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BIRINCI GELSE 
Açılma saati : 14,10 

Reisi s in — Abdülhak Hamit B. ( İSTANBUL) 

Muvakkat Kâtipler: Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR ), Avni B. ( YOZGAT ), 
Ferit Celâl B. ( MERSİN ), Emin Aslan B. ( DENİZLİ ) 

1 — REÎSÎ SIN TARAFINDAN MECLÎSİN AÇILMASI 

Reis — Azasının en müsinni olmak sıfatile Bü
yük Millet Meclisini kuşat ediyorum. Fakat bilir-
misiniz Muhterem efendilerim; bu benim için ne 
eşsiz bir mazhariyettir. En yüksek kürsüden, ta
rihin en büyük milletini ve bu milletin en büyük 
adamını alkışlamak saadetine ermiş nadir fani
lerdenim. Mazi ve istikbale ait bir çok muvaffa-

1 — Asayı kiramın tahlifleri 
Reis — Efendim, azanın tahlifleri icra edile

cektir. 

3 — ÎNT: 

1 — Meclis Reisi intihabı 
Reis — Meclis Reisi intihap edilecektir, lütfen 

reylerinizi istimal buyurunuz. 
( Reyler toplandı ). 
Rey vermiyen var mı efendim? Rey toplama 

muamelesi bitmiştir, efendim. 
( Reylerin tasnifi için, Şakir Bey ( Edirne), 

Hasan Reşit Bey ( Muş ), Haydar Bey (Antalya) 
kura ile tefrik edilmişlerdir). 

Reis — Reylerin neticesini arzediyorum efen
dim: 

285 reyle Balıkesir Mebusu Kâzım Paşa Meclis 
Reisliğine intihap edilmiştir. ( Alkışlar ) . 

Recep Zühtü B. ( Sinop ) — Başka zate rey 
verilmiş midir efendim? 

Reis — Hayır efendim. 
Recep Zühtü B. ( Sinop ) —- O halde müttefi-

kan intihap edilmiştir. 
Reis — Evet efendim, müttefikan intihap edil

mişlerdir. 
( Kâzım Paşa Hazretleri şiddetli alkışlar ara

sında Riyaset makamına geldiler). 
Reis — Muhterem arkadaşlar; gösterdiğiniz 

itimada teşekkür ederim, tevdi buyurduğunuz şe
refli ve ehemmiyetli vazifeyi teveccühünüze lâyik 
bir surette yapmağa çalışacağım. Cümlenizi hür
metle selâmlar ve muvaffakiyet dilerim. ( Şiddetli] 

kiyat ihraz etmiş olan Heyeti Celilenizin bu dev-
rei içtimaiyede dahi ayni muvaffakiyatı idame ede
rek haizi mubahat o] masını can ve dilden temen
ni ederim ve eğer huzurunuzda lâyikile arzı şük
ran edemiyorsam kusurumun kemali şirinime ba
ğışlanmasını da ayrıca dilerim efendilerim. (Şid
detli alkışlar). 

(Adana intihap dairesinden itibaren âzayi ki
ramın tahlifleri yapılmıştır) 

I 

2 — TAHLİFLER 

alkışlar, allah muvaffak etsin sesleri ) . 

2 — Riyaset Divanı intihabı 
Reis — Efndim; Riyast Divanı intihabına baş

lıyoruz. Üç sepet var, sağdan birinci sepet Reis Ve
killikleri, ikinci sepet îdare Amirlikleri, üçüncü
sü de kâtiplikler, için verilecek reylere mahsustur. 
İsimler okunacaktır. Lütfen reylerinizi veriniz. 

( Reyler toplandı ). 
Reis — Reylerini vermiyen varsa versin efen

dim. Rey verme muamelesi bitmiştir. 
Cemil B. ( Tekirdağ ) — Tasnifte çabukluk 

ve suhulet olmak için, intihap edilecek her zat 
için üç arkadaş tefrik edilsin ve bu şekil nizam
nameye de muvafıktır. 

Reis — Muvafıktır efendim. Reis Vekilleri ve 
îdare Âmirleri intihabına ait reylerin tasnifi için 
9 zat ve kâtiplerin intihabına ait reylerin tasnifi 
için de 12 zat ayırıyoruz. Onlar gurup halinde 
çalışarak çabukluğu temin ederler. 

( İrfan Ferit Bey ( Mardin ), Hasan Cemil 
Bey ( Bolu ), Hasan Bey ( Zonguldak ), Emin 
Bey ( Samsun ), ibrahim Süreyya Bey ( Kocaeli), 
Hakkı Bey ( Kütahya ), Bakteriyolog Refik Bey 
( Bursa ), İhsan Paşa ( Giresun ), Abdürrezzak 
Bey ( Mardin ), Reis Vekillerine ait reyleri; 

Hüsnü Bey ( Tokat ), Şahin Bey ( Gazi An-
tep ), Tahsin Bey ( Kastamonu ), Osman Niyazi 
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Bey ( Çanakkale ), Hasan Yakup Bey ( Ankara), 
Emin Fikri Bey ( Bursa )., Celâl Nuri Bey ( Te
kirdağ ), Esat Bey ( Amasya ), Ali Rana Bey 
( İstanbul ), îdare Amirliklerine ait reyleri; 

Salâhattin Bey ( Kocaeli ), Yaşar Bey ( is
tanbul ), Naim Hazim Bey ( Konya ), Şevket Bey 
( Ordu ), Kılıç Ali Bey ( Gazi Antep ), Hayrul-
lah Bey ( istanbul ), Vasıf Bey ( izmir ), Hasan 
Gavit Bey ( Rize ), Zülfü Bey ( Diyaribekir ), 

Reis — Celse açılmıştır efendim. Reylerin ne
ticesini arzediyorum. 

Reis vekillikleri için 281 zat rey vermiştir. 
Reis vekillikleri için Trabzon Mebusu Hasan 

Bey 248, izmir Mebusu vasıf Bey 172, Manisa 
Mebusu Sabri Bey 124, Bursa Mebusu Refet Bey 
117, Çorum Mebusu ismet Bey 86, Gümüşane 
Mebusu Hasan Bey61, i l â h . . . rey almışlardır. 

Reye iştirak edenlerin adedi 281 olduğuna gö
re mutlak ekseriyetle Hasan Beyle Vasıf Bey 
reis vekilliklerine intihap edilmişlerdir. Diğer 
zevat nısıftan bir fazla rey almadıklarından do
layı bir reis vekilliği için yeniden intihap yapı
lacaktır. 

idare amirlikleri için 278 zat rey vermiştir. 
Necip Ali Bey (Denizli) 178, irfan Ferit Bey 

(Mardin) 127, Şükrü Bey (Çanakkale) 94, Halit 
Bey (Bayazıt) 82 rey ve diğer zevat ta müteakiben 
daha az rey almışlardır. Buna nazaran Necip Ali 
Bey mutlak ekseriyeti ihraz etmiştir. Diğer âza 
için yeniden intihap yapılmak lâzımdır. 

Kâtiplik için; Ruşen Eşref B. (Afyon Karahi-
sar) 276, Avni B. (Yozgat) "l67, Haydar Rüştü B. 
(Denizli) 129, Ziya Gevher B. (Çanakkale) 140, 
Süreyya B. (Tokat) 90, Ali B. (Rize) 94, Ali Rıza 
B. (Mardin) 41, elh Rey almışlardır. 

Buna nazaran Ruşen Eşref ve Avni Beyler ek-
kâtiplikler için yeniden intihap yapılacaktır. 
seriyetle kâtipliğe intihap olunmuşlardır. Diğer 

Efendim Reis Vekilleri için iki ve kâtiplikler 
için de iki zat üzerinde ekseriyet teşekkül etmiştir. 

Divan Riyaseti, bilhassa iki kâtibin intihap 
edilmesi dolayısile teşekkül etmiş addedebiliriz. 
Bundan sonra Reisicumhur intihabına geçer-ve bu 
intihaptan sonra da Divanı Riyasetin noksan aza
sını seçebiliriz. 

Emin Bey (Eskişehir^, Hayrettin Bey ( Bilecik), 
Bekir Lûtfi Bey ( Tokat) , Kâtipler intihabma 
ait reyleri tasnife kura ile memur edildiler). 

Reis — Efendim; reylerin tasnifi biraz uzun 
sürecektir, onun için bir celse fasrlası yapacağız. 
Bu celse fasılasından sonra reylerin neticesini teb
liğ edeceğiz. On beş dakika sonra toplanmak üzefre 
celseyi tatil ediy©rum. 

Kapanma saati: 18, 10 

Hasan B. (Trabzon) — Muhterem arkadaşla
rım; beni Reis Vekilliğinize intihap suretile izhar 
buyurduğunuz teveccühlerinizden dolayı arzı şük
ran eder ve vazifem esnasında kıymetli muzahe
retlerinizi dilerim. (Alkışlar) 

Vasıf B. (izmir) — Bana çok büyük bir şeref 
bahşettiniz, derin bir tahassüs içinde kalbî şük
ranlarımı arzederim. 

3 — Reisicumhur intihabı. 
Reis — Efendim Reisicumhur intihabı için rey

lerinizi istimal buyurunuz. 
Halil B. (izmir) — Reis Paşa Hazretleri! Mü

saade buyururmusunuz? Reisicumhur intihabı 
hakkında bazı maruzatta bulunacağım. 

Bendeniz teşkilâtı esasiye kanununu tetkik et
tim. Şu kanaati hasıl ettim ki Reisicumhurun inti
habı Büyük Millet Meclisinin devrei intihabiyesi-
nin sonu olan teşrinisani bidayetinde yapılmak 
zaruridir. Mesele çok mühim olduğu için müsaade 
buyrulursa kanaatlerimi arzedeyim (Kürsüye ses
leri). 

Reis — Kürsüye buyurun söyleyin. 
Halil B. (İzmir) — Efendim; dün Reis Paşa 

Hazretlerinden bir teşkilâtı esasiye kanunu istir
ham etmiştim. Lütfettiler, kanunu tetkik ettim, 
bendenizce kanunun maddeleri çok sarihtir. 

Kanaatimin istinat ettiği maddeleri müsaade 
buyurursanız «kuyayım. 

Yedinci madde — Meclis icra salâhiyetini ken
di tarafından müntahap Reisicumhur ve onun ta
yin edeceği bir icra Vekilleri Heyeti marifetile 
istimal eder. Meclis Hükümeti her vakit muraka
be ve iskat edebilir. 

Bu demektir ki ; icra meselesinde ilk söz Hükü
metin, son söz Meclisindir. Hükümet icrayı yapar, 

IKINCI CELSE 
Açılma saati : 17, 45 

R e i s — Kâzım Pş. 

K â t i p l e r : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR) , Avni B. ( YOZOAT ) 
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Meclis murakabe eder. Son söz onundur. Icrayi 
beyenirse tasvip eder, beyenmezse tasvip etmez. 

Reisicumhurun intihabına taallûk eden mad
deye gelince: 31 inci madde şöyledir. ' 'Türkiye 
Reisicumhuru Büyük Millet Meclisi Heyeti Umu-
miyesi tarafından ve kendi âzası meyanından bir 
intihap devresi için intihap olunur. Vazifei riyaset 
yeni Reisicumhurun intihabına kadar devam eder. 
Tekrar intihap olunmak caizdir. (Gürültüler) 

Efendim müsaade buyurursanız çok mühim 
olan bu meselede eğer içtihadımda hata varsa ben de 
ekseriyetin reyine elbette iltihak ederim. Fakat 
meseleyi çok mühim telâkki ettiğim için şimdi ar-
zedeceğim izahatla Meclisi Âlinizi rahatsız ede
ceğim. Sükûnetle dinlenmesini rica ediyorum. 

Meclisin devrei intihabiyesine ait olan mad
de de sarihtir. Bunu okumağa lüzum görmüyo
rum. Bütün âza bilirler, müddet dört senedir. 
Şimdiki intihapta fevkalâde intihaptır. ( Fevka
lâde intihap değil sesleri ) Şimdiki içtima fevka
lâde içtimadır ve Meclisin dört senelik devresi 
teşrinisaniden iptidar etmek lâzım gelir. 

Reisicumhur hazretleri için maddenin saraha
ten tayin ettiği müddet dört senedir. Bu müddet 
yüksek makamın ve yüksek salâhiyetin, haiz olma
sı lâzım gelen kuvvet ve istikrarın teminatıdır. 
Binaenaleyh bu gün o dört sene ikmal edilmemiş
tir. Eğer şimdi intihap yapacak olursak Teşkilâ
tı Esasiye kanununun, yüksek makamın kuvvet 
ve istikrarı için vazettiği teminatı zayıflatmış 
ve bu dört sene müddeti indirmiş olacağız. 

Meseleyi bir de diğer suretle tetkik edelim : 
Bu Meclisin devrei intihabiyesi önümüzdeki 

teşrini saniden başlıyarak dördüncü senenin teş
rinisanisinde hitam bulacaktır. Halbuki önümüz
deki teşrinisaniye altı ay vardır. Bu gün Riyaseti 
Cumhur intihabını yaptığımız takdirde dört sene 
müddete altı ay daha zammetmiş ve binaenaleyh 
Reisicümhurluk müddetini artırmış olacağız. 
Halbuki kanun sarahaten Reisicümhurluk müd
detini dört sene olarak tesbit etmiştir. Ben bazı 
rüfeka ile görüştüm, onların istinat ettikleri şey, 
Reisicumhur olacak zatın Meclis âzasından olma
sı, mebusu bulunması meşrut olduğu meselesidir. 
Fakat dikkat etmek lâzımdır ki kanun, Reisicum
hur Hazretlerinin intihabı için vasıf ve şart ola
rak mebusluğu koyuyor, 4 senelik müddeti bu
na bağlamıyor. Eğer öyle bir şey olmuş olaydı 
tecdidi intihapta nasıl ki Meclisin fevkalâde iç
timaidir diyerek o müddeti devrei intihabiyeye 
zammediyorsa Reisicümhurluk müddetine de zam 
etmek lâzım gelirdi. Kanun sarihtir. Başka mem
leketlerdeki manası Disolüsyon yani fesih de
mek olan tecdidi intihap keyfiyeti bir devrei iııti-
habiyede bir kaç defalar tekerrür edebilir. Bu 
takdirde Riyaseti Cumhur makamının kuvvet ve 
istikrarını Meclisin bu suretle tevali edecek olan 
tahavvülâtma tabi tutmak lâzım gelir ki bu, zan 
nediyorum, menafii esasiyei devletle kabili telif 
değildir. Kanaatim budur. Bendenizce kanun sa

rihtir, bendeniz meseleyi mühim telâkki ediyorum. 
Maahaza ekseriyet benim fikrimi teslim etmez ve 
bana iştirak etmezse isabet orada imiş der ve 
oraya iltihak ederim. 

Şunu da arzedeyim ki, tarihimiz milletimiz 
için bir eseri tali olarak başımızda bulundurdu
ğu şahsiyeti muhteremenin tabiî bu mülâhaza
larımla bir alâka ve münasebeti olamaz. Benim 
maksadım kanunu esasinin bu makama temin 
ettiği dört senelik istikrarın mahfuziyetidir. Me
bustur mebusluk değişince bu da değişmek lâzım 
gelir gibi, kanunda bir sarahat yoktur. Belki ak
sine sarahat vardır. Sarahati kanuniyeyi ve 
bahusus benim çok kıymetli addettiğim hükmü 
kanuniyi delâlete müstenit fikirlerle tezelzüle 
uğratmamak lâzım gelir kanaatindeyim. 

Recep B. ( Kütahya ) — Arkadaşlar; muhte
rem yeni arkadaşımız Halil Beyefendinin açtıkları 
müzakere zemini, sözleri başlamadan evvel ehem
miyeti haiz bir mevzu değildi. Fakat ifadelerini 
dinledikten sonra üzerinde hakikaten ehemmiyet
le tevakkuf edilecek bir mesele karşısında bulun
duğumuz kanaatine vardım ve bu sebeple maru
zatta bulunmak lüzumunu hissettim. Halil Beye
fendinin ifadeleri teşkilâtı esasiyemize ve bu teş
kilâtı esasiyede on bir senelik mütekâmil efkârın 
tesbit etmiş olduğu ruhu asliye tetabuk etmemek
tedir. O esasi kanaatimi arzetmeliyim: Muhterem 
arkadaşım esaslı bir nokta olarak Meclisin dev
rei iııtihabiyesinin 4 sene gibi kat ' î bir müddetle 
mukayyet olduğunu söylediler ve bunu kanunun 
metnini okumadıkları bir maddesine müsteniden 
bir esas gibi ifade buyurdular. Şimdi bütün mad
delerini yeniden tetkika fırsat bulmuş olmamakla 
beraber bu kanunun hamuru içinde uzun müddet 
yaşamış ve çalışmış bir insan sıfatile elimizde bu
lunan teşkilâtı esasiye kanununda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin devrei intihabiyesi 4 senedir di
ye hiç bir kat ' î metini olmadığını evvel emirde 
arzetmek isterim. Bahis buyurdukları madde, zan-
ediyorum ki on üçüneü maddedir. Bu maddenin 
ilk cümlesinin metni şudur: 

( Büyük Millet Meclisinin intihabı 4 senede 
bir kere icra olunur). Bu madde tespit olunan 
fikir normal meclis intihabının 4 senede bir ya
pılacağıdır. yoksa intihap devresinin 4 sene oldu
ğu değildir. Ayni maddede ve kanunun diğer mad
delerinde öyle fikirler vardır ki bu hükümlere 
göre tabiî ahvalde 4 senede bir icrası lâzım gelen 
intihap bazan dört seneden fazla bir zamanda 
yapılabilir. Bazanda intihabın yenilenmesi kararı 
verilerek meclis dört seneden fazla bir zamanda 
yapılabilir. Bazan da intihabın yenilenmesi ka
rarı verilerek meclis dört seneden daha az devam 
eder. Bu iki hal dahi ayni kanunda derpiş edil
miştir. 

Demek ki Büyük Millet Meclisi 4 sene için in
tihap edilmekle beraber intihap devresi memleke
tin yaşadığı siyasî hayata ve umumî ahval ve şe
raite göre 4 seneden az olabileceği gibi bu müdde-
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tin ayni şerait altında beş seneye kadar uzaması-
da teşkilâtı esasiyede sarahatle kaydedilmiş esas
lardır. 

Kanunun hiç bir yerinde (intihap devresi 4 se
nedir) kaydı mevcut olmadığına göre, Meclisin ah
vali adiyede 4 senede bir intihap olunacağı hakkın
daki hükme istinat ederek böyle bir netice çıkarmak 
doğru olmadığı, bu izahatımla tamamen anlaşılmış 
olur. Esasen mevzu meseleyi hal için yalnız mad
delerin, kelimelerin üzerinde durmak değil, daha 
ziyade millî bünyemizin tam ifadesi, teşkilâtı esa
siye kanunumuzun birinci kelimesinden son satırına 
kadar heyeti mecmuasının ihtiva ettiği ruhu esa
siyi mütalea etmek ve bu ruhu eyi anlamak lâzım
dır. Bu esasa göre malûmu âlinizdir ki Türkiye 
B. M. M. inin 23 nisan 1336 tarihinde ilk toplan
dığı günden şimdiki teşkilâtı esasiye kanununun ya
zıldığı zamana ve nihayet bu güne kadar vazn ka
nuna hâkim olan ruh (espri), müselsel tekâmül saf
haları arzederek kemalini bulmuştur. Bu tekâmü
lün ruhu bu gün şerefli bir mevki olarak işgal etti
ğimiz bu yüksek kürsünün başındaki lâvhada bir 
nas olarak yazılıdır. Bu, aynen teşkilâtı esasiye ka
nununda da vardır. Buda (Türkiyede hakimiyet bi-
lâkaydüşart milletindir) ibaresidir. Halil Beyefendi
nin okudukları yedinci maddeden iki madde yu
karıda, beşinci maddede ise (teşriî salâhiyet ve 
icra kudreti B. M. M. ince tecelli ve temerküz eder) 
metni vardır. 

Şu halde B. M. M. icraî ve teşriî salâhiyetini 
nefsinde cemetmiş bir müessesei âliyedir. Meclis 
teşriî kuvvetini bizzat kendisi kullanır. îcraî va
zifesini şu ve bu şerait ve usul dahilinde intihap 
edeeeiğ Reisicumhur ile onun intihap edeceği hü
kümet vasıtasile yapar. Fakat arkadaşlar icra 
kuvveti tasavvur ettikleri istikrar için daima ye
rinde durursa bu salâhiyetin esası ile mücehhez 
olan yeni meclisin vaziyeti ne olur? Bir meclis 
filân tarihinde intihap olunmuş, tecdidi intihap 
kararını vermiş, gitmiştir. Başka bir meclis gel
miş ifayi vazife etmeğe başlamıştır. O giden mec
lisin millet namına ifayi vazife salâhiyetleri nasıl 
ve ne idise yeni meclisin de vazife ve salâhiyetleri 
ayndir. O halde yeni mecliste mevcut olan bu 
icra salâhiyetini başka bir meclisin kurduğu icra 
cihazının elinde bırakmak devletimizin esası o-
lan ruh ve fikirlerle nasıl kabili telif olur'? Bu 
meclisten, evvelki meclisin kullandığı bir hak ne 
için aynen bu güne intikal etsin? 

Ve niçin milletinin iradesini temsil etmek üzere 
bu gün intihap edilmiş olan Meclis ayni kanunun 
millet namına kendine verdiği hakkı istimal ede
rek Reisicumhuru intihap etmesin ve niçin yeni ha
va ve yeni şeraitin vücuda getirdiği Meclisteki ze
vat içerisinden icra makinesini bizzat kendisi kur
masın? 

Arkadaşlar; bu fikri riyazî bir noktadan da 
tahlil ederek Halil Beyefendinin noktai nazarları
nın musip olmadığını tebarüz ettirmek isterim. 

Malûmu âlinizdir ki, bir meclis 4 sene için inti

hap olunur. Fakat bu gün olduğu gibi dördüncü 
senesinde değil ikinci ve hatta birinci senelerinde 
dahi tecdidi intihap için karar verebilir. Bu su
retle yeni gelecek meclis te meselâ bir veya bir 
bir buçuk sene sonra tekrar yeni bir meclisin in
tihabına lüzum görerek kendi kendini faaliyetten 
ıskat edebilir. Demek ki bu suretle sabit bir inti
hap devresi dedikleri 4 sene içinde üçüncü bir mec
lis filen iş başına geçebilir. Halil Beyin fikirlerine 
göre bu misalimizdeki ilk meclisin Resicümhuru 
baki kalmak ve meclisten meclise intikal etmek 
icap ediyor. Halbuki o zamanın ahkâm ve şeraiti
ne uygun noktai nazarların vücuda getirdiği Re
isicumhur, şeraitin mütemadiyen ve müteselsilen 
değişmesine rağmen hep yerinde kalıyor demektir. 
Teşkilâtı esasiye kanunumuzun, arzettiğim ruhu
na göre buna doğru nazarile bakılabilir mi? Fazla 
olarak kanunda, böyle bir mana çıkacak sarih bir 
metin de mevcut değildir. Bizim rejimimizde, bi
zim teşkilâtı esasiyemizde Halil Beyefendinin 
ehemmiyetle üstünde durdukları istikrar meselesi 
meelisile Reisicümhurile ve Hükûmetile hep bir
likte nazarı dikkate alınmıştır. 

Bu zemin üzerinde çok tetkik fırsatı bulunur
sa daha çok söz söylenebilir. Ruhu esasî noktai na
zarından arzetmek istediğim fikirler meseleyi te
ferruat üzerinde daha ziyade teşrih edecek mahi
yette uzun uzadıya mütalea edilebilir. Fakat bu 
izahatımı Halil Beyin kanaat ve noktai naza
rına cevap teşkil etmeğe kâfi olduğunu zannedi
yorum. Binaenaleyh sözü uzatmayı lüzumsuz gö
rüyorum ve muhterem arkadaşlarımın bu mesele 
üzerinde her iki maruzatı nazarı dikkate alarak 
karar vermelerini rica ediyorum. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat — Nizamnamei da
hilinin bu hususa taallûk eden maddesini arzet
mek için söz isterim. 

Halil B. (îzmir — Heyeti Celileden çok istir
ham edeceğim. Çünkü Recep Beyefendi (Bilâkay-
düşart hakimiyet milletindir esasından benim 
udul ettiğimi ileri sürdüler. 

Recep B. (Kütahya) — Asla öyle bir şey söyle
medim. 

Halil B. (îzmir) — Bir kere yeni Reisicumhu
run Millet Meclisi tarafından intihap edilmesi ve 
icra salâhiyetinin kendisine verilmesile hiç bir 
vakit te hakimiyeti milliye esasatmdan uzaklaşıl-
mış olmaz. 

Hakimiyeti milliye esasatmm tatbik edildiği 
bütün medenî milletlerin tekâmülü hukukisi ve 
bu günkü mevcut hal bunu tamamile müeyyittir. 
Meclis adeta bir dairei intihabiye sıfatile milletin 
namına Reisicumhurunu intihap eden ve ona ka
nunu esaside (Kanunu esasî değildir sesleri) tesbit 
edilmiş olan salâhiyeti verir. Binaenaleyh ifadele
rimde hâkimiyeti milliye esasından udul etmek gi
bi bir şey katiyen yoktur. Benim ifadelerim tama
mile hakimiyeti milliye esasına müstenittir. Eğer 
Meclisi Âli müsaade etseydi, Recep Beyefendinin 
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M mütalelılarile belki tearuz edecek bazı mütalea-

lar dermeyan edebilirdim. Bendenizin istinat etti
ğim bütün şey, Reisi Devlet makamının istikrar ve 
kuvvetini zafa düşürmemek, bir presedan yapma
mak endişesidir ve bu kanaatımda tamamile sami
miyim. Meclisin müddeti hakkındaki maddeyi 
okumamışlar dediler. Bendeniz maddeyi çok dik
katle okudum. Meclis dört senede bir intihap edi
lir deniyor. Alttaki maddede de bu müddet şu şera
itle çoğaltılır deniyor. Binaenaleyh dört sene müd
det, tamamile devrei intihabiye müddetidir. Tec
didi intihap imkânı yoksa bu müddet arttırılır. 
Yani teşkilâtı esasiye kanunu, bu müddeti tama
mile dört sene olarak tesbit etmiştir. 

Reis — Efendim tekrar söz söylemek isterse
niz söz almış arkadaşlar sözlerini söyledikten son
ra söz ister ve söylersiniz (Kâfi seslen). 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim; ni
zamnameyi dahilinin birinci maddesi devrenin ne 
demek olduğuna işaret ediyor. Devre; tecdit ka
rarı verilmezse dört seneden ibarettir. Tecdit ka
rarı verilirse daha aşağı demektir, teşkilâtı esasi
ye kanununun (34) üncü maddesi şudur: 

« Cumhur Riyasetinin inhilâlinde Meclis müç-
temi ise yeni Reisicumhuru derhal intihap eder. 
Meclis müçtemi değilse, reis tarafından hemen iç
timaa davet edilerek Reisicumhur intihap edilir. 

2 — Reisicumhur Hazretlerinin tahlifleri 
Reis —' Celse açılmıştır, efendim; - intihap 

neticesini Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine ar-
zettim. Kanun mucibince kendileri şimdi gelip ye
min edeceklerdir. 

( Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 
âzayi kiramın ayakta olarak şiddetli ve sürekli 
alkışları arasında Makamı Riyaseti teşrif buyur
dular ). 

Muhterem efendiler; Beni tekrar Türkiye Re
isicumhuru intihap etmek suretile bizzat ve büyük 
milletimiz namına hakkımda gösterdiğiniz itimada 
teşekkür ederim. ( Şiddetli alkışlar ) . Bu itimadın 
bana tahmil ettiği mesuliyetin ağırlığını müdrikim. 
bunun icaplarını ifada muvaffakiyatın, ancak 
aziz milletimizin muhabbet ve emniyetine ve Celil 
Heyetinizin ciddî yardımına vabeste olduğuna 
itikadım vardır. Bunu kemali samimiyetle arze-

Meelisin intihap devresi hitam bulmuş veya inti-
habatın tecdidine karar verilmiş olursa Reisicum
huru gelecek Meclis intihap eder». 

İşte mesele yoktur (Bravo sesleri alkışlar). 
Reis — Efendim, başka bir mütalea ve muay

yen bir teklif yoktur. Reisicumhur intihabına ge
çiyoruz. Reylerinizi istimal buyurunuz. 

(Reyler toplandı) 
Rey vermiyen zevat reyini istimal buyursun. 
Reylerin tasnifi için kura ile dokuz zat seçile

cektir. 
(Ahmet Vefik B. (Niğde), Hakkı Tarık B. (Gi

resun), Ahmet İhsan B. (Ordu), Dr. Refik B. (İs
tanbul), Reşit B. (Gazi Antep), Ragıp B. (Koca
eli), Aziz Samih B. (Erzincan), Avni B. (Yozgat), 
Dr. Asım B. (Samsun) tasnife memur edildiler. 

Reis — Reylerin neticesini arzediyorum efen
dim. 

Reisicumhur intihabına (289) zat rey vermiş
tir. Ankara Mebusu Gazi Mustafa Kemal Haz
retleri (289) reyle müttefikan Reisicumhur inti
hap edilmişlerdir (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Dahilî nizamnamemiz ahkâmına göre intihap ne
ticesini Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine şimdi 
gidip arzedeceğim. 

Celseyi yarım saat tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 18,35 

derim. ( Şiddetti alkışlar ) . 
Bu kıymetli muhabbet ve itimadın benden esir-

genmiyeceğine eminim. (Şüphe yok, lâyıksınız ses
leri). Büyük Milletimiz için yüksek saadetler ve Âli 
Meclisinize feyizli mesaisinde muvaffakiyetler di
lerim. 

Yahya Galip B. (Ankara) — Allah sizi de var 
etsin. 

Gazi Hazretleri (Devamla) — Büyük Millet 
Meclisinin Muhterem âzası! Reisicumhur sıfatile 
cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyeti milliye 
esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk mil
letinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle 
sarfı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her 
tehlikeyi kemali şiddetle men, Türkiyenin şan ve 
şerefini vikaye ve ilâya ve deruhte ettiğim vazi
fenin icabatına hasrı nefis etmekten ayrılmıyaca-
ğıma namusum üzerine söz vererek ant içerim. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: 19,5 

Reis — Kâzım Pş. 
Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR ) , Avni B. ( YOZGAT ) 
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(Bravo sesleri, yaşa sesleri, şiddetli ve sürekli 

alkışlar arasında Riyaset kürsüsünü terk buyur
dular.) 

Reis — Riyaset Divanının noksan âzalarının 

Reis — Celse açılmıştır. 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, da

hilî nizamnamenin sekizinci maddesinin son fık
rasını okuyorum. ( Reisicumhur riyaset kürsüsü
ne çıkıp Teşkilâtı Esasiye kanununun 38 inci mad
desi mucibince yüksek sesle yemin eder. Bundan 
sonra kürsüyü Meclis Reisine bırakır, o da inika
da nihayet verir. ) 

Binaenaleyh intihabın gelecek celsede yapıl
ması lâzımdır. 

Reis — Müsaade buyr.unuz, madde tabiî ma-
lûmumuzdu, onun için ben de Reisicumhur Haz
retleri yemin ettikten sonra celseyi derhal tatil 
ettim. Bu suretle de maksat hasıl oldu. ( Doğru 
sesleri ) 

Bunda diğer bir hususiyet te vardır. Eğer Di
van âzalarının bazıları noksan kalmamış olsaydı, 
noktai nazarınız varidi hatır olabilirdi. Halbuki 
Divan Âzalarının intihabının böyle günlerce de
vam etmesinde mana yoktur. 

Bundan başka Meclis ruznamesini tanzim edip 
müzakerata derhal karar vermek hususunda selâ-
hiyeti kâmileyi haizdir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, ini
kadı; nizamnamei dahilî şöyle tarif ediyor. (İni
kat; Heyeti Umumiyenin muayyen günlerde vaki 
toplanışlarıdır.) Binaenaleyh nizamnameye göre 
hareket etmek lâzımdır. 

Reis — Efendim, noksan olan Divanı Riyaset 

bilâhare intihabına devam etmek üzere celseyi on 
beş dakika tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 19,20 

âzalarının şimdi intihabını reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Uç tane sepet vardır. Bir Reis Vekili, iki İda
re Âmiri, iki de Kâtip intihap olunacaktır. 

Sepetleri dolaştınrsak belki karışır, onun için 
sepetlerin bulunduğu yerde reylerinizi istimal 
edersiniz. 

( Reyler toplandı) 
Reylerini vermiyen varsa lütfen istimal buyur

sunlar. 
Reis Vekili reylerini tasnif için kura ile üç zat 

ayrılacaktır. 
Ali B. (Afyon Karahisar), Kılıç Ali B. (Gazi 

Antep), Akif B. (Rize); 
idare Âmirleri için altı zat; 
ismail B. (Şebin Karahisar), izzet B. (Afyon 

Karahisar), Cafer B. (Eskişehir), ibrahim B. (Kü
tahya), Musluhittin Abdullah B. (Ankara), Ta
lat Haşim B. (Malatya). 

Kâtipler için yine altı zat: 
ihsan B. (Bayazıt), Cemil B. (Tekirdağ), Ali 

Rıza B. (Kastamonu), Eşref B. (Ankara), Reşit 
B. (Kayseri), Ali Rana B. (istanbul). 

( Reylerin tasnifi için tefrik edildiler). 
Reis — intihap neticesini alıncıya kadar celse

yi on beş dakika tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 19,50 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 19,35 

Reis — Kâzım Pş. 

Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR ) , Avni B. ( YOZGAT ) 



BEŞİNCİ CELSE 
Açılma saati : 20, 15 

Reis — Kâzım Pş. 
Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR), Avni B. (YOZGAT) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Reis Vekili intihabında 243 zat rey vermiştir. 

Sabri B. (Manisa) 115, Refet B. (Bursa) 67, İs
met B. (Çorum) 49, Remzi B. (Sivas) 3, Reşit Ga
lip B. (Aydın) 1, Ali Rana B. (İstanbul) 1, Hasan 
Fehmi B. (Gümüşane) 17 rey almışlardır. En çok 
rey alan Sabri Beydir. 115 rey aldığına göre yine 
ekseriyeti mutlaka yoktur. 

Sabri B. (Manisa) — Efendim; hakkımdaki 
muhabbet ve teveccühe fevkalâde teşekkür ede
rim. Çok mütehassisim, bana rey veren arkadaş
larımdan istirham ediyorum reylerini Refet Beye
fendiye versinler (Böyle şey olur mu sesleri). 

Reis — Efendim; Üçüncü defa olarak yapıla
cak intihap için en çok rey alanlardan, aranılan 
adedin iki misli namzet gösterilir ve bunlar ara
sında intihap yapılır ve izafî ekseriyetle de inti
hap itmam edilir. Binaenaleyh en çok rey alan 
Sabri ve Refet Beyleri namzet göstereceğiz Bu iki 
zattan birisini Meclis intihap edecektir. Hangisi 
fazla rey alırsa izafî ekseriyetle intihap edilecek
tir. 

Necip Asım B. ( Erzurum ) — Reyi işarî ile 
olmaz mı efendim? 

Reis — Hayır. 
İdare Amirliklerine ( 240 ) zat rey vermiştir. 

İrfan Ferit Bey ( Mardin ) 158, Halit Bey ( Ba-
yazıt ) 123, Şükrü Bey ( Çanakkale ) 85, Falih 
Rifki Bey ( Bolu )43, Zeki Mesut Bey ( Diyarbe-
kir ), Aziz Bey ( Erzurum ), Esat Bey ( Amasya), 
Nuri Bey ( Maraş ) birer rey almışlardır. 

Şu halde İrfan Ferit Bey 158, Halit Bey de 123 
rey almakla mutlak ekseriyeti ihraz ederek İdare 

Amirliklerine intihap edilmişlerdir. Bu muamele 
tamamdır. 

Kâtipliklere 249 zat rey vermişlerdir, Haydar 
Rüştü B. (Denizli) 160, Ziya Gevher B. (Çanak
kale) 93, Ali B. (Rize) 67, Süreyya B. (Tokat) 50, 
Ali Rıza B. (Mardin) 38, Halil B. (Zonguldak) 36 
rey almışlardır. Bu halde Haydar Rüştü Bey 160 
rey almakla ekseriyeti mutlakayı ihraz ederek kâ
tipliğe intihap edilmiştir. Diğerleri mutlak ekse
riyeti ihraz edememişlerdir. Ziya Gevher B. 93, 
Ali B. 67 rey aldıklarına ve intihabı matlup olan 
bir zat olduğuna göre, fazla rey alan bu iki zat 
arasında yeniden intihap yapılacaktır. Bunlardan 
en fazla rey alacak olan, izafî ekseriyetle kâtipliğe 
intihap edilecektir. 

(Reyler toplandı) 
Reis — Reylerini vermiyenler varsa versinler 

efendim. 
Reis vekili intihabına ait reylerin tasnifi için 

kur'a ile iki zat seçilecektir efendim. 
Reis — Kur'a Refet B. (Bursa) ya çıkmıştır, 

fakat kendisi reis vekilliğine namzettir, onun için 
reylerin tasnifinde bulunamazlar. 

' [Refik B. (Konya), Ragıp B. (Zonguldak) 
kur 'a ile reis vekili intihabına ait reyleri tasnife 
memur oldular.] 

[Adnan B. (Aydın), Galip B. (Niğde), Şükrü 
B. (Bolu), İhsan 13. (Bayazıt) kur 'a ile kâtip in
tihabına ait reylerin tasnifine memur oldular.] 

Reis — Reylerin tasnifine kadar beş dakika 
istirahat edelim. 

Kapanma saati: 20,40 



ALTINCI CELSE 
Açılma saati : 20,50 

Reis —• Kâzım Pş. 
KAtipler - Ruşen Eşref B. (AFİYON KARAHİSAR ), Avni B. ( YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır. Reylerin neticesini ar-
zediyorum: 

Reis Vekilliğine RefetB. (Bursa) 107 rey, 
Sabri B. (Manisa) 89 rey almışlardır. Buna naza
ran Bursa Mebusu Refet B. 107 rey ile Reis Ve-

killiğine intihap olunmuştur. (Tebrik ederiz sesleri) 
Kâtipliğe, Rize Mebusu Ali B. (75), Çanakkale 

Mebusu Ziya Gevher B. ( 118 ) rey almışlardır. 
Binaenaleyh Ziya Gevher B. (118) rey ile kâtipli
ğe seçilmiştir. 

TEZKERELER 
1 — îcra Veküleri Heyetinin istifa ettiğine ve 

Başvekâlete yine Malatya Mebusu İsmet Paşa Haz
retlerinin tayin edildiğine dair Cumhuriyet Riya
seti tezkeresi. 

Reiı -— Efendim kabinenin istifası hakkında 
Cumhuriyet Riyaseti tezkeresi okunacaktır! 

4/270 
4-V-1931 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Umumî intihap dolayısile Malatya Mebusu İs
met Paşa Hazretlerinin riyasetindeki İcra Vekille
ri Heyetinin istifa ettiği ve Başvekâlete teşkilâ
tı esasiye kanununun 44 üncü maddesinin birinci 
fıkrası mucibince tekrar müşarileyh Hazretlerini 
tayin ettiğimi arzeylerim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

( Alkışlar ) 
2 — Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin teşkil 

ettikleri İcra. Vekilleri Heyetinin tasdik edlidiğine 
dair Cumhuriyet Riyaseti tezkeresi 

Reis — Diğer tezkere okunacaktır: 
4/271 

4-V-1931 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

YÜKSEK REİSLİĞİNE 
4 . V - m i tarihli ve 4/270 

ye zeyildir. 
numaralı tezkere-

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin teşkil ettik
leri melfuf listede muharrer İcra Vekilleri Heyeti
nin tarafımdan tasdik edilmiş olduğunu teşkilâtı 
esasiye kanununun 44 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası mucibince Büyük Millet Meclisine arzey
lerim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil Malatya Mebusu İsmet Paşa 
Adliye Vekili Sinop Mebusu Yusuf Kemal B. 
Millî Müdafaa Vekili Diyarbekir Mebusu Ze-

kâi B. 
Dahiliye Vekili Muğla Mebusu Şükrü Kaya B. 
Hariciye Vekili İzmir Mebusu Dr. Tevfik Rüş

tü B. 
Maliye Vekili Çankırı Mebusu Mustafa Ab-

dülhalik B. 
Maarif Vekili Bursa Mebusu Esat B. 
Nafıa Vekili Adana Mebusu Hilmi B. 
İktisat Vekili Burdur Mebusu Mustafa Şeref B. 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili istanbul 

Mebusu Dr. Refik B. 
( Alktşlar ) . . . 
Reis — Muayyen müddet zarfında yeni kabine 

Meclise programını arzedecektir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir şey 

yoktur. Meclis, encümenler intihabı için lâzım 
olan zamanı nazarı dikkate alarak, mayısın 9 un
cu cumartesi günü saat 15 te içtima edecektir. 
Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 21 
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2 inci sayfada tahlif edildikleri yazılan Âza yi Kiramın isimleri 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B, 
Ömer Kesul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Riza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abclullalı B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 

Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yörük B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
|şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şamili Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

I Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Ilüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 
I Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
I Ahmet Remzi B. 
|Kılıç Ali B. 

[Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
[Hakkı Tanka B. 
İhsan Pş. ; 

Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
[İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Halil Ethem B. 
iHamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 
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Kars **~ 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif Ba 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B s 

Memet Nahit B£ 

Şevket B. 
Kırşehir 

Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
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Remzi B. 
Şemseddin B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Muhlis B. 
Mustafa Bacak B. 
Recep B. 
Tevfik B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. 
Mahhmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Riza B. 
irfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
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Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıeoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
Reeai B. 
Şevket B ; 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

8amsu7i 
Dr. Asım B;. 
Emin B. 
Ethem B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

Ziyaeddin B. 
Şebin Karahisar 

ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B, 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
I Urfa 
Ali Saip B, 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
|Rifat B. 

5 -



T. B. M. M. Matbaa* 


