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BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 2,30 Badezzeval 

REİS — Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey (Yozgat). 

REİSİSÂNİ BEY 
nacak, 

Efendim, zaptı sabık oku- ı(Kâtip Feyyaz Âli Bey, Zaptı sabık hülâsasını 
okudu) : 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

|Birinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde birinci celse zevalî saat iki buçukta inikat 
etti. Zaptı sabık hülâsası kıraat ve kabul olundu. 
Mezuniyet hakkında müracaatta bulunan Çelebi 
Efendi Hazretleri ve Kütahya Mebusu Seyfi ve De
nizli Mebusu Mazlum Baba Efendilerin ve Ertuğrul 
Mebusu Kemal, İzmir Mebusu Mustafa Şevket, To
kat Mebusu Hamdi ve Biga mebusları Hamdi ve 
Hamit ve Menteşe Mebusu Sadettin Beylerle Reisisâ
ni Celâlettin Arif Beyefendilerin mezuniyetleri kabul 
olunarak Ereğli ve Zonguldak havzai fahmiyesinde 
çıkarılan kömür rüsumu hakkındaki lâyihai kanuniye 
müzakere ve bu bapta Kavanini Maliye Encümeninin 
teklif ettiği beş madde aynen kabul edildi. Ve heyeti 
umumiyesi tayini esami ile reye konularak on dakika 
teneffüs edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde ikinci celse saat altı buçukta inikat 
etti. Neticei araya iştirak eden yüz elli iki zatten 
sekiz müstenkife karşı yüz kırk dört reyle mevadı 
kanuniye kabul edildiği Makamı Riyasetten tebliğ 
buyuruldu. Bazı müstesnalardan sarfınazar mebus
lukla memurluğun içtima etmemesi hakkında Saru-
han Mebusu Celâl Beyin teklifi kanunisi üzerine 
Lâyiha Encümeni mazbatası kıraat ve Kanunu Esa
si Encümeninin mazbatasiyle maan müzakeresi kabul 
edildi. Lâyiha Encümeninin lağvı hakkında Refik 
Şevket Beyin teklifinin reddine dair Lâyiha Encüme
ninin mazbatası kıraat edildi. Ve encümenin lâğvi 
kabul edilmedi. Encümenin muntazaman temini içti
maları hakkında Kütahya Mebusu Ragıp Beyin tekli
finin nazarı dikkata alınmasına dair Lâyiha Encüme
ni mazbatası kıraat ve reddedildi. Teşkilâtı idrere in-
kilâbat icrası lüzumuna dair Karasi mebuslarının 

tekliflerinin reddine dair Lâyiha Encümeninin maz
batası kıraat ve kabul edildi. Azadan Rifat Efendi
nin ayni zamanda müftiliğin uhdesinde kalması hak
kında Riyaseti Celilenin tezkeresi ve memur iken 
Millet Meclisine aza olarak gelmiş zevatın yerlerine 
diğerlerinin tayin olunup olunmıyacağına dair Da
hiliye Vekâleti celilesinin tezkeresi kıraat ve müza
kereleri tehir edildi. Hasanoğlu Mehmedin maluliye
tine binaen bakiyei müddeti cezaiyesinin affine dair 
Adliye Vekâleti celilesinin tezkeresi kıraat ve affı ka
bul edildi. Frenginin men ve tahdidi sirayeti hakkın
da Bolu Mebusu Fuat Bey, bigayri hakkın İstan
bul'da idama âlet olanlar hakkında salâhiyeti imha-
iye itasına dair Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Bey ve ayni mealde Saruhan Mebusu Reşit Beyle 
refikleri tarafından verilen tekâlifi kanuniye Lâ
yiha Encümenine havale edildi. İkinci reisvekili in
tihabı lüzumuna dair Ankara Mebusu Şemsettin Efen
dinin takriri kıraat edildikten sonra ve bu bapta 
Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendi tarafından iza
hatı lâzime ita kılındıktan sonra Riyaseti saniye ile 
ikinci reis vekâleti için muvakkaten birer vekil 
intihabı kabul ve intihabın yarınki içtimada icrası 
takarrür etti. Müdafaai Milliye hakkında Karahi-
rasışarkî Mebusu Mustafa Beyin teklifi kanunisi 
Lâyiha Encümenine havale olunarak Pazartesi günü 
saat altıda içtima edilmek üzere celseye nihayet 
verildi, 

Reisisâni 
Celâlettin Arif 

Kâtip 
Mehmet Rasim 

Kâtip • 
Feyyaz Âli 

REİSİSÂNİ BEY — Zaptı sabık hakkında söz 
isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 
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2, — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Reisisâni Vekili ile İkinci Reisvekili inti
habı. 

REİSİSÂNİ BEY — Ruznamemizin ikinci kıs
mı Riyaseti saniye intihabını ihtiva ediyor. Re
isisâni Vekâleti ve İkinci Reis Vekâleti için birer 
intihap icabediyor. (İkinci celseye, şimdi sesleri), 
İntihabı şimdi icra buyurur musunuz? Şimdi inti
habı arzu edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edildi efendim. Zannederim ki, iki ismi yazmak doğ
rudur. Birinci ReisisânıV ekili, iikncisi de ikinci 
Reis Vekâleti olur. Birinci, Reisisâni Vekili, ikincisi 
de ikinci Reis Vekâleti olur. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — İM ittim yaz
mak karışıklığı mucip oluyor. (Reyi tefi iilemft öla-
oak? sadaları). 

REİSİSÂNİ BEY — Taibiî efendim. Reyi hafi 
ile olacak. 

EMİN BEY (Erzincan) — İsim tasrih okunacak 
mı? 

FERİT BEY (Çorum) — Tasrih edilsin efendiim. 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Birinde 

ekseriyet kazanmayan diğerinde de kazanmaz. Bina
enaleyh, fodrer birer yapimlası llâzıımdiir. Evvelâ Riya1-
seti saniye irutihabı olsun. 

REİSİSÂNİ BEY — Tasrihe hacet yok efendiim. 
FERİT BEY (Çorum) — Bir şeyde çıkar, taısriiih 

edilsin. 
REİSİSÂNİ BEY — İkisi de hir kâğida yazılır. 

En çok rey alan zat Reisisâni Vekili olur, değil mi 
efendim? (Tasrih edilmesin sesleri). Ruznamemliz ga-
yet çoktur efendim, vakit kaybetmeyenim. 

Çünkü, her zatm ismi okunacak ve o surette va
rakaya tevdi edecekler. Binaenaleyh, vakit kaybola-
cak. İki isim yazılacak değil imli efendim? Orada de
necek ki, Riyaseti saniyeye filân zat vekil odsun ve 
ikinci reis vekili de filan zat. ıBu suretle tasrih life ya
zılmasını kalbul edenler lütfen ellerini kaldırsın efen'-' 
dıim : Kabul edildi efendim. 

.MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Hangi taraftan 
başlayacak lisek kura çekilsin efendiim. 

REİStSANİ BEY — Peki efendim, çtekeim, Efem-
idim, yaz$dı mu? (Yazıldı sadalaırı). 

,(Kâtip Feyyaz A i Bay, «samiyi okur) : 
Nafiz B. Canük (Mevcut), Neşet B. Üsküdar (Mev

cut), Numan Ef. İstanbul (Namevcut), Veli B. Bur
dur (Namevcut), Vehbi B. (Niğde) (Mevcut), Vefr 
'bi fi. Karesi (Namevcut), Vehbi Ef. Bitlfe (Mevcut), 

Vehlbi Ef. Konya (Mevcut), Hadim Muhittin B. Ka
resi (Mevcut), Hâşim B. Çorum (Mevcut), Yusuf Ef. 
Denizüli (Mevcut), Yasin B. Antep (Mevcut), Yunus 
NadÜ B. İzmir (Mevcut), Yasin B. Olti (Mezun), 
(İşkfülmıiıyor efandm sesleri). 

Yusuf İzzet Pş. Bollu (Mevcut), Etem Fehmi B, 
Menteşe (Mevcut), Ahmet Mazhar B. Üsküdar (Mev
cut), İbrahim B. Karesi (Namevcult), İbrahim B. Ada
na (Namevcut), Ituralhlim Süreyya B. Saruhaın (Mev
out), İbrahim Ef. Mardin (Mevcut), libralbim Şevkli1 

B. Lâzistan (Namevcut), Ahmet Ef. Aydın (Mevcut), 
Ahmet B. Ertuğrul (Mezun), Ahm'et Ef. Yozgat 
(Mevcut), Ahmet Ef. Muş (Namevcut), Edip Ef. Ba-
(tum (Mevcut), Esat Ef. Urfa (Nıamevcut), Bsıat B. 
Lâzistan (Mevcut), 

.İsmail B. Erzurum (Mevcut), Esat Ef. Mardin 
(Mevcut), İsmail Remizi Ef. İsparta (Mevcut), jfemali 
Safa B. Mersin (Namevcut), İsmaıil Fazıl» Pş. Yoz
gat (Namevcut), Emin B. Erzlincan (Mevcut), Dır. Eş
ref B. Adana (Mevcut), Emin B. Eskişehir (Namev
cut), Dr. Emlin B. 'Bursa (Mezun), Enıver B. İzmir 
(Mevcut), İsmail Suphi B. Bundur (Mevcut), Eyüp 
Sabri B. Eskişehir (Mevcut), Ahmet Ferit B. Isltan-
ıbuî (Namevcut), Aslan B. Maraş (Nıamevcut), Emtiınj 
B. Aydın (Mevcut), Ahmet B. Kayseri (Namevcut), 
Ahmet Ef. Batum (Mevcut), İhsan B. Siverek (Mev
cut), Hacı Bedir Ağa Malatya (Namevcut), Besim B. 
Kastamonu (Namevcut), Bekir B. Kırşehir (Namıev-
out), 

.Besim Ataiay B. Kütahya (Mevcut), Bozan B. 
Urfa (Namevcut), Basri B. Karesi (Mezun), Bahri 
B. Yozgat (Namevcut), Bakir Ef. Konya (Mevcut), 
Behçet B. Kângırı (Mevcut), Pasa Yakup Hamdi B. 
Maraş (Namevcut), Tahsin B. Aydım (Mevcut), Tah
fifin B. Elâziz (Namevcut), Tevfik /B. Adana (Namev
cut), Tevfik B. Erzincan (Namevcult), Tevfik B. 
Van (Namevcut), Tevfik B. Dersim (Mevcut), Tah^ 
sin B. Maraş (Namevcut), Tevfik Ef. Kângurı (Mev
cut), Tevfik Rüştü B. Menteşe (Namevcut), Tahsin 
B. İzmir (Namevcut), Tahsin B. İzmir (Namevcut), 
Sablit Ef. .Kayseri (Mevcut), Şeyh Servet Ef. Bursa 
(Namevcut), Celâl B. Saıruhan (Mevcut), Cami B. 
Aydın (Mevcut), CeJktefctin Arif B. Erzurum (Mev
cut), Şeyh Cemaflettün Çelebi Ef. (Namevcut), Germi 
ıB. Kütahya (Namevcut), Cevdet B. Kütahya (Mev
cut), Cevdet B. Kırşehir (Namevcut), Cevat B. Bo
llu (Mevcut), Celâl B. Genç (Namevcut), Hüsnü B, 
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Bitlis (Namevcut), Hüseyin Hüsnü Ef. Üsküdar (Na
mevcut), Milmü B. Ankara (Mevcut), 

Hasip B. Mıaraş (Mevcut), Hafız Hamdi Ef. Biga 
(Mevcut), Hüseyiin B. Elâziz (Mevcut), Hasan Ef. De
nizi (Mevcut), Hasan Fehnı'i B. Gümüşane (Mev
cut), Hasan Ef. Mardin (Mevcut), Hasan B. Van 
(Namevcut), Hasan' Tahsin B. Antalya (Namevcut), 
Hasan Hüsnü B. İsparta (Namevcut), Hüseyin B. Er
zincan (Namevcut), Hüseyin Avni B. Erzurum (Mev
cut), Hakkı B. Van (Mevcut), Hakkı B. Ergani (Mev
cut), Hakkı Behiç B. Denizli (Namevcut), Hakkı Pş. 
Niğde (Namevcut), Hakkı Hamli B. Sinop (Mevcut), 
Tunalii Hilmi B. Bolu (Mevcut), HamduMah Suphli 
B. Antalıya (Mevcut), Hamdi B. Tokat (Mevcut), 
Hamdli B. Tokat (Mıevcuıt), Hamdi B. Amasya (Mev-
cut), Hamdi B. Diyarbekir (Namıevcuit), Hamdi Na-
mık iB. IznA (Mevcut), Hamlit B. Trabzon (Mevcut), 
Haydar B. Van (Mevcut), Haydar B. Kütahya (Mev
cut), Hamit B. Biga (Mevcut), Hasan Hayrı B. Der
sim (Mevcut), 

Hasan Fehmi B. Bursa (Namevcut), Hasan Fleh-« 
mi B. Canik (Mevcut), Hasan Hüsnü B. Mersin (Nat-
mevcut), Hamdi B. Canik (Mevcut), Hüsrev B. Trab
zon (Mevcut), Hüsrev Sami B. Eıskdşehjir (Mevcut), 
Hulıuisi B. Kastamonu (Namevcut), Hulusi B. Karalhıi-
sarısahip (Namevcut), Hulusi B. Konya (Namevcut), 
Halil B. Ertuğrul (Mevcut), Hali ibrahim Ef. İz
mit (Namevcut), Hail ibrahim Ef. Antalya (Mev
cut), Halil İbrahim Ef. Eskişehir (Mevcut), Halil Hil
mi B, Karahisarısahip (Mevcut), HaK Hûlki Ef. Si
irt (Mevcut), Hacı Hayali B. Urfa (Mevcut), Hayri 
B. Sttvas (Mevcut), Hamdi Ef. Genç (Mevcut), Der
viş B. Bitlis (Namevcut), Derviş B. Maırdin (Mevcut), 
Zihni B. Erzurum (Namevcut), Diyap Ağa Dersim 
(Namevcut), Reşat B. Saruhan (Mezun), Refet B. 
izmir (Mezun), Refet Ef. Maraş (Mevcut), Rasim B. 
Elâziz (Mevcut), Rasfih Ef. Antalya (Mevcut), Rasim 
B. Sivas (Namevcut), Ragıp B. Kütahya (Mevcut), 
Recai B. Traibzon (Mevcut), Resul B, Bitlis (Mevcut), 
Rüstem B. Oltıi (Mevcut), 

Rüştü B. Kastamonu (Mevcut), Reşit B. izmir 
(Mevcut), Reşit B. Saruhan (Mevcut), Riza B. Kır
şehir (Namevcut), Rüştü B. Maraş (Mevcut), Rıza 
B. Gümüşan© (Mevcut), Riza B. Muş (Namevcut), 
Rıza Nur B. Sinop (Namevcut), Rifat B. Tokat (Mev
cut), Rıza Vamik B, Sinop (Mevcut), Rifat Ef. Kon
ya (Hasta), Dr. Refik B. Bayazit (Namevcut), Refik 
B. Konya (Mevcut), Remzi Ef. Kayseri (Mevcut), 
Refik Şevket B. Saruhan (Mevcut), Raımıiz B. Der

sim (Mevcut), Ragıp fi. Ayintap (Mevcut), Rüstem 
B. Ankara (Namevcut), Riza Ef. Yozgat (Mevcut), 
Reşit Ağa Malatya (Mevcut), Rifat Ef. Menteşe 
(Mevcut), Rifat B. Kayseri (Mevcut), Rasim B. Si
vas (Mevcut), Sami B. İçel (Mevcut), Süleyman B. 
Canik (Mevcut), Sırrı B. İzmit (Mevcut), Dr. Suat 
B, Kastamonu (Mevcut), Sadettin B. Menteşe (Na
mevcut), Sait B. Kângırı (Mevcut), Sadullah Ef. Bit
lis (Mevcut), 

Hacı Süleyman Ef. İzmir (Mevcut), Süleyman 
Sırrı B. Yozgat (Mevcut), Süleyman Sudi B. Bayazit 
(Mevcut), Şak/ir B. Ankara (Namevcut), Seyfi Ef. 
Kütahya (Mezun), Şerif B. Sinop (Mezun), Şükrü 
B. Bolu (Namevcut), Hacı Şükrü Ef. Diyarbekir (Mev
cut), Şemısetbin Ef. Ankara (Mevcut), İsmail Şükrü 
Ef. Karahisarısahip (Mezun), Şevki B. içel (Namev
cut), Şevket B. Bayazit (Mevcut), Şevket B. Sanop 
(Mevcut), Şahün B. Ayintap (Mevcut), Şevket B. 
Burdur (Hasta), Şükrü B. Camide (Mevcut), Faik B, 
Edirne (Namevcut), Sadık B. Aydın (Namevcut), Sa
lih Ef, Erzurum (Mevcut), Sabri B. Kastamonu (Mev
cut), Sıtkı B. Malatya (Mevcut), Sıddık B. Çorum: 
(Mevcut), Osman Nuri B. Bursa (Mevcut), Ali Hay
dar B. Genç (Namevcut), Ata B. Niğde (Namevcut), 
Dr. Abidin B. Niğde (Mevcut), Abidin Ef. (Lâzlis-
tan (Namevcut), Arif B. Konya (Namevcut), Arif 
B, Bitlis (Mevcut), Dr. Asım B. Amasya (Namevcut), 
Asım B, Erzurum (Hasta), Atıf B. Bayezit (Mevcut), 
Alim Ef. Kayseri (Mevcut), 

Akif Ef. Batum (Mevcut, Abdülihalim Çelebi Ef. 
Hazretleri Konya (Mevcut), Abdülıganii Ef. Muş (Na
mevcut), Abdülkadir Kemali B. Kastamonu (Mev
cut), Abdullah Ef. Bolu (Namevcut), Abduİah Ef; 

Adana (Namevcut), Abdullah Ef. Sinop (Mevcut), 
Abdullah Azmi Ef. Eskişehir (Mevcut), Osman B. 
Lâzistan (Namevcut), Osman Nuri Ef. Erzincan ^Na
mevcut), Osman Ef. Kayseri (Mevcut), Dr. Adnan 
iB, istanbul (Namevcut), izzet B. Tokat (Mevcut), 
ismet B. Edirne (Mevcut), Ali Rıza B. Antalya (Mev
cut), Alıi B. Amasya (Mezun), Ömer Mümtaz B. An
kara (Mevcut), ismet B. Çorum (Mevcut), Hacı Ali 
Ef. içel (Mevcut), AH Rıza Ef. Amasya (Mevcut), Alil 
Süruri B. Karahisarışarkî (Mevcut), Ali Haydar B. 
içel (Mevcut), Ömer Lûtfi B. Saruhan (Mevcut), 

Ömer Lûtfi B. Karahisarvsahip (Mevcut), Avnü 
B. Saruhan (Namievcut), Abdülgafur Ef. Karesi (Me
zun), Ali Vasfi B. Genç (Mevcut), Osman Kadri: fi. 
Muş (Namevcut), Ömer Vehbi Ef. Konya (Mevcut), 
Alıi Şükrü B. Trabzon (Mevcut), Hafız Abdullah Ef, 
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izmit (Mevcut), Ömer Lûtfîi B. Amasya (Mevcut), 
Atıf Ef. Ankara (Mevcut), Abdürrahman Lâmi Ef. 
Ayintap (Namevcut), Ali Ulvi B. Burdur (Mevcut), 
Abdülgarf B, Siverek (Namevcut), Ali Ef. İçel (Na
mevcut), Faik B. Trabzon (Namevcut), Fahrettin B. 
Bundur (Namevcut), Fahrettin B. Mersin (Mevcut), 
Ferit B. Çorum (Mevcut), Dr. Fuat B. Bolu (Mev
cut), Fuat B. Çorum (Mevcut), Şeyh Fevzi Ef. Er
zincan (Namevcut), Fevzi Pş. Kozan (Namevcut), 

REİSİSANİ BEY — Ali Ef. İçel reyinizi? 

KÂTİP FEYYAZ ALI BEY — Verdi efendim. 
Feyzi Ef. Malatya (Namevcut), Feyzi B. Elâzüz 

(Mevcut), Feyzi Ef. Batum (Mevcut), Fikri Faik fi, 
Genç (Namevcut), Fikri Ef. Genç (Mevcut), Fuat 
B, izmit (Namevcut), Dr. Fli'kni B. Kozan (Mevcut), 
Kasım B. Muş (Namevcut), Kılıç Ali B. Ayintap 
(Mevcut), Kadri B. Diyarbekir (Mıevcut), Garilp Ağa 
Malatya (Namevcut), Kadri B. Siirt (Mevcut), Kâ
zım B. Karesi (Namevcut), Kâzım Hüsnü B. Konya 
(Namevcut), Kâmil Ef. Van (Namevcut), Lûtfi B. 
Malatya (Mevcut), Mehmet Akif B. Burdur (Mev
cut), Muhtar B. İstanbul (Mevcut), Mehmet Ef. Es
kişehir (Mevcut), Mustafa Sabni Bf. Sikt (Namev
cut), Mehmet Ef. Adana (Mevcut), Muhittin B. Ma-
muretilaziz (Mezun), Mustafa B. Mamuneitilaziz (Na
mevcut), Hacı Mehmet Ef. Bayezit (Mevcut), Meh
met Ef. Biga (Mevcut), Mehmet Ef. Gümüşanie (Mev
cut), Mehmet Hulusi Bf. Yozgat (Mevcut), Mehmet 
Şükrü B, Karahisarısahip (Namevcut), Mehmet Vas
fı Ef. Karaihisarışarkî (Mevcut), Mehmet Nadlir Ef. 
İsparta (Mevcut), Mahmut B. Ergani (Namevcut), 
Raıgıp B. Amasya (Mevcut), Mıahmut Sait B. Muş 
(Namevcut), Mahmut Esat B. İzmlir (Mevcut). 

Muhittin Baha B. Bursa (Mevcut), Muhtar B. 
Mersin (Namevcut), Murat B. Kastamonu (Namev
cut), Müştak B. Kângırı (Namevcut), Mesut B. 
Karahisarışarki (Namevcut), Dr. Mustafa B. İzmir 
(Mezun), Mustafa B. Antalya (Mevcut), Hacı Mus
tafa Ef. Ankara (Mevcut), Mustafa B. Diyarbekir 
(Namevcut), Mustafa B. Denizli (Namevcut), Mus
tafa B. Karahisarışarki (Mevcut), Mustafa B. Gü-
müşane (Mevcut), Mustafa Tâki Ef. Sivas (Mev
cut), Mustafa Ef. Niğde (Mevcut), Mustafa Necati 
B. Saruhan (Mevcut), Mustafa Hilmi B. Niğde 
(Mevcut), Mustafa Fehmi Ef. Bursa (Mevcut), Ha
cı Mustafa Kâmil Ef. Urfa (Namevcut), Mustafa 
Kemal Pş. Ankara (Mevcut), Mustafa Kemal B. 
Ertuğrul (Mevcut), Mustafa Vasfı B. Tokat (Mev
cut), Dr. Mazhar B. Aydın (Mevcut), Mazhar Mü

fit Ef. Kırşehir (Mevcut), Şeyh Masum Ef. Van 
(Namevcut), Memduh B. Ergani (Namevcut), Mem-
duh B. Karahisarışarki (Mevcut), Mustafa Ağa Der
sim (Mevcut), Musa Kâzım Ef. Konya (Namevcut), 
Mehmet Sırrı Ef. Siverek (Hasta), Mustafa Ef. Si
verek (Mevcut), Mitat B. Mardin (Mevcut), Musta
fa B. Konya (Mevcut), Mustafa Zeki B. Dersim 
(Mevcut), Nafiz B. Canik (Namevcut), Hacı Tahir 
Ef. İsparta (Mevcut), Tahir Ef. Kângırı (Mevcut), 
Durak B. Erzurum (Namevcut), Dursun B. Çorum 
(Mevcut), Tahir B. Adapazarı (Mevcut). 

REtSİSANi BEY — Efendim isimleri okunma
yan var mı? 

BİR MEBUS — Efendim isimlerin ekserisi okun
madı. (Ti) 1ar okunmadı. 

REİSİSANİ BEY — Başka isimleri okunmayan 
var mı? 

BİR MEBUS — Var efendim Salâhattin B., Dr. 
Asım B., Mustafa Zeki B., Hamit B. 

REİSİSANİ BEY — Başka yok değil mi efen
dim? tasnifi âra için kura keşide edeceğiz. 

(Kura keşide edilerek isimler okunur). 
Tunalı Hilmi B. Bolu (Mevcut), Necip B. De

nizli (Namevcut), Dr. Âsim B. (Namevcut), Mus
tafa Zeki B. Dersim (Mevcut), Hacı Mustafa Kâ
mil B. Urfa (Mevcut), Atıf B. Bayazıt (Mevcut). 

REİSİSANİ BEY — Efendim neticei arayi arz 
ediyorum. Reye iştirak buyuran zevatın adedi (210) 
ekseriyet (106) olması lâzımgelir. Riyaseti saniye 
vekâletine Abdullah Azmi Bey Eskişehir (78), Ha
mit Bey (60) rey almışlardır. İkinci Reis vekâletine 
Hasan Fehmi Bey (87), Sırrı Bey (50) rey almış
lardır. Tabiidir ki ekseriyet ihraz edilemediği için 
yeniden intihaba lüzum vardır. Fakat Abdullah Az
mi Efendi ârızai vücudiyesine mebni ve burada ta
bip arkadaşlarımızın da ifadesine göre Riyasetin 
kendisine bar Edilmesine tahammül edemiyeceği an
laşılmış olduğundan aflerini istirham ediyorlar. 

SIRRI BEY (İzmir) — Bendeniz de istirham 
ederim. Bendenizi de af etsinler, o halde diğer ze
vat hakkında rey versinler. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — O bahsi 
diğer o mevzubahs olamaz şimdi efendim yeniden 
intihap edilsin. (Yarına, yarına kalsın sesleri; şimdi 
bitsin sesleri). 

RElSlSANt BEY Müsaade buyurun, yarına 
tehir etmek arzusunda bulunanlar ellerini kaldırsın 
(Eller kalkar) Aksini efendim reye koyuyorum. (Bu 
gün talep edenler ellerini kaldırsın) (Eller kalkar) 
Bu gün icra edilecek efendim. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Müsaade bu-
yurulur mu efendim? Bu meseleye dair söz istiyo
rum. Arkadaşlar mesele gayet mühimdir. Müsaade 
buyurursanız bir celse sonra müzakere edelim. 
Aramızda ondan sonra intihabat yapalım. (Gürül
tüler, hayır sesleri). 

REİSİSANİ BEY — Yeniden isimler okuna
cak. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Müsaade bu
yurursanız bir şey söyleyeceğim efendim Arayı te-
şettüte uğratmamak için Abdullah Azmi Bey iti
zar Ediyorlar. Kalıyor Sırrı Bey, Hamit Bey, Ha
san Fehmi Bey bu üç zatı namzet gösterelim, 
reyleri bunlara verelim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Böyle 
nutuklara lüzum var mı? 

REİSİSANİ BEY — İsimler okunacak. 
SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 

Sepetle toplayalım. 

REİSİSANİ BEY — Olamaz, Sonra fazla rey 
veren olur. Nizamnamei dahilî böyledir efendim. 
Emin Efendi Aydından başlanacak efendim. 

(Reyler toplanır:) 
REİSİSANİ BEY — Efendim Meclisi âlinizin 

halletmesi lâzım gelen bir mesele karşısında bulu
nuyoruz. Malûmu âliniz bundan evvelki celsede 
reye iştirak eden zevatın, azanın adedi 210 idi 
(Hangi celsede sesleri? Evvelki celsede) ve burada 
da ekseriyeti mutlaka olmak üzere 106 demiştik. 
Şimdi ikinci intihabı icra eylediğimiz zaman da 
mevcut olan rüfekanın adedi 132 dir. (Gürültüler) 
- Müsaade buyurun sözümü kesmeyin! sözümü bi
tirdikten sonra söz istersiniz - 132 dir efendim bu 
132 rey neticesinde Hamit Bey Riyaseti saniye ve
kaletine 85 rey almıştır. 

Sırrı Bey 57 rey almıştır. İkinci Reis Vekâleti 
için Hasan Fehmi Bey de 41 rey almış, o halde 210 
mevcudun üst tarafını yani 132 den fazlasını müs
tenkif saysak; müstenkif sayılabilmek için tabiidir 
ki müstenkif olduğuna delâlet edecek bir beyaz 
varaka mevcut bulunması lâzım gelir'di ve beyaz 
varaka olmadığı halde bile müstenkif olarak te
lâkki eylesek bu 132 reyden alınan 85 rey bir celse 
evvel mevcut olan - yani celse değil,/ celse inkitaa 
uğramamıştı, yanlız tasnif için bırakılmıştı - (210) 
un ekseriyeti mutlakası o vakit yüz altı rey alması 
lâzımgelecekti. İntihap olunabilmesi için burada ben
deniz Reis Paşa Hazretleriyle de görüştüm. Bizim 
fikrimizce bu her halde makbul bir rey değildir. 

Fakat biz bunu kati bir surette halletmek istemi
yoruz, Meclisi âlinize terkediyoruz. Meclisi âliniz 
bu bapta lâzım gelen kararı ittihaz buyursun. 
Nizamnamei dahilide buna delâlet edecek sarih 
bir şey mevcut değildir. Şimdi evvelâ Hacı Tev-
fik Efendi söz istemişti. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Bendeniz baş
ka şey için söz istemiştim. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Efendim nisa
bı ekseriyeti haiz olarak içtima eden celsede yapı
lan ilk intihaptır. Ekseriyet hasıl olamadığından 
dolayı ikinci intihaba mübaşeret edildi. Bu intihap
ta rüfekadan bazıları reye iştirak etmediler. Nizam
namei dahilide «Obstrüksiyon» diye bir şey mev
cut değildir. (Manası sadaları) lûgata bakmamıştım 
bilmiyorum manasını (İnsidat demektir sesleri) Esa
sen mevcut değildir. İhtiyarî olarak hakkı reylerini 
istimal etmemiş olan arkadaşların müstenkif olmak 
üzere telâkki eldilmesi bir emri zaruri gibidir. Ba
husus burada Makamı Riyaset tarafından isimleri 
okuriduğu zaman kendileri salonun muhtelif nokta
larında görünüp davet edildikleri halde reye iştirak 
etmek istememişlerdir. Ayrıca istinkâfa delâlet ede
cek bir beyaz varaka vermek mecburiyeti zahir de
ğildir. Hatta kabul ve ademi kabul meselesinde de 
esasen istinkâf diye bir şey ayrılmamıştır. Bunda 
da ayrıca istinkâf varakası aramak bendenizce mec
buri değildir. Binaenaleyh celse hali inikatta iken 
135 kişi reye iştirak ve bunların ekseriyeti mutla
kası olan 85 reyle Mamit Beyi intihap etmiştir. 85 
rey 210 reyin ekseriyeti değildir. Bir ikinci intihap
ta reye iştirak etmiş bulunan 135 reyin ekseriyeti
dir. Binaenaleyh ekseriyet olarak 85'i artık 210 da 
aramak zannetmem ki doğru olsun. Böyle bir şe
yin nizamnamei dahilide mevcut olmadığı halde ve 
Nizamnamei dahiliyi ve bir dereceye kadar akıl ve 
mantığa muvafık görünen bu sureti halli kabul et
meyerek obstrüksiyon yapan arkadaşların noktai na
zarına temayül göstersek, farzı mahal olarak göster
miş olsak, Meclisi âli zannederim iyi bir hattı ha
reket ittihaz etmiş olmıyacaktır. Yarın her hangi bir 
şeyde ayni mesele mütekabil şekilde cereyan ettikçe 
burada mühim meselelerin halline imkân hasıl ol
mıyacaktır. 

Mütekabilen tiaima Meclisi terketmek suretiyle 
hakkını istimal etmek ve bunu hak diye kabul etmek 
artık Meclisin mütekabilen köşe kapmaca oynama, 
kabilinden bir şey olur ki Meclisin bütün muamelâ
tını fevkalâde işgal eder. 
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TUNALI HİMÎ BEY (Bolu) — Affedersiniz, 
çocuk değiliz biz. 

Dr. MAZHAR BEY (Devamla) — Bendeniz 
daha fazla söylemiyeceğim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendimi, 
bendeniz zannediyorum ki meselede Heyeti Umu-
miyenin reyini istihsal edecek bir şekli hususî yok
tur. Nizamnamei dahili: Meseleyi tamamiyle hal
letmiştir. Yalnız ufak bir noktai nazar ihtilâfı var
dır ki kendileri buradaki ifadeleriyle hal buyurdu
lar. O da ikinci defa intihap yapıldığı zaman ayrı 
bir celse olmayıp diğer celsenin devamı olduğunu 
kayit buyurmuşlardır. Bu kayıt üzerine çıkınca me
sele tamamile hallolunurl demektir. Biliyoruz ki 
Meclis açılacağı zaman bir nisabı ekseriyet aranır 
ve ondan sonra o nisabın ekseriyeti mutlakası mev
cut oldukça müzakerat devam eder. Reyde de ni
sabı ekseriyeti mutlaka zaruridir. Fakat Makamı 
Riyaset kâtipleriyle birlikte eğer ekseriyeti mutla-
kanın, yani evvelce mevcut nisabı ekseriyetin ekse
riyeti mutlakasının mevcut olmadığını görürse, ya 
yoklama yapar yahut celseyi tatil eder. Şimdi biz 
evvelce 210 mevcutla müzakereye başladık 135 ade
di mürettebin ekseriyeti mutlakasıdır. Binaenaleyh 
müzakere ldeyam eder. Ve bu 130'la rey verebiliriz. 
Sonra bu itibarla biz Nizamnamei dahiliyi kabul 
etmiştik. Malûmu âliniz yüz dördüncü madde di
yor ki: «kâffei müzakerat, sülüsanı ekseriyet meş
rut olmayan hususatta, hazır bulunan azanın ekseri
yeti mutlakasiyle karargir olur» Sonra azanın - ade
di mürettebin değil efendim - Ekseriyeti mutlakası 
ile karargir olur, sonra hazır bulunan aza ekseriyeti 
mutlakayı haizmi idi? Değil mi idi? Bu mesele 
Makamı Riyasetle kâtip beylere aittir . Eğer değildi 
ise meselenin reye konmaması lazımgelirdi. Madem
ki reye konmuştur. O halde ekseriyet kâfidir ve ek
seriyet vardır ve bunun için de yine ayni maddenin 
fıkrai ahiresi vardır ki nisabın ademi vücudu hasa-
biyle rey istihsali kabil olamazsa mevkii müzakere
de bulunan maddenin falan gidiyor demekle ni
sabın ademi vücudu yukarıda söylüyor ki yoklama 
edilir. Demek ki Reis Beyce veya Divanı Riyasetçe 
nisap var mıdır yok mudur aranmamış ve esami 
okunmuş ve mevcut azanin reyinin alınmasına mü
racaat edilmiş. Adedi yüz otuz ikidir. Binaenaleyh 
evvelce celseyi açtığımız zaman mevcut olan nisap 
ekseriyetin ekseriyeti mutlakasMır. Bununla da rey 
verebiliriz. Bu halde mevcut zevatın ekseriyeti mut
lakası ise altmış üç kişidir. Seksen beş kişilik rey 

de tam bir reydir. Bu nizamnameye tamamiyle 
mutabıktır. Bunu muhtelif surette tefsir de müsait 
değildir zannedeerim (Doğrudur sadaları). 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, bende
niz de Ali Şükrü Beyin mıütalaatını aynen teyit ede
ceğim. Yalnız buna bir fıkra ilâve etmek istiyorum. 
Meclisi Âli bu nizamnameyi bundan pek çok zaman 
evvel değil, ya'km bir zamanda kaibul etmiş. Eğer Mec
lisi Âli bu nizamnameye riayet ediyor ve bu nizam
nameyi halen lâzimüiriaye görüyorsa yapılan intihap 
doğrudur. Yok eğer bu nizamname lâzimüiriaye şek
linden çıkmış ise yine kemafissalbık bir teamül koruz, 
o teamüle göre hareket ederiz. Üç ay kadar bir müd
det bu nizamnamenin kabulü için bu Mecliste uzun 
uzadıya münakaşat cereyan etti. Vaziyeti hususiye-
mizde bu nizamname kalbili tatibik değildir, binaenaleyh 
her günkü hâdisata göre biır kaide iBtihaz ederiz ve 
o nizamname olur denildi. Bununla işi başa çıkma
yacağı anlaşıldı. En nihayet nizamname ka'bul edildi. 
Bu gün yine bu mesele karşısındayız. «Hayır efendim 
nizamname başka tarzdadır» denilir tarzında Mec
listeki şu icra edilen intihabatta isabetin olmadığı id
dia ediliyor. 104 ncü madde refiki muhteremimiz Ali 
Şükrü Bey tarafından tamamen kıraat ve izah edildi. 
Heyeti Celileniz de zaten nizamnamenin bu maddesi
ni biliyor. Eğer bu maddesinin şu sarih mânası başka 
bir şeye delâlet ediyorsa lütfen şerh etsinler, o ciheti 
anlayalım. Yok delâlet etmiyorsa bu doğrudur. 

REM SANt BEY — Hilmi Bey! (Müzakere kâfi 
sadaları, bitti sadaları). 

(Müzakere kâfi sesleri). 
TUNALI HİLMİ (Bolu) — Müzakere kâfi di

yenler leh ve aleyhte olanlar söylemeden, aleyhinde 
söylenip söylemediğini anlamadan müzakere kâfi di
yorlar. Söylemiyorum efendim hayır söylemiyorum. 
Ldhte ve aleyhte olanlar söylemedikten sonra müza
kere kâfidir denmez ve mesele gittikçe oyuncak olu
yor. Leh ve aleyhte olanlar söylemeden evvel müza
kere kâfi görülmez.) 

RBİSt SANt BEY — Rica ederim, sözümüzü tas
hih buyurunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Sözümü geri 
aldım. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Bir şey 
hatırlatmak istiyorum. Müzakerenin kifayeti reye ko
nulmak için mutlaka lehte ve aleyhte söylenmek ica-
beder. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Bendenizden evvel 
burada iradı kelâm eden rüfekanın heyeti umumiyesi 
celseyi devam ediyor suretinde kabul ettiler, celse de-
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vam ediyor. O halde iki yüz on arkadaş mevcut vardı 
deniyor. Buna nazaran 130 kişi reye iştirak etmıiş, 
diğerlerini müstenkif kabul ettiğimiz takdirde bile 
yüz altı rey alan hiç kimse yoktur. Yüz otuz kişiye 
karşı yüz altı rey almalıdır ki rey tamam olmalıdır. 
Onun için bu reyde nisabı ekseriyet yoktur ve keen-
lemyekün 'hükmündedir (Gürültüler). Yüz otuza ka
dar. Çünkü celse devam ediyor. Bu ekseriyet nasıl 
olur? (Gürültüler). 

REİSİ SANİ BEY — Kesmeyelim efendim, her
kes kendi reyini söyler. 

NECATİ BEY ((Devamla) — 130'un ekseriyeti 
mutlakası olmaz. 210 kişi ile celse başlamış 210'un 
ekseraydti mutlakasını kazanmak lâzımdır. 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Efendim nizam
namei dahili mucibince alacaksa, celse olabilmek için 
mutlaka nisabı ekseriyeti haiz olmaz lâzımdır. Nizam
namei dahili mucibince adedi mürettdbin nısfından 
bir ziyadesi mevcut olmazsa Makamı Riyaset yokla
ma icra ettirir ve celseyi tatil eder, açmaz. Nizamna
me edsarahat vardır. Bizim adedi mürettdbin bir zi
yadesi 185'dir. Yani 185 aza mevcut olmadıkça celse 
aktedilmez, binaenaleyh mademki müzakere iki yüz 
on ile başlamıştır ve iki yüz on iki ile müzakere devam 
etti ve bilâhare de adedi aza azaldı, (132)'ye indi. Bi
naenaleyh celse devam edemez. Yalnız münakaşa için 
devam edebilir. Adedi mürettdbin bir ziyadesiyle baş
lanan celselerde, eğer müzakere esnasında aza dışarı 
çıkar vesair suretle nısıftan bir eksikten daha aşağı 
inerse müzakere devam edebilir. Fakat rey toplamak 
için mutlaka adedi mürettebin nısfından bir ziyadesi 
bulunmak lâzımdır. Reyin toplanmaması iıcabederdi. 

REM SANİ BEY — Müsaade buyurun, o da 
bendenize terettüp ediyor ki Mecliste ekseriyet var 
iken rey toplanmaya başlanmıştı. Rey toplanırken 
Meclisten aza eksilmiştir. 

ÖMER LÛTFİ BEY (Devamla) — Halbuki Ma
kamı Riyaset celseyi açmıştı. Nijsabı ekseriyet vardı. 
Nisabı ekseriyet olduğu için Makamı Riyaset rey top
lamaya başlamıştı. O esnada Mecliste aza eksilmiiıştir. 
Ndtioe, tasnifi arada Makamı Riyaset görüyor ki, rey 
verenlerin adedi yüz otuz ikidir. Binaenaleyh rey 
toplanmak için nisabı ekseriydt mevcut değil imiş. Ni
sabı ekseriyeti haiz olmayan bu Mecliste rey ile de 
harekdt edilmiş olması doğru olmaz. Binaenaleyh vaki 
olan intihabat keenlemyekündür ve böyledir. 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — Vaki olan intihabat 
keenlemyekündür. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efendim 
ilk celsede mevcut azanın iki yüz on olması itibariyle 

celse kuşat edilmiş ve intihabat iıcra edilmişti. Neticei 
intihabatta ekseriyeti mutlaka bulunmamış olduğu için 
ikinci bir ijntihaıp icrasına karar verilmiş ve (210) rey 
ile yani (21) azanın iştirak ettiği addedilerek intihalba'ta 
başlanılmıştır. Yani celse tatil edii|lmemiş ve Reis Bey. 
celseyi devam dttirmiştir. Bu iki yüz on azanın mevcut 
telâkki edildiği içind'k ki ekseriyetin arasına müracaat 
edilmiş ve intihap yapılmıştır. Bu intihabat icrasında 
bazı arkadaşlarımızın, köşe kapmaca tabüüjni kullan
ması gibi, ne olursa olsun, bazı arkadaşlar meşru olan 
haklarını istimal etmeyerek çıkıp gitmiştir. Neticede 
yapılan intihabatta yüz otuz kişi rey vermiş ve nftha-
yet seksen beş rey ile ekseriyet hâsıl olmuş demek ki, 
Reis Beyefendinin kani olduğu 210 azanın kanuni 
olan mevcudiyetlij şu suretle fiilen yüz otuza tenezzül 
dtaıiş ve ve netice itibariyle ekseriyeti mutlaka temin 
olunmamıştır. Arkadaşlarımız nizamnameye istinat 
ederek diyorlar ki; ekseriyet vardır. Eğer bunu kabul 
ediyorlarsa 210 rey ile Meclisin açıldığını kalbul et
memiş oluyorlar. Yok 210 rey ile Meclis inikat ettiği
ni nazarı iüiıbare alıyorlarsa nisabı ekseriyet 10'6 rey 
olmak lâzımigelir. Burada halledilecek mesele budur. 
Eğer yüz altı rey kabul ediyorlarsa 210 reyi, de kabul 
etmek lâzımigelir. Yok bunu kabul etmiyorlarsa 130 
rey ile Meclisin kuşat edilemeyeceği kanaatini kabul 
etmelidir. Şu halde burada anlaşılmayan nokta arka
daşlarımızın da yanlış olan içtihatlarıdır. Saniyen; 
ben şuna kaniim ki gerek Hamit Beyefendi gerek Ha
san Fehmi Bey 80 rey ile gel/ip bu kürsüyü işgal etmez
ler. Çünkü 300 - 400 azanın mevcut olduğu bu Mec
liste (Gürültüler). 

Rica ederim, bendeniz kendi hissjimi söylüyorum 
ve söylemeye mecburum. Diyorum ki: 400 azanın 
mevcut olduğu bu Mecliste herhalde iki yüz on rey 
ile, iki yüz elli rey 'ijle intihap olunmayı herkes arzu 
eder. 'Binaenaleyh 85 rey ile intihap zannederim ki 
muvafık değildir, Intihabatın kanuni, hukuka ve doğ
rudan doğruya şekli resmide vuku'bulması için her
halde ekseriyet olması ieabeder. Bu intihapta da 106 
reyi doldurmayan azanın hiç bir vakit ekseriyet te
min edemeyeceği kabul edilmelidir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Efendim 
Nizamnamei Dahili madem ki kabul edilmıijştir. Ge
rek Ali Şükrü Beyefendi gerek Hakkı Hami Bey ve 
gerek Mazhar Bey kardeşimiz nizamnameye istinat 
edjüyorlar. Bendeniz de nizamnameye istinat ederek 
onların fikirlerinde olmadığımı iddia edeceğim. Maz
har Beyefendi «insidat» kelimesini istimal ettiler. 
Arz edeyim: Nizamnamei dahilide mevcut olmadığı 
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idin Meclisi terketmekle onların reyine iştirak etme
miş olmamaları esasını kabul buyurdular. Bendeniz 
diyorum ki insidat her nekadar Nizamnamei dahilide 
mevcut değilse de Meclisi Mebusan zabıtnamelerini 
okuduklarına şüphe etmediğim arkadaşlarımca da ma
lûmdur ki; teamülen bizim Meclisi Mebusanimızda 
de bu mevcuttur ve bu kelime Meclisi Mebusanda 
(öbustroksjiyon) kelimesi kullanıldığı zaman (Türkçe-
sini söyleyiniz sadaları) işte insidat dedim. Bilhassa 
tercümesi olarak kullanılmıştır. Şimdi iki noktait na
zar vardır. Ya birini yahut diğerini kabul etmek mec
buriyetindeyiz. Ya MecliijS (210) aza ile intihabata 
başlamış, celse hitama erdirilmeden, maksut husule 
gelmediği için, ikinci intihabata devam edilmiştir. Şu 
'halde iki yüz on kişi mevcut olduğu kaibul edildiğine 
nazaran bunun nısfı yüz altı eder. Yüz altı rey veril
miş değildir. Bu itibarla bu intihap doğru değildir. 
Eğer yüz otuz iki aza ile intihaba ıbaşlanmış ise bu 
zaman da nisabı ekseriyet mevcut değildir. Çünkü 
adedi mürettep (360)'dır. Bunun nısfı (181) eder der
seniz ki adedi mürettebe nazaran. (132) azanın mev
cudu rey verebilmek için kâfidir. Bu Nizamnamei 
Dahiliye muvafık değildir. Hem (104) ncü maddenin 
sson fıkrasında bu mevzubahis oluyor. Nisabın ademi 
mevcudiyeti hesabiyle rey istihsali kabil olamazsa 
mevkii müzakerede bulunan maddenin kararı ertesi 
Meclise bırakılarak ikinci defa müzakere olunacağı 
ruznamei müzakerata o suretle dercolunur. Madem ki 
bugünkü ikinci intihapta nisabı ekseriyet mevcut ol
madığı adetle anlaşılmıştır. (132) reyin artık kaibul 
edilmemesi ve üçüncü defa olarak ekseriyet izafesinin 
teminiyle de intihap kabul edilerek yeniden intihabata 
başlamak lâzımgelir. Bir ikinci şekil, bir üçüncü şekil 
yoktur. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — İkinci inti
bahı kabul ederken, ikinci intihapta müstenkifler ol
duğu için ve netice ekseriyetti mutlaka ve matlubeyi 
haiz olmadığı için üçüncü bir intihaba müracaat edi
lir. ' 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Nihayetinde diyor ki: İkinci intihabatta rey verenlerin 
adedi ne olursa olsun neticei ara muteberdir. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi müsaade 
buyurur musunuz? Bendeniz zannediyorum ki müza
kereyi yanlış yapıyoruz. Müzakere edeceğimiz şey 
(kürsüye, kürsüye sadaları). 

Efendim müzakereyi yanlış mecralarda idare ediyo
ruz. Burada müzakere edeceğimiz şey, Divanı Riyaset 
intihabında ekseriyeti mutlaka nedir? Bunu tetkik edip 

tayin etmektir. Divanı Riyaset intihabında ekseriyeti 
mutlaka, Meclisin açıldığı nisabın nısfından bir faz
ladır, bu muhakkaktır. Bu münakaşa edilir mi ki 
mevzuu müzakere olsun? Demek oluyor ki Meclis 
(210) rey ile açılmış, ekseriyeti mutlaka kati olarak 
(106)'dır. Yüz altı rey bir adam kazanmış olmalıdır ki 
ekseriyeti mutlakayı kazanmış olsun. Artık müzakere 
edilemez zannederim. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Hangi madde? 
İSMET BEY (Çorum) — Beşinci madde. 
REİSİ SANt BEY — Efendim müzakerenin ki

fayetine dair bir takrir vardır. Müzakereci kâfi gö
renler lütfen ellerini kaldırsın. 

HAKKI HAMt BEY (Sinop) — Söz isterim efen
dim.. 

REİSİ SANI BEY — Bir defa zatıâliniz söz söy
lediniz ve sonra da bendeniz bunu reye koymak mec
buriyetindeyim. Eğer Meclis müzakereyi kâfi görmez
se o vakit söz söyleyebilirsiniz ve söz de sizindir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Reis Bey! Bu takririn aleyhinde söz söylenebilir. 

REİSİSANİ BEY — Ademi kifayeti hakkında 
söz söylenebilir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bendeniz eğer 
müsaade buyuruluyorsa müzakerenin ademi kifaye
tine dair söz söyleyeceğim. Mesele eyice tenevvür 
etmedi zannediyorum. Bu mesele gayet mühimdir, 
tabii Heyeti muhteremeleri takdir ederler. Bu gibi 
mühim mesailde istical ile hareket edecek olursak 
bilmem hangisinde teenni ile hareket edeceğiz? 

REİSİSANİ BEY — Bu takrirle müzakerenin ki
fayeti reye konuyor. Kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar, kâfi görüldü. Efendim şimdi takrirde 
bir iki şey daha var. Efendim müzakerenin kif a yetiy
le intihapta ekseriyet bulunmadığı için intihabın ge
lecek celseye talikini teklif ediyorlar. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Ekseriyet var 
efendim, devam edelim. 

REİSİSANİ BEY — İntihapta diyorlar rica ede
rim. 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Talikına mahal 
yok. 

RBİStSANİ BEY — Ekseriyet bulunmadığı için 
intihabın gelecek celseye bırakılmasını teklif ediyo
rum diyor. Bu ciheti kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — O halde intihap
ların hepsi değişecek. (Ekseriyet yok sesleri.) 
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REİSİSANİ BEY — Sayarız, ekseriyet var mı 
yok mu malûm olur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) —• 132 kişi reye 
iştirak etmiştir. 

REİSİSANİ BEY — Aksini, yani imtihaibın ge
lecek celseye talikini kaibul etmeyenler... (Saıd'alar, 
gürültüler) rica ederim efendim, eğer hepiniz bağırır
sanız ben ifayi vazife edemem. Burada aksini, yani 
intihabın gelecek celseye talikini kabul etmiyenler 
ellerini kaldırsın. 

3. — MUH 

7. — Bugün Adana'dan uçmak isteyen iki düş
man t'ayyeresinden birisi hiyni Tayaranda diğeri 

1. — Şemmar Şeyhülmeşayihinden mevrut sadakat 
telgrafı. 
Ankara'da Meclisi Kebir Reisi Mustafa Kemal Paşa 

Hazretlerine 

(Bugün Şemmar aşairlerimiz ki 16 000 raddesi n-
dedir. Din ve millet uğrunda fedayi can etmeğe, ha
zır bulunuyoruz. Mahvolsak bile ecnebilerin hükmü
ne tehaiyet etmeğe kail değiliz. Musul ve Irak'ın tah
lifine muavenetinizi bekliyoruz. Her vakit hizmeti
nize vak'folup samimiyetimizin takdiri ile emirleri
nizi bekleriz efendim. 

11 Ağustos 1336 
Şeyhülrneşayih Şemmar Meşali Farisi 

(İşitmiyoruz sadaları). 

. REİSİSANİ BEY — Gürültü olursa elbette işit
mezsiniz. (Yaşasın Şemmar aşireti sesleri). (Alkışlar). 

REtSİSANİ BEY — Eğer Mecii'siâliniz tensip 
huyurursa Reis Paşa Hazretleri kendilerine lâzımge-
len cevahı versinler (Teşekkürle bera'ber sadaları.) 

2. — Batum'luların Türkiye'ye merbutiy etlerine 
dair Trabzon Vilâyetinin telgrafı. 

Batum'un Gürcüler tarafından işgalini müteakip 
Büyük Millet Meclisi Hariciye Vekâletinden Gürcis
tan Hariciye nezaretine gönderilen notayı haber alan 
Batum Cemiyeti İslâmiye Riyaseti asıriardanberi 
âlemi Islâmın niğahbanı olan Türkiye'nin bu mühim 
ve muazzam tarihi günlerin Acara Müslümanlarına 
karşı gösterdiği dinî meributiyet ve alâkadan dolayı 
Büyük Millet Meclisine nihayetsiz teşekkür at ve 
Mahm'edetlerinin ve ankarip anavatanları olan Tür
kiye'ye kavuşarak senelerdenheri katlandıkları ifti-

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim şimdi 
intiha'bın (gürültüler) müsaade buyurun. 

REİSİSANİ BEY — Müsaade buyurun, talikini 
kabul etmeyenTCri reye koyuyorum. Aksini efendim, 
talikini kaibul etmeyenler ellerini kaldırsınlar. Efen
dim talik edildi. İntihapta ekseriyeti mutlaka bulun
madığı için intihabın gelecek cel'seye taliki kabul 
olundu. 

Celse devam ediyor efendim evrakı varide var on
lar okunacaktır. 

LİF EVRAK 

rak acılarını şefkat nisar Türkiye'nin ulvî ve feyyaz 
sinesinde yaşayarak ancak unutaibileceklerinin Bü
yük Millet Meclisine arzını istirham eyledikleri ce
miyeti mezkûre riyasetinin işarı üzerine maruzdur. 

7 . 8 . 1336 
Tra'bzon Vali Vekili ve Kumandan 

Rüştü 

3. — 41 nci fırka kumandanlığının harp raporu. 
1 5 . 8 . 1336 tarihine ait harp raporudur : 
1. Bugün düşmanın bir zırhlı treni Avcı Köyü 

önüne gelip derunundaki iki cebel topu ile mevazii-
mize ateş etmiş ve badehu Kodise çekilmiştir. 

2. 14, 15 . 8 . 1336 gecesi Avcı Köyü önünde
ki köprüyü tahribe giden müfrezemiz düşmanı Yaka 
Köyünde icra ettiği topçu ateşi üzerine vazifesini 
kısmen ifa ederek avdet etmiştir. 

3. Bugün sabahleyin Tarsus cenubunda Musalla 
mahallesi istikametinde düşman tarafından zahire 
toplamak için bir müfreze ile hurç yapmış ise de ce
reyan eden muharebe neticesinde yirmi kişi maktul 
ve iki makineli tüfek, fişek sandığı terkederek mak-
huren Tarsus'a çekilmiştir. 

4. — Adana cephesinde 14 . 8 . 1336 günü ate
şimizle talimgahın cenubu şarkisine sükut eden tay
yare düşman tarafından tamir edilmektedir. 

5. — Düşmanın Karataş'tan Adana'ya cephane 
getirdiği ve üç günden beri devam eden boımfbardu-
man neticesi Adana'da meskûn Rum ve Ermenilerin 
kafile kafile Karataş'a nakledildiği görülmüştür. 
Rumların kısmen iltica etmek fikrinde oldukları ha
ber alınmıştır. 

6. — Adana muhasara hattı Cenup ve Garbi şi
malden darlaştırılmıştır, 
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daha yerde bulunurken toplu ateşimizin tesiriyle sa-
k atlanmıştır. 

8. — Sis mıntıkasında tahrip edilen köprüleri 
kum tarbalariyle acele tamir eden düşman zırhlı 
treni Miisise kadar gelerek 14 . 8 . 1336 günü Cagal 
derenin Garbini tamire teşebbüs etmişlerse de mu
vaffak olamayara'lt geri gitmişlerdir. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetine, Adana cephesi kumandanlı

ğına arz edilmiştir. (Nereden sesleri)'. 

Kırk Birinci Fırica Kumandanı emriyle 
Selim 

REİSİSANİ BEY — Efendim celseyi tatil edece
ğim. Fakat gelecek ruznamemizi bildireceğim. Evrakı 
varide bugünkü ruznameden müdevver evrak ile Ka
nunu Esasi Encümeni mazbatası ve muhacirin mü
düriyeti hakkında tadil edilen mevad. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim Hukuku Esasi
ye Encümeninin mazibatası dahil midir? 

REİStSANİ BEY — İthal ediyoruz efendim. Hu
kuku esasi, Kanunu esasi o da ithal ediliyor. Efen
dim yarın saat 6'da içtima edeceğiz. 

(Saat yedıide içtimaa nihayet verildi.) 
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