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Rauf Bey (Sivas) icra Vekilleri Riyase

tine, Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) 
Şer'iye Vekâletine, Fevzi Paşa (Kozan) 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine, 
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B t B İ N G İ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

BEİS — İkinci Beisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLEB : Hakkı Bey (Van), Enver Bey (İzmir) 

REİS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi küşadediyorum. Zaptı sabık hulâsası oku
nacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset
lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Hiyaneti vataniye ile 
mahkûm Abdülbaki'nin Adliye Vekâletinden^' 
mevrut evrakı Adliye Encümenine, Maliye Ve
kâletinin 1337 Muvazene Kanununun bir mad- . 
desinin tefsirine dair tezkeresi Kavanini Mali
ye Encümenine, Mükellefiyeti nakliye .Vergisi 
Kanununun tefsirine dair tezkeresi Müdafaai 
Milliye Encümenine havale edildi. Biga Mebu
su Mehmed Beyin, İdarei hususiyelere dair 
teklifi kanunisi ile Müfettişlik lâyihai kanunî-
yesinin tetkik edilmek üzere Dahiliye Vekâ
letine irsaline dair Dahiliye Vekâleti tezkere
leri kıraat ve kabul olundu. Protestonun icab-
eden yerlere tebliğ edildiğine dair Hariciye Ve
kâleti tezkeresi dkundu. Bursa W senei dev-
riyei işgali münasebetiyle İstanbul'ca bulunan 
Bursalılardan ve yazılan taziye telgrafına ceva
ben Bolu Mebusu merhum Yusuf İzzet Paşa ai
lesinden mevrut telgraflar kıraat edildi. Erzin
can Mebusu Emin Beyin vebayı bakarî^en, dola
yı İktisat Vekâletinden istizah takriri kabul edil
medi. Memurin Muhakemat Heyeti Riyasetinden 
mevrut, heyetin vazifesi harici olarak havale edi
len evraka dair tezkere okunarak Dahiliye En
cümeninin bu husustaki mazbatasiyle tmMÜÇZk.. 
müzakere edilmek üzere müstacel ruznameye 
alınması karargir oldu. İktisat Encümenine âza 
intihabedilmesi şubelere tebliğ edildi. Encümen
lerden mevrut mazbatalar, ruznameye alındı. Da
hiliye Vekâleti için intihap icra kılınarak âra 
tasnif edilinceye kadar celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bili

nikat Dahiliye Vekâleti Vekilliğine Niğde Mebu
su Ata Beyefendinin (160) reyle intihabedümiş 
olduğu tebliğ edildi. Heyeti Vekilenin sureti in
tihabı hakkındaki Kanun münasebetiyle Heyeti 
Vekile -Reisiyle vekillerin istifanameleri okundu. 
İntihabat tecdidedilinceye kadar müstafi zeva
tın vekâleten ifayı vazifeleri hususu karargir 
oldu. Ve vekillerin Çarşamba günü intihabolun-
İMrfeanul edildi. Bilâhara ruznameye geçildiyse 
de Müdafaai Milliye bütçesinin Vekilin intiha
bında» sonraya taliki müzakeresi muvafık görül
dü ve teneffüs için celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 
Rauf Beyefendi tarafından küşadedilerek 

Çarşamba günü intihap muamelesi ile iştigal olu
nacağı bittebliğ içtimaa nihayet verildi. 

İkinci Reis vekili Kâtip 
Musa Kâzını Van 

Hakkı 
Kâtip 
İzmir 
JSnver 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında mütalâa var mil. (Kabul sadalan) Zap
tı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. - İ C R A VEKİLLERİ MUAMELATI 

1. — İcra Vekilleri Heyeti intihabı 

REİS — Efendim İcra Vekilleri Reisinin in
tihabına başlıyoruz. Bittabi tâyini esamiyle ola
caktır. Azayı kiramın' esamisinin kıraatine baş
lıyoruz. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

CEMİL B. (Kütahya) — Reis Bey bendeniz 
heyeti umumiyesinin birden intihabını teklif edi
yorum. (Hayır sadalan) 
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(İcra Vekilleri Heyeti Reisinin intihabı için 

âra toplandı ve Mehmed Şükrü Bey (Karahisan 
Sahib), Nüzhet Efendi (Ergani), Salâhaddin 
Bey (Mersin) tasnifi araya memur edildi.) 

REİS — Efendim âra tasnif edilinceye ka
dar Şer'iye Vekâleti intihabına başlıyoruz. Rey-

_ lerinizi ihzar buyurunuz. 
(Şer'iye Vekâleti intihabı için istihsali araya 

başlanılarak reylerin toplanması hitam bulduk
tan sonra Şeyh Servet Efendi (Bursa), Sürey
ya Bey (Saruhan), Abdullah Efendi (Bolu) tas
nifi araya memur edildiler.) 

REİS — İcra Vekilleri Riyaseti intihabında 
reye iştirak eden zevatın adedi (204) tür. iki 
müstenkife karşı (197) reyle Rauf Beyefendi 
ihrazı ekseriyet etmiştir. (Şiddetli alkışlar) 

I C R A V E K I L L E R I H E Y E T I R E I S I H Ü 
S E Y I N RAUF B. (Sivas) — (Alkışlar arasında 
kürsüye gelerek) Muhterem kardeşlerim, vatanı
mızın, milletimizin mukadderatına yegâne hâkim 
olan Meclisi Alinize iltihakım anından bugüne 
kadar bu âciz arkadaşınıza kifayetinin pek fev
kinde izhar buyurduğunuz emnü itimada karşı 
teşekkür edebilecek kelime bulmakta izharı acze-
diyorum. (Estağfurullah sadaları) Bu defa da 
uhdeme tevdi buyurduğunuz vazifeyi hakkiyîe 
ifaya Allah huzurunda kasem ediyorum. (Şiddet
li ve sürekli alkışlar) Milletimizin âmâli ve şeri
atı Ahmediyenin gösterdiği tariklerden inhiraf
tan Allah beni muhafaza buyursun. (Âmin! 
sadaları ve alkışlar) Her hususta rehberim, mü
zahereti ilâhiye ve Peygamberimiz Efendimiz 
Hazretlerinin ruhaniyeti olacaktır. Bu hususta 
her an, hepinizin müzaheretinden emin olarak 
bugünden itibaren tevdi buyurduğunuz vazifeye 
mübaşeret ediyorum. (Allah muininiz olsun sa
daları) Tevfik, hâkimi hakiki olan Cenabı Al-

• lah'tandır. (Sürekli alkışlar) 
RElS — Efendim Erkânı Harbiyei Umumiye 

Riyasetinin intihabına başlıyoruz. Reylerinizi 
istimal buyurunuz... 

(Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin inti-
habatı için istihsali araya başlanarak reylerin 
toplanması hitam bulduktan sonra Tahsin Bey 
(izmir), Mustafa Bey (Diyarbekir), Tevfik Bey 
(Erzincan) tasnifi araya memur edildiler.) 
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I REİS — Efendim, Seriye Vekâleti intihabı 

neticesini arz ediyorum. Reye iştirak eden aza
nın adedi (204) tür. (186) reyle Eskişehir Me
busu Abdullah Azmi Efendi Hazretleri ihrazı 
ekseriyet etmişlerdir. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ E t 
(Eskişehir) — Meclisi Âlinin ikinci defa hakkı 
âcizanemdeki tecelliyatı liyakatimin kat kat 
fevkmdedir. imdadı ruhaniyeti Peygamberinin 
bizimle, Meclisle beraber olduğunda asla şüp
he yok. (Alkışlar) Bendeniz de imdadı ruhani
yeti Peygamberîden bu suretle istimdadeder ve 
muvaffakiyeti de Cenabı Haktan beklerim. 
(Allah muvaffakiyet ihsan etsin, sadaları) 

RElS — Efendim, Müdafaai Milliye Vekili 
intihabına bağlıyoruz. Reylerinizi istimal buyu
runuz. Müdafaai Milliye Vekâleti intihabı için 
rey vermiyen arkadaşlar varsa lütfen reyini 
versin... Müdafaai Milliye Vekâleti intihabı 
bitmiştir. 

(Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Cevad Bey 
(Bolu), ismail Remzi Efendi (İsparta) tasnifi 
araya bakur'a memur edilmişlerdir.) 

i RElS — Efendim, Erkânı Harbiyei Umumi. 
[ ye Riyaseti için intihaba iştirak buyuran zeva

tın adedi (208) dir; (200) reyle Kozan Mebusu 
Fevzi Paşa Hazretleri ihrazı ekseriyet eylemiş-
lerdir. (Sürekli alkışlar) 

Efendim Hariciye Vekâleti intihabına baş-
I Iıyoruz, lütfen reylerinizi istimal buyurun... 
I (Reyler istihsal olundu.) 
j Efendim, Hariciye Vekâleti intihabı için 
I rey vermiyen arkadaş varsa lütfen reylerini is-
I timal buyursunlar. Hariciye Vekâleti intihabı 
I bitmiştir. 
I (Osman Bey (Kayseri), Halil İbrahim Efen-
I di (Eskişehir), Operatör Emin Bey (Bursa), 
I bakur'a tasnifi araya memur olmuşlardır.) 
I REİS —- Efendim Müdafaai Milliye Vekâ-
I leti için reye iştirak eden zevatın adedi (203); 
I (105) reyle Kâzım Paşa (Karesi) intihabedil-
I mistir. (Alkışlar) 
I Efendim, Hariciye Vekâleti için istihsal olu-
{ nan âra tasnif edilinceye kadar on dakika te

neffüs. (Devam sesleri) 

Hitamı celse; saat: 3,16 



İKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,30 

REİS — îkinici Reisveküi Musa Kâzım Efendi Hazreltleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Enver Bey (îzmir) 

BEİS — Efendim celseyi küşadediyorum, Ha
riciye Vekâleti için icra kılman intihapta reye 
iştirak eden zevatın adedi 203 tür. Muamele ta
mam, 198 reyle "Kastamonu Mebusu Yusuf Ke
mal (Bey ihrazı ekseriyet etmiştir. (Alkışlar) 

YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) — Arka
daşlar öteden beri (hakkımda göstermekte 'bulun
duğunuz itimat ve teveccühün kuvvetli bir de
lilini daha gösterdiniz. Bu benim hakkımda şüp
hesiz 'büyük bir lûtuftur. Onun minnettarıyım. 
Arzı şükran ederim. (Esteğfurullah sesleri) Diğer 
cihetten Büyük Millet Meclisinin Hariciye Vekâ
letinin asıl veçhesi, esas veçhesi; hakkı, adaleti 
istemektir. Milletin müstahak olduğu hakkı, 
adaleti istihsal etmektir. Hakkın ve adaletin ha
risi de Cenabı Haktır. Cenabı Hakkın inayetine, 
Peygamberimizin ruhaniyet ve imdadına ve siz
lerin bu teveccühüne istinaden Hariciye Vekâ
leti yürüyecek ve inşallah muvaffak olacağız. 
(İnşallah sesleri, alkışlar) 

BEİS — Efendim 'Maliye Vekâleti intihabı
na başlıyoruz. Beylerinizi istimal buyurunuz. 
Efendim rey vermiyen arkadaşlarımız varsa, lüt
fen reylerini versinler. 

(İçel Mebusu Sami Bey, Kayseri Mebusu Sa
bit Efendi, Kastamonu Mebusu Besim Bey bâ-
kur 'a tasnifi, 'araya memur edildiler.) 

REİS — Efendim Maarif Vekâleti intihabına 
başlıyoruz. -Reylerinizi lütfen istimal buyuru
nuz. Efendim reylerini vermiyen zevat varsja 
lütfen reylerini versinler. 

(Bolu Mebusu Cevad Bey, Amasya Mebusu 
Dr. Asım Bey, Cebelibereket Mebusu Rasim Bey 
bâkur 'a tasnifi araya memur edilmişlerdir.) 

REİS — Efendim Maliye Vekâleti için icra 
kılman intihapta reye iştirak eden zevatın adedi 
103 tür, muamele tamam. 179 reyle Gümüşane 
Mebusu Hasan Fehmi Bey ihrazı ekseriyet et
miştir. (Alkışlar) 

Efendim Adliye Vekâleti intihabına başlıyo
ruz. Reylerinizi izhar ediniz. Efendim reylerini 
istimal etmiyen arkadaşlarımız varsa lütfen 
reylerini istimal buyursunlar. İstihsali ara hi
tam bulmuştur. 

(TKarahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efen
di, Yozgad Mebusu Bahri Bey, Konya Mebusu 
Arif Bey bâkur'a tasnifi araya memur edilmiş
lerdir.) 

REİS — Efendim M<aarif Vekâleti için icra 
kılınan intihapta reye iştirak eden zevatın adedi 
201 dir. Muamele tamam. 193 reyle Karesi Mebu
su Vehbi Bey ihrazı ekseriyet etmiştir. (Alkış
lar) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendiler memleketi
mizin en mühim cephelerinden birisi olan ceha
let cephesine memur ettiğiniz zamandan beri ge
rek idari ve gerek 'malî mesailde, bilcümle müş
külâta rağmen, Heyeti Celilenizin ve hattâ bü
tün efradı milletin göstermekte olduğu teveccü-
hatın, müzaheretin, muavenetin zaten an sami-
milkalb müteşekkir ve minnettarı idim. Bu de
fa tekrar o vazifede devamı emir buyurmakla ><> 
teveecübatınızın devamına kaani olarak biina-
yetullahi Tealâ vazifeye başlıyaeağım. (Allah 
muvaffak buyursun sesleri) Bu hususta bilenle 
bilmiyen bir değildir, buyuran Cenabı Hakkın 
inayetine ve ilmi tahsilini müslim ve müslimeye 
farz buyuran ruhaniyeti Peygambenye ve daima 
memlekette ilim ve irfanın hami ve müzahiri 
olan sizlerin müzaheretine istinaden işe başlıya-
cağım. Tevfik Allah'tandır. (Allah muvaffak et
sin sadak) n, alkışlar) 

REİS — Efendim İktisat Vekâleti intihabı
na başlıyoruz. Reylerinizi istimal buyurunuz, 
Efendim reylerini vermiyen arkadaşlarımız var
sa lütfen reylerini versinler. 

(öazianteb Mebusu Yasin Bey, Karahisarı 
Şarki Mebusu Vasfi Bey, Ergani Mebusu Mah-
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mud Bey bâkur'a tasnifi araya memur edilmiş
lerdir.) 

REİS — Efendim Adliye Vekâleti için icra 
kılınan intihap neticesinde reye iştirak edeıı ze
vatın adedi 203 tür. Muamele tamam; 96 rey 
Celâleddin Arif Bey, 90 rey, Veli Bey almış
tır. Ekseriyet olmadığından muamele natamam
dır. 

KARAHİSARI ŞARKİ MEBUSU ALİ SÜ-
RURÎ Ef. — Reis Bey on iki müstenkif de var. 

R E İ S — Evet efendim, on iki tane de müs
tenkif vardır. Bir iki tane de diğerine rey var. 
Muamele tamam değildir. Yeniden intihap yap
mak lâzımgeliyor. 

Efendim, Adliye Vekâleti intihabatma tekrar 
başlıyoruz. (Nafıaya, sesleri) *• 

Efendim, Adliye Vekâleti intihabına başladı
ğımız ihrazı ekseriyet etmiyen bir vekâlettir. 
Onun intihabını ikmal etmek daha münasibola-. 
eaktır. Tensibederseniz, onu yapalım. (Muvafık, 
sesleri) < 

Efendim, Adliye Vekâleti intihabına yeniden 
başlıyoruz. Reylerinizi lütfen istimal buyurunuz. 
(Reyler toplandı.) 

Efendim, Adliye Vekâleti için rey vermiyen 
zeval varsa lütfen reylerini versin. 

(Sami Bey (İçel), Fikri Faik Bey (Gene), 
Mustafa Efendi (Siird) arayı tasnife memur 
edildiler.) 

REİS — İktisat Vekâleti intihabına iştirak 
eden azanın adedi 195, 107 reyle İzmir Mebusu 
Mahmud Esad Bey ibrazı ekseriyet etmiştir. (Al
kışlar) 

Nafıa Vekâleti intihabına başlıyoruz. Lütfen 
reylerinizi ihzar buyurunuz. (Nafıa Vekâleti Ve
killiği, sadaları) (Biraz teneffüs veriniz, sada
ları) Efendim, intihaba devam edip etmemek He
yeti Oelilenin reyi ile olacaktır. Devamı kabul 
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edenler lütfen el kaldırsın. Devam edilecektir, 
efendim. Nafıa Vekâleti intihabına başlıyoruz. 

(Diyarbekir dairei intihabiy esinden istihsali 
araya başlandı.) 

REÎS — Efendim, Nafıa Vekâleti intihabın
da rey vermiyen zevat varsa reylerini versinler. 

(Mehmed Şükrü Bey (Karahisarı Sahib), tb-
. rahim Bey (Mardin), Hüseyin Efendi (Kozan), 

tasnifi araya memur edildiler.) 
REİS — Efendim, Adliye Vekâleti için icra 

olunan intihapta 194 zat reye iştirak etmişler ve 
muamele tamamdır, efendim. Celâleddin Arif 
Bey 105 reyle ihrazı ekseriyet etmiştir. (Alkış
lar) 

Efendim, Sıhhiye Vekâleti intihabı var. Fa
kat vaktimiz kalmadı. (Devam sadaları) Sıhhiye 
Vekâleti intihabına başlıyoruz. Reylerinizi isti
mal buyurunuz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—- Reis Efendi intihap, vekilin vekili mi olacak
tır. Yoksa doğrudan doğruya vekil mi intihab-
edeceğiz? 

REİS — Efendim, arkadaşlarımızdan birisi 
Sıhhiye Vekâletine intihabedilecek zatın asil mi, 
yoksa vekile vekil midir, diye soruyor. Vekilin 
vekilidir, efendim. Malûmuâliniz olduğu üzere 
istifalar şahsa münhasırdır. Nafıa Vekili istifa 
etmemiştir. Keza Rıza Nur Bey istifa etmemiş
tir. Binaenaleyh, bu intihaplar vekilin vekilidir. 
(Sıhhiye Vekâleti vekili için âra toplandı.) 

Efendim, Sıhhiye Vekâleti vekili intihabında 
reyini istimal etmiyen varsa lütfen reylerini isti
mal buyursunlar. 

(Bahrî Bey (Yozgad), Hacı Arif Bey (İs
tanbul), Muhiddin Baha Bey (Bursa), arayı tas
nife memur edildiler.) 

REİS — On dakika teneffüs edelim. 

Hitamı celse; saat : 5,00 
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REİS 

ÜÇÜNCÜ CELSK 
Bed'i müzakerat; saat: 5,15 

ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, celse küşadcdildi. Nafıa 
Vekaleti vekilliğine icra kılınan intihabatta reye 
iştirak eden zevatın adedi (181) dir. (70) rey 
Cemal Paşa almış, 9 müstenkif var, 99 rey ile 
Saruhan Mebusu Reşad Bey intihabolunmuştur. 

Sıhhiye Vekâleti vekilliğine iera kılman inti

hapta (180) zat reye iştirak etmiş, (8) müsten
kife karşı (129) rey ile Bolu Mebusu Fuad Bey 
ihrazı ekseriyet etmiştir. Yarın mûtat saatte iç
tima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitana müzakerat; saat: 5,17 

İçtimai âti numamesi 

Nevahi Kanunu 

lıvmmmmm<mm 
T. B. M. M. Matbcum 


