki Efendi âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Mahmud Beyin mazbatasını kabul edenler 

- 2 2 -
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lütfen ellerini kaldırsın. Malımu-d Bey azalıra 
kabul edilmiştir. 

(Sinoh mebusları hakkında mazbata) 

Şube Mazbata Encümeninden badettetkik 
tevdi edilen Siııob Mebusu Rıza Nur ye Yusuf 
Kemal beylerle Kemaleddin Paşanın mebuslu
ğu hakkındaki mazbataları Üçüncü Şube He
yeti Umumiyesince de ledettetkik muvafıkı 
usûl ve kanun olduğunu tasdikan Heyeti Umu
miyeye arz edilmek üzere Riyaseti Celileye 
takdim kılındı. 

11 Ağustos 1339 
Üçüncü Şube Reisi Kâtib 
Kâzım Karabekir Fuad 

MUVAKKAT. REİS — Rıza Nur Beyin 
mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Rıza Nur Bey âzalığa. kabul edilmiştir. 

Yusuf Kemal Beyin Mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kadirsin. Yusuf Kemal 
Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Kemaleddin Paşanın mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kadirsin. Kemaleddin 
Paşa âzalığa kabul edilmiştir. 

(Zonguldak mebusları hakkındaki mazbata) 
Şube Mazbata Encümeninden badettetikik 

tevdi edilen Zonguldak sancağı mebusları 
Yusuf Ziya. Tunalı Hilmi, Halil ve Ragıb Bey
lerin mebusluğu hakkındaki işbu mazbatalar 
Üçüncü Şube Heyeti Umumiyesince de ledettet
kik muvafıkı usûl ve kanun olduğunu tasdikan 
Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere Riya
seti O el il ey o takdim kılındı. 

11 Ağustos 1339 
Üçüncü Şube Reisi Kâtib 
Kâzım Karabekir Fuad ; 

MUVAKKAT REİS — Tunalı Hilmi Be- , 
yi.n .mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini j 
kaldırsın. Tunalı Hilmi âzalığa kabul edilmiş- j 
tir. i 

Halil Beyin mazbatasını kabul edenler lût- i 
fen ellerini kadirsin. Halil Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Ragıb Beyin mazbatasını kabul edenle1' lüt
fen ellerini kadı rem. Ragıb Bey âzalığa kabul i 
edilmiştir. ı 

Yusuf Ziya Beyin '.mazbatasını kabul eden- ı 
ler lütfen ellerini kaldırsın. Yusuf Ziya Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. | 
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I (Çatalca Mebusu hakkında mazbata) 

Şube Mazbata Encümenince badettetkik tev
di edilen Çatalca sancağı Mebusu Şakir Beyin 
'mebusluğu hakkında Üçüncü Şube Heyeti 
Umumiyesince muvafıkı usul ve kanun görüten 
işbu mazbata liecliıttafcdifc Heyeti Umumiyeye 
arz 'edilmek üzere Riyaseti Celileye takdim 
kılındı. 

Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Kâzım Karabekir Fevzi 

MUVAKKAT REİS — Şakir Beyin mazba
tasını.; kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Şakir Bey âzalığa kabul edilmiştir. • 

(Dersim mebusları hakkındaki mazbata) 

Şube M a k a t a Encümeninden badettetkik 
tevdi edilen Dersim sancağı mebusları Çemişgezek-
li Fikri Paşazade Feridun Fikri ve Çarsancaklı 
Hacı İsmail Beyzade Ahm'ed Şükrü beylerin 
mebuslukları hakkındaki işbu mazbata Üçüncü 
Şube Heyeti Umumiyesince ledettetkik muva
fıkı usul ve kanun olduğunu tasdikan Heyeti 
Umumiyeye * arz edilmek üzere Riyaseti Celile
ye takdim kılındı. 

11 Ağustos 1339 
l Üçüncü Şube Reisi Kâtip 

Kâzını Karabekir Fuad 

MUVAKKAT REİS — Feridun Fikri Beyin 
mazbatasını kabul edenler, lütfen ellerini kal
dırsın. Feridun Fikri Bey âzalığa. kabul edil
miştir. a 

A'hmed Şükrü Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. A'hmed Şükrü Be
yin âzalığı kalbul edilmiştir. 

(Muhtelif dairei intihabiyeye mensup me
busların mazbatası hakkında Dördüncü Şube 
mazbatası) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Muvakkatesinc 

Berayı tetkik şubei âcizanemize muhavvel 
intihabı mebusan mazabitinden esamisi melfuf 
puslada muharrer azayı kiramın mazbataları 
tefrik edilen encümenlerden vürudeden rapor
lar üzerine leclettetikik işbu mazbatalarda mü
şarünileyhimin ta'lili mebusiyetlerini mucip 

| hiçbir cihet görülmediğinden kendilerinin tas-

— 23 — 
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diki mefousiyetlerl Heyeti Uımunıiyeye 'teklif kı
lınır efendim. 
Dördüncü Şube Reisi Kâtip 

Muş Mehu'su Dersim Mebusu 
Ilyas Sami Feridun Fikri 

MUVAKKAT EEÎS — Gelibolu : Gelibolu 
Mebusu Celâl Nuri Beyin mazbatasını <kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Celâl Nuri Bey 
âzalığa kalbul edilmiştir. 

Kırşehir: Kırşehir Melbusu Yallıya Galib Be
yin mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Yalıya Galilb Bey* âzalığa kabul edil
miştir. 

Ali Ri/îa Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın, Ali Rıza Bey âzalığa 
kabul edilmiştir. 

Mahbub Efendinin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın, Mahbub Efendi âza
lığa kabul edilmiştir. 

Kayseri: Sabit Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Sabit Bey âza
lığa kabul edilmiştir. 

Nuh Naci Beyin mazbatasını kabul edenler, 
lütfen ellerini kaldırsın. Nuh Naci Bey âzalığa 
kabul edilmiştir. 

Ahmed Hilmi Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Ahmed Hilmi Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Halid Beyin mazbatasını kabul edilenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Halid Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Kozan: Ali Sadi Beyin mazbatasını ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Alı Sa
di Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Ali Saib Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Ali Said Bey • âzalığa 
kabul edilmiştir. 

Karahisarı Sahib: Ali Beyin mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ali Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Musa Kâzım Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Musa Kâzım Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Sadık Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Sadık Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Ruşen Eşref Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Ruşen Eşref Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

1339 C : 1 
Mehmet Kâmil Efendinin mazbatasını kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsın. Mehmet Kâmil 
Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

îzzet ulvi Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. İzzet Ulvi Bey âzalı
ğa kabul edilmiştir. 

Gazianteb: Hafız Şahin Efendinin mazbata
sını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, Ha
fız Şahin Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Ali Cenani Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Ali Cenani Bey âzalı
ğa kabul edilmiştir. 

Kılıç Ali Beyin mazbatasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kılıç Ali Bey âzalığa 
kabul edilmiştir. 

Ferid Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Ferid Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Ahmed Remzi Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Ahmed Remzi Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Karahisarı Şarki: Ali Süruri Efendinin maz
batasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Ali Süruri Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

İsmail Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın, ismail Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Mehmed Emin Beyin, mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Mehmed Emin 
Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Konya: Musa Kâzım Efendinin mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Musa 
Kâzım Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Hacı Bekir Efendinin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Hacı Bekir 
Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Naiım Hazim Efendinin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsun. Naim Hazim 
Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Refik B'eyim mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kal'dıırsm. Refik Bey âzalığa kalbul 
ddilımiştir. 

Kâzım Hüsnü Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kâzım Hüsnü Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Tevfik Fikret Beyin mazbatasını kabul 
eldetnler lütfen elllerini kaldırsın. Tevfik Fik
ret Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Eyub Sabra Beyin mazbaltasını kabul eden-
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ler lütfen, ellerini kaldırsın. Eyüb Sabri Dey 
âzalığa k'abul^ edilmiştir. 

Fuad Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldıırsm. Fuad Bey azatlığa kabul 
edilmiştir. 

Mustafa Efendinin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerimi kaldırsın. Mustafa Efe/adi 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Saruhan : Reşad Beyin mazbatasını kabul 
eldenler lütfen ellerilni kaltdırsm. Reşad Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Kemal Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kemal Bey âzalığa ka
bul edilmiştir.. 

Mehmeld Celâl Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

MAHMUD CELÂL B. (izmir) — Saruhan'-
da Mehmed Celâl Bey namınlda kimse yok. 
(Melhmed Sabri Bey olacak sesleri) 

MUVAKKAT REÎS — -Mehmed Sabri Be
yin mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Mehmed Sabri Beyin azatlığı 'kabul 
edilmiştir. 

Âbidin Ali Beyin mazbatasını kabul eden
ler lûltfen ellerini .kaldırsın. Âbidin Ali Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Mustafa Fevzi Efendinin mazbatasını kabul 
efdenler lütfen ellerini 'kaldırsın. Mustafa Fevzi 
Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Vâsıf Beyin mazibatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Vâsıf Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Hacı Edhem Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen elHerini kaldırsın. Hacı Edhem Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Kastamonu : Mehmed Beyin, mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaMırsıin. Meh
med Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Halid Beyin ımazbatasmı kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırışın. Halid Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Veled Çelebi Efenidinin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Veled Efendi 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Ahmed Mahir Efenidinin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ahmed Mahir 
Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Necmeddin Molla Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Necmeddin 
Molla Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

1339 C : 1 
Ali Rıza Beyin mazbatasını kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Ali Rıza Bey âzalığa 
kabul edilmiştir. 

Hasan Fehmi Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Hasan Fehmi Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Karesi: Ali Süavi (Şuuri) Beyin mazbatasını 
kaoul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ali Süavi 
(Şuuri) Bey âzalığa kabul edilmiştir. * 

Hulusi Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Hulusi Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Kâzım Paganın mazibatasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kâzım Paşa âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Mehmed Vehbi Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Mehmed Vehbi 
Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Mehmed Cavid Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Mehmed Cavid 
Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Osman Niyazi Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Osman Niyazi Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Haydar Adil Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini 'kaldırsın. Haydar Adil Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Ahmed Süreyya Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ahmed Sürey
ya Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

(Kütahya Mebusluğuna intihabolunan Cev
det, Ragıb, Nuri, Şeyh Seyfi, Ferid, Receb bey
ler hakkındaki mazbata) 

Beşinci şubece icra edilen tetkikat neticesin
de Encümeni Mahsusu mütalâası muvafık igöriil-
müş ve mazbatanın berayı kabul Heyeti Umumi-
yeye arzı karargir olmuştur. 

11 Ağustos 1339 
Beşinci Şube Reisi Kâtip 

Sinob Mebusu Kângırı Mebusu 
Yusuf Kemal Ahmed Talât 

MUVAKKAT REİS — Cevdet Beyin mazba
tasını (kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Cevdet Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Ragıb Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Ragıb Bey âzalığa kabul . 
edilmiştir. 

Nuri Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen 
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ellerini kaldırsın. Nuri Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

Şeyh Seyfi Efendinin mazbatasını (kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Şeyh Seyfi 
Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

Perid Beyin mazbatasın! kabul edenler lût-, 
fen ellerini kaldırsın. Perid Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. . 

Regeb Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Receb Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

(Menteşe livası Mebusluğuna intihabolunan 
Şükrü Kaya, Yunus Nâdi beylerle Hoca Esad 
Efendi hakkındaki mazbata) 

Beşinci Şubece icra edilen tetkikat neticesin
de Encümeni Mahsusun mütalâası muvafık gö
rülmüş ve mazbatanın berayı kabul ve tasdik 
Heyeti ümumiyeye arzı karargir olmuştur. 

11 Ağustos 1339 
Beşinci Şube Reisi Kâtip 

Sinob Mebusu .Kângırı Mebusu 
Yusuf Kemal Alnned Talât 

MUVAKKAT REÎS — Şükrü Kaya Beyin 
mazbatasını kaJbul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Şükrü Kaya Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Yunus Nâdi Beyin ımazb atasını kabul eden
ler lû'tfen ellerini kaldırsın. Yunus Nâdi Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Hoca Esad Efendinin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Hoca Esad 
Efendi âzalığa kabul edilmiştir. 

(Kângırı Mebusluğuna intihab'olunan Müs-, 
tafa Abdülhâlik, Talât, Ziya, Rifat beyler hak
kındaki mazbatalar) 

Beşinci Şubece icra edilen tetkikat netice
sinde Encümeni Mahsusun mütalâası muvafık 
görülmüş ve mazbatanın berayı kabul ve tasdik 
Heyeti Ümumiyeye arzı karargir 'Olmuştur. 

11 Ağustos 1339 
Beşinci Şube Reisi Kâtip 

Sinob Mebusu Kângırı Mebusu 
Yusuf Kemal Afbmed Talât 

MUVAKKAT REÎS — Mustafa Abdülhâlik 
Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Mustafa Abdüllhâlik Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Talât Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Talât Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 
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Ziya Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen 

ellerini kaldırsın. Ziya Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

Rif at Beyin mazbatasını kabul edenler l ü t 
fen ellerini kaldırsın. Rıfat Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

(Mersin Mebusluğuna intihabolunan Niyazi 
ve Besim beyler hakkındaki mazbata) 

Beşinci Şubece icra edilen tetiki'kat netice
sinde Encümeni Mahsusun mütalâası muvafık 
görülmüş ve mazbataların berayı kabul ve tas-
dîlc Heyeti Umınmiyeye arzı karatfgir olmubtur. 

11 Ağustos 1939 
Beşinci Şube Reisi Kâtip 

Sinob Mebusu Kângırı Mebusu -
Yusuf Kemal Abmed Talât 

MUVAKKAT REÎS — Niyazi Beyin mazba
tasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ni
yazi Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Besim Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Besim Bey âzalığa. kabul 
edilmiştir. 

(Maraş mebusluğuna intihabolunan Tahsin, 
Abdülkadir, Midhat beylerle Hacı Mehmed 
Efendi hakkındaki mazbata) 

Beşinci Şubece icra edilen tetkikat netice
sinde Encümeni Mahsusun mütalâası muvafık 
görülmüş ve mazbatanın berayı kabul ve tas
dik Heyeti Ümumiyeye arzı karargir olmuştur. 

11 Ağustos 1339 
Beşinci ube Reisi Kâtip 

Sinob Mebusu Kângırı Mebusu 
Yusuf Kemal Ahmed Talât 

MUVAKKAT REÎS — Tahsin Beyin mazba
tasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Tahsin Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Abdülkadir Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Abdülkadir Bey 
âzalığa kabul edilmiştir. 

Midhat Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Midhat Bey âzalığa ka
bul edilmiştir. 

Mehmed Efendinin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini .kaldırsın, Mehmed Efendi 
âzalığa kabul edilmiştir.ı 

(Lâzistan livası Mebusluğuna intihabolunan 
Fuad, Ali, Esad, Ekrem, Rauf beyler hakkında
ki mazbatalar.) 

Beşinci Şubece icra olunan tetkikat netice-
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sinde Encümeni Mahsusun mütalâası muvafık 
görülmüş, mazbatanın berayı kabul ve tasdik 
Heyeti Umumjyeye arzı karargir olmuştur. 

n Ağustos 1339 
Beşinci Şube Reisi Kâtip 

Sinob Mebusu Kângırı Mebusu 
"Yusuf Kemal Talât 

MUVAKKAT REÎS ~ Fuad Beyin mazba-
tasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Fuad Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Ali Beyin mazbatasını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Ali Bey âzalığa kabul edil
miştir. 

Esad Beyin mazbatasını kabul edenler, lüt
fen ellerini kaldırsın. Esad Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. -

Ekrem Beyin mazbatasın kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Ekrem Bey "âzalığa ka
bul edilmiştir. 

RAUF Beyin mazbatasını ikaibul edenler lüt
fen ellerini 'kaldırem. Rauf Bey âzalığa k.aibul 
edilmiştir. 

(Niğde Mebusluğuna intihabolunan Hâzim, 
Galib, Atâ ve. Halid beylerin mazbataları) 

Beşinci Şubece icra edilen tetkikat netice
sinde Encümeni Mahsusun mütalâası muvafık 
görülmüş ve mazbatanın berayı kabul ve tas
diki Heyeti Umuımiyeye arzı (karargir olmuştur. 

11 Ağustos 1339 
Beşinci' Şu'be • Reisi Kâtip 

Sindb Ahmed Talât 
Yusuf Kemal 

MUVAKKAT REİS — Hazim Beyin mazba
tasını kalbul edenler lütfen ellerini kaldı rem. 
Hazim Bey âzalığa kalbul edilmiştir. 

Galiİb 'Beyin mazbatasını kalbul edenler lüt
fen ellerini 'kaldırsın. G-alib Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Atâ Beyin mazbatasını kalbul •edenler lüt
fen ellerini kaldırsın; Atâ Bey âzalığa 'kabul 
edilmiştir. 

Halid Beyin mazbatasını kalbul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Halid Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Efendim! Grazi Mustafa Kemâl Paşa Hazret
lerinin İzmir ve An'kara mebusluklarının tev
hidi haklkında ibir takrir vardır. Doktor Tevfik 
Rügdü Bey (İzmir), "Ömer Mümtaz Bey (Anka-
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i ra) , ŞaMr Bey (Ankara), Mahmud Esad Bey 

(İzmir) imzalariyle verilmiş bir takrir; İzmir 
mebuslarından diğer bir arkadaşın imzası daha 
var fakat, okunmuyor. (Mustafa Necati Bey ses
leri) Mustafa Necati Bey (İzmir), müşterek 
takriri okuyalım efendim. 

(Mardin mebuslarının mazbataları) 
Efendim! Müsaade ederseniz bu takrirden 

evvel diğer birkaç arkadaşın mazbatası var. 
onları okuyalım. 

Abdürrezzak Bey (Mardin), Necib Bey 
(Mardin), Yaikub Kadri Bey (Mardin), Devriş 
Bey (Mardin), Abdülgani Bey (Mardin). 

Beşinci Şubece icra edilen tetkiıkat netiee-
I sinde Encümeni Mahsusun mütalâası muvafık 

görülmüş ve mazbatanın berayı kabul ve tasdik 
Heyeti Umuımiyeye arzı karargir .olmuştur. 

İl1 Ağustos 1339 
Beşinci Şube Reisi Kâtip 

Sinob Mebusu Kângırı Mebusu 
Yusuf Kemal Afomed Talât 

MUVAKKAT REİS — AMürrezzak Beyin 
mazbatasını 'kalbul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Albdürrezza'k Bey âzalığa 'kabul edil
miştir. 

Necib Beyin mazbatasını kalbul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Necib Bey âzalığa kaibül 

I edilmiştir. 
. Yaikub Kadri Beyin mazbatasını 'kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Yaikub Kadri Bey 

I âzalığa kabul edilmiştir. 
Devriş Beyin mazbatasını kabul edenler lût-

I fen ellerini kaldırsın. Devriş Bey âzalığa ikaibul 
I edilmiştir. 

Abdülgani Beyin mazbatasını kabul edenler 
I lütfen ellerini kaldırsın. Abdülgani Bey âzalığa 
I kabul edilmiştir. 
I Efendim tasdik edileeelk mazbatalar ibitmiş-
I tir. Mecmuu (188) e 'baliğ oluyor. 

I Efendim bugün bir iki zatın daha mazbata-
I l an gelmiştir. Onu da Birinci Şubeye havale 
I edelim efendim. İhsan Bey (Ankara), Şakir 
I Bey (Ankara). (Kabul sesleri) Zaten dün huru-

fu heca sırasiyle bu yolda tertibetmiştik. Bun-
I lan da aynı veçhile Birinci şubeye havale edi-
I yoruz efendim. 

Yalnız bir sehvolmuş, zabıtta tashihat ya-
I pıknası için tekrar edeceğim efendim. Tokad 
[ mebuslarının mazb atalarını reye fcoyduğuoı 
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zaman Ekseriyet ilhraz etımiyen Tofkad Mutasar
rıfı saJbıkı Ahmed Eeşad Beyi ve Sonra Galib 
Beyi ve Şeylh Şükrü Efendiyi de mazbatası var 
diye reye koymuştum. Selhvolmuş efendim. Maz
batayı yanlış yazmışlar, bendeniz ide öyle söy
lemiştim. Binaenaleyh setfıvolduğu için müsaa
denizle zaptı o yolda 'tashih edelim. (Tashih 
edilmeli sesleri) 

3. — TAKRİRLER 

1. —• İzmir Mebusu Doktor Tevfik Rüşdü 
Beyle arkadaşlarının -Gazi Mustafa Kemal Paşa
nın İzmir ve Ankara mebusluklarını uhdesinde 
cemetmesine dair takriri 

MUVAKKAT REİS — Gazi Pa§a Hazret
lerinin uhdesinde izmir ve Ankara mebusluk
larının cam'ine dair ta'krirler. 
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Ankara Ankara izmir 
Şakir ihsan Mahmud Esad 

izmir izmir 
Mahmud Celâl Mustafa Necati 

2. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyle 
arkadaşlarının, İntihabı mebıısan Kanununun 
79 ncu maddesinin tadiline dair takriri 

Riyaseti Celileye 

Bâzı zevatın iki veya üç dairei intihabiyeden 
mebus seçildiği vâki olmakta ve badeüntihap 
cjlevairi intihabiyenin müntahap zatın kendi da
irei intihabiyelerinden yapılan intihabın kabul 
edilmesini musirren talebederdk müntahabolan 
zatı iki veya üç dairei intihabiyeden birini di
ğerlerine tercih etmek gibi müşkül bir mevikie 
soktuğu görüldüğü cihetle böyle birikaç dairei 
intihabiyeden mebus yapılan zevatı âliyeyi müş
kül bir mevkide bulundurmaktan kurtarmak 
için intihabı mebusan Kanununun yetmiş doku
zuncu maddesinin berveçhi âti tadilini talep ve 
teklif ederiz. 

Maddei muaddele 89. — Bir zat iki veya bir
kaç dairei intihabiyeden ekseriyeti ara kazan
dığı takdirde devairi intihabiyeden birini ter
cih edip etmemekte muhayyerdir. Bir dairei 
intihabiyeyi tercih ederse bu suretle mebusların 
adedi noksan 'kalan dairei intihabiyelerde mü-
ceddeden diğeri intihabolunur. 

Karesi Karesi Karesi 
Ahmed Süreyya Hulusi Haydar Âdil 

Karesi 
Osman Nuri 

(Zaten vardır sesleri) 
MUVAKKAT REÎS — Efendim, müsaade 

buyurun! Arkadaşlarımız alelûsul bir teklifi 
kanujni yapıyorlar. Düğer arkadaşlarımız da 
bir taikrir veriyorlar. Bir şahıs üzerinde iki 
mebusluk içtima etisin diyorlar, bilhassa Gazi 
Mustafa Kemal Paşa hakkında, teklif »ediyor
lar. Müsaade edeırseniz daha encümenler teşek
kül etmemiştir. Kur 'a ile şubelerden birisine 
havale ederiz. Tetkik ve bir an envvel intace-
diMn. Yarın Heyeti Umumiyeye getirsinler. 
(Hayır, sesleri) Berideniz bir mütalâa olmak 
üzene arz ediyorulm. 

FERİDUN FlKRl B. (Dersim) — Şimdi 
efendim ıburalda ımevzuubahsolan mesele şudur. 
Meclis böyle bir maddeyi müzakere edebilir mi ? 

T. B. M. Meclisi Riyaseti öelilesine 
Bu devrei intihabiyede ib'üyülk Ihalâskâr ve 

Müncii Vatan Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri biz zirde vâzıulimza Anlkara ve izmir 
mebuslarının dairei intihabiyemizden mebus in
tihap buyurulmuşlar ve bu suretle livalarımız 
yüksek bir mazhariyeti tarihiye ile (bekam ol
muştur. Müşarünileyh Hazretlerinin Hükümeti 
Milliyemize sahai sudur olan Ankara 'ya nispeti 
siyasiyeleri pe!k mühim olduğu gibi dâhiyane 
kumandaları altındaki millî ordunun yıldırım 
savletiyle kurtardığı îîzmir'e dahi nispetleri pek ' 
bariz ve gayrikabili fek bulunduğuna kanaati 
tammemiz vardır. Binaenaleyh hem mâruz kıy
metli ve kuvvetli rabıtalara hürmet etmek hem 
de Müşarülileyh Hazretlerinin izmir ve Anka
ra 'dan birini tercih vaziyetinde bırakılarak da
irei intihabiyelerimizden birinin mahzunluğuna 
meydan vermemek için şu vaziyetin hususiyeti
ni ifade edebilecelk bir şekli hal bulmak lazım-
geldiği kanaatindeyiz. Bu mâruzâtımız Heyeti 
Celilece kabul Duyurulduğu takdirde Gazi Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerinin yalnız bu devrei 
intihabiyeye mahsus olmalk ve müşarünileyhin 
şahsiyetlerine münhasır kalmak üzere ve bir 
mebus sıfatiyle yalnız bir rey istimal etmek şar-
tiyle aynı zamanda îzmir ve Ankara'nın mebus
luklarını muhafaza buyurmaları için karar ita
sını Heyeti Celileden sureti mahsusada istirham 
eyleriz efendim. 

izmir Ankara 
Dr. Tevfik Rüşdü Ömer Mümtaz 
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Edemez mi? Böyle bir teklifi 
alabilir mi, alamaz mı? Şimdi Mecliste mev-
zuubahsolajn iş, mazbataları tetkik etmekten 
ibarettir. Noktai hukukıyesini bilâhara adedi 
kanuniyesinde Divanı Riyaseti teşkil ettikten 
sonra nazarı itibara alırız. Binaenaleyh her İki 
(teklifin, her iki noktanın bilâhara Divanı Ri
yaset teşekkül ettikten ve Meclisin mahiyeti 
kanuniyesi taazzuıv ettikten sonra nazarı itiba
ra alınması lâzımgelir. Binaenaleyh bendeniz 
meselenin ve her iki teklifin Meclisin Divanı Ri
yaseti intihabedildikten ve onu mütaakıp Mec
lis şekli kanunide vücut buMulkltan sonra na
zarı itibara alınmasını teklif ediyorum. 

MUVAKKAT REÎS — Efendim, mesele ga
yet basittir. Esasen verilen şu takrir ve tek
lifi 'kanuni intihap mazbataları hakkındadır. 

1339 C : 1 
Binaenaleyh müsaade 'ederseniz kur 'a ile şube
lerden birisine havale ederiz. Yahut arkada
şımızın tefelifi gibi biz bu takdiri tutarız, Di
vanı Riyasete havale ve merasimi kaluuniyesini 
ifa ederiz. Hangisini tensibederseniz... (İkin
cisi, sesleri) O halde müsaade ederseniz Diva
nı Riyaset teşekkül etitikten sonra bu takrir
leri o vakit nazarı itibara alırız. Bu yolda ka
bul edenler lütfen ellerini'.kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim, bugün başka bir işimiz yoktur. 
Müsaade ederseniz yarın Divanı Riyaset intiha
bını yaparız. Yarın Heyeti Murahhasa da gele
cektir. Şu halde müsaade ederseniz yarın 1,30 
da içtima etmek üzere Celseyi kapıyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 3,15 

içtimai Âti Ruzaamesi 

1. — Zaptı sabı'k hulâsası 
2. — Evrakı varide 
3. — Müzakere edilecek mevad 
1. — Şubelerden gelen mazbatalar 

2. — Şubelere havale edilen mazbatalar 
3. — Şube Reis 've ikâtip intihabatı 
4. — Tahlif 
5. — Divanı Riyaset intihabatı 
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T. B. M. M. Matbaan 


