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11 . 1 . 1926
BİRİNCİ CELSE

C : 1
'

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,20
REİS : Kâzını Paşa
KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Ragıp Bey (Zonguldak)
— — — • »

REİS — Celseyi açıyorum efendim.
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır :
Otuz sekizinci İçtima
9 Kanunisini 1926 Cumartesi
Birinci Celse
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zap
tı sabık hulâsası kırarat ve kabul olundu. Evrakı
varide hakkında icabeden muamele ifa edildi.
Kütahya Mebusluğuna intihap edilen Faik Bey
hakkında Beşinci Şube mazbatası kıraat ve kabul ve
kendilerinin tahlifi icra olundu. Yusufeli kazasın
dan bir şahsın idamına ve 1 Nisan 1341 tarihli Ka
nun ile Harp kazançları vergisi Kanununa müteallik
mazbatalar kıraat ve kabul edildi.
Müteakiben piyanko keşidesinin münhasıran
Tayyare Cemiyetine aidiyeti hakkındaki teklifi ka
nunî müzakere ve aynen kabul ve heyeti umumiyesi
tayini esami ile reye vaz olundu.

İdarei umumiyei vilâyat kanunu muvakkatinin
62 ve 54 ncü maddelerini muaddel kanun lâyihası
dahi müzakere edilerek ikinci madde aynen kabul
ve birinci madde ile üçüncü madde encümene iade
olundu ve badehu teneffüs için celse tatil edildi.
ikinci Celse
Kâzım Paşa tarafından küşad edilerek Hariciye
Vekili Tevfik Rüştü Beyin; Musul meselesi hakkın
daki beyanatı istima edildikten ve birinci celsede
tayini esami ile reye vaz edilmiş olan kanunun ekse
riyetle kabul edildiği tebliğ olunduktan sonra Pazar
tesi günü toplanılmak üzere celse tatil edildi.
REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hakkında
bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hu
lâsasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın». Kabul edilmiştir.

2. — SUALLER, CEVAPLAR
1. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; ölçü
lere dair Ticaret Vekâletinden şifahi sual takriri.

REİS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir.

3. — EVRAKI VARİDE
Azayı Kiram Muamelâtı
1. — İstanbul mebusluğuna intihap edilen Behiç
Bey hakkındaki ikinci Şube mazbatası ve müşarüni
leyhin tahlifi.
REİS — Okunacakta-.
Riyaseti Celileye
Şubemiz Encümenin tetkik ettiği yukarıda mev
zubahis İstanbul Mebusluğuna intihap olunan Behiç
Beyin intihap mazbatasının kanun ve usulüne mu
vafık olduğu anlaşılmakla kabulü mebusiyeti Riya
seti Celileye arz olunur.
İkinci Şube Reisi
Kâtip Namına
Konya
Ankara
Musa Kâzım
İhsan

REİS — Efendim, mazbatayı reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın...
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul
edilmiştir. Tahlifi icra edilecektir.
(Behiç Beyin tahlifi icra edildi)
2. — Diyarbekir Mebusluğuna intihap edilen
ibrahim Talî Bey hakkında Üçüncü Şube Mazbatası.
REİS — Okunacaktır.
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceîilesine
Mehmet Beyin, vukuu vefatı ile inhiiâl eden
Diyarbekir Mebusluğuna intihap edilen Varşova Se
firi Tali Beyin intihabım müş'ir ohıp, 4 Kânunusani
1926 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında Şubemize
havale buyrulan mazbata usulen tetkik olunarak mu-

— 101 —

