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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzareretf; saat: 1,45 

REÎS — Muvakaf Reis Ali Puad Paşa Hazretleri 

MUVAKKAT KÂTİPLER: Refik Bey (Konya), Cevdet Bey (Kütahya) 

' • 

MUVAKKAT REİS — Celseyi ağıyorum 
efendim. Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinöi Celse 
Birinci celse: Muvakat Beis Ali Fuad Paşa 

Hazretlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 

olundu. Şubelerden mevrut mazabıtı intihabiye 
okunarak tasdik ve ashabının mebuslukları ka
bul edildi ve azadan iki zatın yeni vürudeden 
mazbataları Birinci Şubeye gönderildi. 

izmir Mıebusu Tevfik Rüşdü Beyle .altı ar
kadaşının Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretle-
rinin yalnız bu Devrei intihabiyeye mahsus ol
mak üzere Izıııilr 've Ankara mebulsluklıarını 
muhafaza buyurmalarına ve Karesi Mebusu Ah-
tmeld Süreyya Beyle üç refikinin intihabı ıme-
busan Kanununun 79 <ncu maddesinin tadiline 
dair takrirleri 'okunarak Divanı Riyasetin teşek
külünden sonra mevkii muameleye konulması 
kabul edildi ve Pazartesi günü içtima edilmek 
üzere Celse tatil olundu. 

Reis Kâtip 
Ali Fuad Refik 

MUVAKKAT RElS — Efendim^ zaptı sa
bık hulâsası hakkında mütalâa var mı? (Hayır, 
sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edildi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — tmtihap mazbatalanmn tasdiki 

MUVAKKAT RElS — Efendim; Şubeler
den gelmiş bâzı mazbatalar var, onları okuya
cağız : 

(Ankara mebusları hakkında Birinci Şube 
Riyasetinden mevrut tezkere) 

Birinci Şubeye muhavvel Ankara mebusların
dan Kınacızade Şakir, Keskinli İhsan, Beypa

zarı ı Hilmi, Ömer Mümtaz beylerin mebusluk
ları hakkındaki mazabıtı intihabiye Şube Heyeti 
Umumiyesiııee le'dettetkik muvafıkı usul ve ka
nun olduğunu tasdikan Heyeti Umumiyeye arz 
edilmek üzere Riyaseti Celi]eyc takdim k.Jındı. 

13 .18 . 1330 
Birinci Şube 

Reisi Kâtip 
Kastamonu Adana 

Veled Çelebi Zamir 

MUVAKKAT REİS — Şakir Beyin mazbata
sı hakkında mütalâa var mı? (Muvafık, sesle
ri) Şakir Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Şakir Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

İhsan Beyin mazbatası hakkında mütalâa 
var mı? İhsan Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. İhsan Bey âzalığa 
kabul edilmiştir. 

Hilmi Beyin mazbatası hakkında mütalâa var 
mı? Hilmi Beyin mazbatasını kabul edenler lüt
fen .ellerini kaldırsın. Hilmi Bey âzalığa kabul 
edilmiştir. 

Ömer Mümtaz Beyin mazbatası hakkında mü
talâa var mı? Ömer Mümtaz Beyin mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ömer 
Mümtaz Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beye ait 
Beşinci Şube Riyasetinin tezkeresi : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celüesine 
Gümüşane Sancağı Mebusluğuna intihabedi-

len Maliye Vekili Hasan Fehmi Beye ait maz
bata lef fen takdim edilmiş olmakla keyfiyetin 
Heyeti Umumiyeye arzına müsaade buyurulması 
mütemennadır efendim. 12 . 8 . 1339 

Beşinci Şube 
Reisi Kâtip 

Sinob Mebusu Kângırı Mebusu 
Yusuf Kemal Ahmed Talât 
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MUVAKKAT REİS — Hasan Fehmi Beyin 

mazbatası hakkında mütalâa var mı ! (Yoktur 
sesleri) Hasan Fehmi Beyin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Hasan Fehmi 
Bey âzalığa kabıü edilmiştir. 

Diyarbekir mebusları hakkında Üçüncü Şu
be Riyaseti tezkeresi : 

(Diyarbekir Mebusluğuna intihabolunan 
Zülfü, Feyzi, Şeref, Mehmed, Ziya Gökalp bey
lerin mazbatası) 

İşbu mazbata münderecatı veçhile Diyarbe
kir Mebusluğuna intihabolunan Zülfüzade Zül
fü, Nafıa Vekili Feyzi, Nakizade Şeref, Hazro-
lu Bedri Beyzade Mehmed ve Ziya Gökalp bey
lerin intihapları ve mazbata münderecatı mu-
vafıkı usul ve kanun olduğu şubemizin Beşinci 
Encümenince icra olunan tetkikattan ve ayrıca 
şübemizce cereyan eden tahkikattan anlaşılmak
la tasdikan M'akamı Âlii Riyasete takdim kı
lındı. 13 . 8 . 1339 

Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
İstanbul ' Konya 

Kâzım Karabekir Fuad 

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

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

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

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

Kırkkilise mebusları hakkında Dördüncü 
Şube Riyasetinin tezkeresi : 

(Kırkkilise Mebusluğuna intihabolunan Şük
rü Nailî Paşa ve Doktor Fuad Beyin mazbata
ları) 

Berayı tetkik şubemize muhavvel mazbata
larda Kırkkilise Mebusluğuna intihabedilen 
Şükrü Nailî Paşa ve Doktor Fuad Bey hakla
rındaki mazabıtı intihabiye bittetkik bir gûna 
tâlil ve itirazat vukubulmadığı gibi intihabı vâ
ki da usul ve kanuna muvafık olarak cereyan 
etmiş olduğu anlaşılmış olmakla mumaileyhima-
mn mebusiyetleri berayı tasdik Heyeti Umumi-
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yeye arz olunmak üzere Riyaseti Celileyet ak
dini kılınır. 1 3 . 8 . 1 3 3 9 
Dördüncü Şube Reisi Dördüncü 'Şube Kâtibi 

Muş Dersim 
Ilyas Sami Feridun Fikrî 

MUVAKKAT REİS — Şülkrü Nailî Paşanın 
mazbatasıını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Şükrü Nailî Paşa âzalığa kabul edilmiş
tir. 

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

(İçel livasından intihabolunan Tevfik Bey 
hakkında İkinci Şube mazbatası) 

İçel livası intihap mazbatalarından Doktor 
Tevfik Beye ait 22 . 6 . 1336 tarihli mazbata 
ile Mut kazasında cereyan eden intihabın gay-
rikanuni olduğuna dair İçel Sabık Mebusu Ali 
Efendi tarafından yapılan şikâyet ve Mut'ta 
cereyan eden muhabere evrakı tetkiki mazabıt 
için şubece teşkil olunan Üçüncü Encümenimizde 
tetkik olunarak encümeni mezkûr Heyetince Mut 
kafasındaki intihabın sureti icrası ve müntahi-
bisanilere tesir icra olunduğunu müeyyit delâü 
mevcudolmayıp şikâyeti vakıa kavli mücerrette 
kaldığı, yalnız Doktor Feyzi Beye aidolan bir 
reyin Doktor Tevfik Beye ilâvesi suretiyle yetmiş 
üç rey ile müsavatta kalan Ali Efendiye muma
ileyh Tevfik Beyin ihrazı ekseriyet ettirildiği ve 
Mut Kazası Kaymakamlığı ile Meclîsi İdaresin
ce yapılan tahkikatda mezkûr bir "reyin şüpheli 
olduğu irae ettiğine nazaran keenlemyekim a.d-
diyle müsavi rey aldıkları tezahür eden muma-
ileyhima Doktor Tevfik ve Mutlu Ali efendiler 
arasında İntihabı mebusan Kanununun elli ikin
ci maddesi mucibince kur'a keşidesi muktazi ' 
bulunduğu kanaati izhar edilmiş ise de şube he
yeti umumiyesinee keyfiyet yeniden tetkik ve 
tamik olunarak Mut Kazası Heyeti Teftişiyesin-
ce intihap icra ve mazbatai intihabiyenin tanzim 
ve postaya tevdii ile beraber rey puslası ve tas
nifi âra cedvelinin ve intihabata mütaallik ku
yudatı sairenin temhir ve hıfzedildikten sonra 
yenibaştan tetkikat icrasiyle meşlmdolan hatanın 
tashihi yolunda Heyeti Teftişiye ve Kaza Kayma
kamlığımda Mutasarrıfla vâki iş'arı rehin kabul 
olamıyacağı cihetle mumaliyeh Doktor Tevfik 
Beyin mebusluğuna dair tanzim olunan mazbata-, 
nm kabulü şube ekseriyetince tekarrür etmiş ve 
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ancak Bursa Mebusu Osman Nuri, Karahisarı 
Şarki Mebusu îsmail Hakkı, Yozgat Mebusu 
Avni, Eskişehir Mebusu Emin, Bolu Mebusu 
Mehmed, Niğde Mebusu Hazım, Biga Mebusu 
Mehmed beyefendilerin mumaileyhima Tevfik 
Bey ve Ali Efendi arasında kur'a keşidesi lâzım-
geleeeği reyinde bulunmuş oldukları cihetle ret 
veya kabul hakkında kararı katî ittihaz Duyurul
mak üzere Heyeti Umumiyeye arzı zımmmda Ri
yaseti Celileye takdim olunur. 

13 . 8 . 1339 
İkinci Şube Reisi Kâtip 

Yozgat 
Abdullah Azmi Süleyman Sırrı 

Aza Âza 
Karahisarı Sahib Antalya 

Ruşen Eşref Rasih 
Âza Âza 

Kagiri Bolu 
Yusuf Ziya Mehmed 

Âza Âza 
Tekfurdağı Dersim 

Faik Ahmed Şükrü 
Âza Âza 

% ' Çanakkale 
Ali «Okunamadı 
Âza Âza 

Gazianteb Zonguldak 
Ahmed Remzi Halil 

Âza Âza 
Ahmed Hamdi Sabit 

Âza ; Âza 
Kütahya Okunamadı 

Mehmed Nuri 
Âza Âza 

Ahmed Okunamadı 
Kur 'a keşidesi taraftarları : 

Âza Âza 
Bozok Karahisarı Şarki 

Süleyman Sırrı îsmail Hakkı 
Âza Aza Âza 

Kütahya Eskişehir Biga 
Nuri Emin Mehmed 

MUVAKKAT REÎS — Efendim, «öz istiyen 
var mı? (Hayır, sadâları) (Şubenin ekseriyeti
nin kararı kabul sesleri) , 

ŞÜKRÜ B. (Biga) .— Meçlisi Mebusaıı 
Nizamnamei Dahilîsinin yirmi ikinci maddesi
nin dördüncü fıkrası diyor ki : «Tetkiki intihap 
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mazbatası mucibince intihabı tâlil olunan azanın 
kabul ve ademikabulü mazbatanın tasdiki günü 
reye konmaz,» Binaenaleyh mazbatanın Heyet
te kıraat olunduğu gün reye konulamıyor. Mez
kûr mazbata tabı ve azaya tevzi edildikten son
ra başka bir günde müzakere edilir. Mademki, 
bâzı arkadaşlar bunun tâlilini... (Tâlil yok sa-
daları) Şu halde müzakere cereyan edemez. 
(Reye, reye sadâları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok)' — Efen
dim, Burdur livası mebus, intihabının (Bur
dur değil içel livası, sesleri) îçel evet, nam
zetlerden Tevfik Bey, bir de sabık Mebus Ali 
Efendi, Binbaşı Fevzi Bey var. Mut kazasın
da Aüi Efendiye on bir rey. veriliyor. Fevzi Be
ye yıirımi rey veriliyor. (Tafsilâta hacet yok, sa
daları) Yekûn itibariyle livanın heyeti um il
miyesinden Ali Efendi (73) rey alıyor, Doktor 
Tevfik Bey (74) rey alıyor. Mazbatai intihabiye 
yapılıyor, postaya veriliyor. Rey puslaları tem
hir edilip zarfa konuyor, hıfzediliyor. Posta 
henüz livaya gelmeksizin Ali Efendi tarafından 
şikâyet olunarak deniliyor ki : Tevfik Bey namı
na verilen reyin birisi Tevfik Beyin değil, Dok
tor Fevzi Beyindir. Halbuki namzetler arasın
da Doktor Fevzi Bey yoktur. Binbaşı Fevzi Bey 
vardır. Binaenaleyh .Heyeti teftişiye o reyi de 
Tevfik Bey namına kaydediyor. Şu halde Tev
fik Bey (74) rey alıyor. O muallel rey çık
tıktan sonra (73) rey Fevzi Beye kalıyor. Ara
larında kur 'a çekilmek lâzım ve bu usule 
Heyeti Teftişeye riayet edecekti. Etmedi. Hak 
zayi oluyor diye şikâyet olunuyor. Bunun üze
rine Kaymakamlıktan emir verilip Heyeti Tef
tişiye memhur olan rey puslalanm ve kuyudatı 
tetkik ediyorlar ve hakikaten reyin birisinde 
Doktor Fevzi Bey yazılmış olduğu anlaşılıyor. 
Reyde tahrif yok. Hakikaten ilâve de yok. Re
yini istimal eden müntahibisaninin adedine gö
re rey pus!ası adedi dahi muvafık olduğundan 
şu halde bunda zühul olduğu ve suimaksat bu
lunmadığına dair bir zabıt yapıyorlar ve livaya 
diyorlar ki, mazbata postaya verilmiştir. Bi
naenaleyh o suretle tashih ediniz ve aralarında 
kur 'a çekilmek lâzım gelirse yapınız diyorlar. 
Şimdi bu mazbatanın şubede tetkiki sırasında şu
benin mazbataya tetkik için teşkil ettiği encümen; 
her iki zat arasında kur 'a çekilmesi kanaatinde 
bulunuyorlar ve mazbataları o yolda yapıyorlar. 
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Encümenin mazbatası Şube Heyeti Umumi-

yesinde anevzubahsolduğıı vakitte şube; «Evet 
mademki mazbata! intihâbiye 'yapılmış ve pos-

'taya verilmiş ve evrakı saire memhuren hıfze-
dildiği halde sükût edilerek bir müddet ve 
belki birkaç. ' gün sonra hu evrakın tetkikine 
mecburiyet hâsıl olması doğru değildir. Ya
pılan muamele yolundadır. Binaenaleyh inti-
hab vâki muvafıktır» şeklinde karar verilmiş
ti*. 

Şu halde Heyeti Umumiye ile akalliyette 
kalanlar arasında hâsıl olan şu ihtilâfın hal
li hakkında Meclisi Âli hakem mevkiine 'düş
müş oluyor. (Ekseriyetin kararı muvafıktır 
sesleri) 

İSMET B. (Corum)' — Şikâyetten müte
vellit bir hâdise mazbatanın heyeti umumiyesi-
nin tetkikini intacettiği için tasdiki mâni bir 
tâlil mahiyetindedir. Binaenaleyh her ıımıallel 
mazbata İkinci Celsede müzakere edilir. Bunu 
da İkinci Celseye talik ederek bugünkü intiha-
batı tehir etmemek lâzımgelir. (Hayır sesleri) 
(Reye sadaları) 

MUVAKKAT REİS — Zaten şube ekseri
yetle karar vermiştir. Binaenaleyh ekseriye
tin kararını reye koymak lâzımgelir. Fakat 
işin daha esaslı olmasını arzu ederseniz evvela 
akalliyetin kararını reye vaz'etmek lâzımge
lir. 

AVNÎ B. (Bozok) — Söz istiyorum efen
dim; akalliyetin kararı hakkında bir nokta
yı Heyeti âliyenize arz etmek isterim. Ortada 
bir evrakı tahkikıye mevcuttur, intihabı icra 
eden Heyeti Teftişiye ve Belediye ve Kayma
kamlık tahkikat yapıyor. Biz hata yaptık, ku
sur yaptık diyorlar. Bu evrakı resmiye mevcut 
iken bunun 'aksi sabit oluncaya kadar mute
ber addedilmek lâzımgelir. Encümenimiz de 
bu kanaatte 'bulunmuştur. Ve biz notai naza
rımızda musırrız. (Reye koyunuz sesleri) 

MUVAKKAT REİS — Efendim, müsaade 
buyurun bir daha arz edeyim. Eğer akalliyetin 
fikrinin reye konulmasını arzu etmiyorsanız 
ekseriyetin kararını reyi âlinize koyayım. 
(Ekseriyetin sesleri) O halde efendim, ekse
riyetin ka ran olan şubenin reyini havi olan 
mazbatayı reyi âlinize vaz'edeceğim. 
. ZAMİR B. (Adana) — Olamaz efendim. 

MUVAKKAT REİS — Efendim burada iza-
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hat verilmiştir. Heyeti Umumiye akalldyet ka
rarını kabul etmezse doğrudan doğruya bir mü
talâa olmak üzere varidolabilir. Şu halde ek
seriyetle verilmiş olan kararı reyi âlinize koya-
ccğım. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim ben
denizin telâkkime nazaran Heyeti Celileniz ha
kem mevkiinde bulunuyorsunuz. Meseleyi âüil 
ve hakkaniyete muvafık bir surette halletmek 
mevkiinde bulunuyorsunuz. Halbuki bendeniz 
kendi hesabıma tenevvür edemedim. Müsaade 
buyurunuz. Kanunun da serahatı mucibince 
öbür celseye talik ederek tetkik edelim, ka,na-
atimiz hâsıl olsun. Ve adalet de böyledir. (Doğ
ru sesleri) 

MUVAKKAT REİS — Efendim müsaade 
buyurun! Şube Reisinden sual edelim. Bir mad- • 
! de hakkında karar verilirken şube heyetince 

ekseriyet var mıydı, yok muydu? (vardır sesle
ri) var ise o halde ekseriyetin kararını reye 
koruz. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Mec
lisi Âlinize gelen karar şubenin ekseriyet kara
rıdır. Zaten ekseriyet kararı olmasaydı Meclisi 
Âlinize gelmezdi. Bu Ibir; ikincisi : Muallel ad
dolunamaz. Eğer ekseriyetle karar A^erilmesey-
di Nizamnamei Dahilîdeki muallel sözü bura
ya masruf olmalk lâzımgelirdi ve muallel olduğu 
takdirde mazbatanın, tab ı ' ve tevzi olunarak 
müzakerenin ertesi güne bırakılmasmdaki mak
sat da budur. Tabı' ve tevzi olunmazsa evra
kın bir gün uykuya yatmasında bir fayda yok
tur. (Doğru sesleri) 

Şubenin ekseriyeti bu kararı vermiştir. Bi
naenaleyh Meclisi Âlinize arz edilmiştir. İster
seniz ekseriyetin, isterseniz akalliyetin kararını 
kabul edersiniz. (Reye sesleri) 

MUVAKKAT REİS — Şube Reisinin vermiş 
olduğu izahattan da şf anlaşılıyor ki şubenin ' 
kararı ekseriyetle verilmiştir. Ve Doktor Tev-
fik Beyin intihabı muvafılk olduğu merkezinde
dir. (Evet sesleri) Binaenaleyh bunu reyi âlinize 
koyuyorum. Yani bir arkadaşın intihabının' mu-
vafıkı şerait olduğuna dair olan şubenin şu 
mazbatasını reyi âlinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Kabul sesle
ri) Doktor Tevfilk Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Efendim Gümüşane'den yeni gelmiş intihap 
mazbataları vardır. Beşinci Şubeye havale edi
yoruz. 
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Bir de Hafız Emin Beyin mazbatası vardır. 

O da dördüncü şubeye havale edilmiştir. 
Efendim şube riyasetlerine ve kâtipliklerine 

kimler intihabedilmişse onları arz edeceğim. 

2. — Âzâyı kiramdan evvelce tahlifi icra edil-
miyenlerin tahlifi, 

MUVAKKAT REİS — Efendim müsaade 
ederseniz geçenlerde ilk Birinci Celsede tahlif 
merasimi yapılmıştı. O celsede bulunmayan ar
kadaşlar varsa onların da tahlif merasimini ya
palım. Kim tahlif edilmemiışse bendenizde ka
yıtları vardır. Eğer onlardan mevcudolan ze
vat varsa tahlif edelim. (Rıza Nur Bey (Sinob) 
tahlif edildi.) 

ESAD Ef. (Menteşe) — Sadık klaeağınızı -
ispat ettiniz. Bundan sonra da ispat edersiniz. 
(Zekâi Bey (Aydın), Safa Bey (Adana), Veh
bi Bey (Karesi), Ali Suavi «Şuuri»-Bey (Kare
si) nin tahlifleri icra olunduktan sonra ismet 
Paşa (Malatya) mn resmi tahlifi alkışlar ara
sında icra olundu.) 

(Doktor Hilmi Bey (Malatya), Ab idin Bey 
(Saruhan), Reşad Bey (Saruhan), Mahmud Ne
dim Bey (Malatya) nın tahlifleri icra kılında.) 

3. — Divanı Riyaset intikabah. 

MUVAKKAT REİS — Efendim ruzname-
mizde Divanı Riyaset intihabı vardır. Divanı 
Riyaset intihabını Nizamnamei Dahilî mucibin
ce şu veçhile yapaıeaği'z : Birinci intihap Reis 
için, ikinci intihap Reisisani için, üçüncü inti
hap Reisvekilleri, dördüncü intihap İdare Me
murları, beşinci intihap Kâtipler içindir. (Gü
rültüler) Efendim Nizamnamei Dahilî böyle di
yor. Şimdi Reis intihabı yapacağız. 

YAHYA GALÎB B. • (Kırşehir) — Beş ku
tu koyalım da öyle yapalım. 

MUVAKKAT REÎS — Efendim Nizamna
mei Dahilîde musarrahtır jlani ayrı, ayrı yapmak
tır. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Yalnız bir 
kişi yazılacak değil mi efendim? 

MUVAKKAT REÎS — Evet, şimdi Riyaset 
intihabı icra edilecektir. Reylerinizi istimal bu
yurunuz ! 

(Konya daireyi intihabiyesinden itibaren 
isimler okunarak reyler toplanmıştır.1) 

MUVAKKAT REÎS — Efendim isimleri oku
nup da kendileri burada mevcudolmıyanlann 
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isimlerini bir daha okuyacağız. Reylerini istimal 
etmemiş olanlar varsa reylerini istimal etsinler. 
İstihsali âra hitam bulmuştur. 

(Râsih Efendi (Antalya), Rahmi Bey (Si- * 
vas), Mükerrem Bey (İsparta), tasnifi araya 
memur edilmişlerdir.) 

MUVAKKAT REİS — Efendim! Riyaset 
için vukubulan intihapta berveçhi âti âra hâsıl 
olmuştur; Reye iştirak eden azayı kiramın adedi 
(197) dir. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
(196) rey ile Türkiye Büyük Milrct Meclisi Ri
yasetine intihabedilmiştir. (Alkışlar) 

RECEB B. (Kütahya) — Paşa Hazretleri, o 
bir reyin kime aidolduğunu lütfen ifade buyurur 
musunuz? 

REÎS —• O bir rey İsmet Paşa Hazretle
rine verilmiştir. Affedersiniz okuyamamıştım. 

MUSTAFA FEHMİ Ef. (Bursa) — Onu 
da belki Paşa Hazretleri vermişlerdir. 

(Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri sürek
li alkışlar arasında riyaset mevkiine geçmiştir.) 

3. — NUTUKLAR 

1. — Meclis Reisliğine intihabolunan Gazi 
Mustafa Kemal Pasa Hazretlerinin nutukları 

REİS GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA 
HAZRETLERİ -±- Efendiler! Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ikinci intihap devresine dâhil 
olmuş bulunuyoruz. Yeni Meclisimizi teşkil eden 
Heyeti Celilenizi kemali hürmetle selâmlarım. 
(Teşekkürler ederiz, sesleri) Bu devrei intihabi-
ye, aynı zamanda, yeni Türkiye Devletinin, ye
ni tarihinde mesut bir intikal zamanına tesadüf 
ediyor. Bunu memleketimizin, milletimizin sa
adet ve selâmeti için, Heyeti Âliyenizin muvaf
fakiyeti için falihayır addediyorum. 

Filhakika dört senelik İstiklâl mücahedemiz, 
milletimizin şanına lâyik bir sulh ile neticelen
miştir. Lozan'da imza edilmiş olan muahedena-
menin Heyeti Âliyenizin tasdikine iktiran ettiği 
takdirde bütün mânasiyle hür ve müstakil olarak 
mesut bir mesai sahasına dâhil, olmuş bulunaca
ğız. İstihsal edilen netayici mesudenin muhafa
zasında Lozan Muahedesinden tefrik edilen me
selelerin halli katisinde ve milletimizi huzur ve 
refaha nail edecek feyizli hizmetlerde muvaffa
kiyeti tammenizi bütün kalbimle temenni ederim.' 
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Efendiler! Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

inikadına takaddüm eden faaliyeti milliye dev
rinde milletimizin naili teveccüh ve itimadı ol
muştum. îlk Meclisin* Kiyasetini ve Kahraman 
Ordularımızın Başkumandanlığını ifa etmiştim. 
Bu suret ve sıfat ile Büyük Millî Şereflere maz-
har oldum. (Hakkınızdır sesleri) Heyeti Celile-
niz tarafından Makamı Riyasete intihabedilmek-
liğim kalbimdeki minnet ve şükran hislerini ikaz 
eylemiştir. Bu asıl teveccühü millînin yüksek 
kıymetiyle mütenasip bir surette çalışmaya de
vam edeceğimi ve sulhun küşadedeceği mesai sa
hasında da müzaheretinize ve umum milletin iti-

* . . . 
madma müsteniden - temini muvaffakiyet 'ıçm 
bütün kuvayı maddiye ve iradiyemi sarf edece
ğimi huzurunuzda, muvacehai millette taahhüd-
eylerim. (Sürekli alkışlar) 

Efendiler! Müntahap ve mutemet Reisiniz ol
mak şerefi bugün uhdeme bâzı mâruzâtta bulun
mak vazifesini tahmil ediyor. Bugüne takaddüm 
eden vaziyet ve vazifelerim itibariyle de bu mâ
ruzâtımın hüsnütelâkki buyurulacağmı ümidede-
rim. Bütün teellümat ve ıztırabatmı ve bütün 
huzuru muvaffakıyatmı milletle beraber yaşadı
ğımız safahatı cidalin tafsilâtı malûmunuzdur. 
Ben bu tafsilâtı başlıca üç safha üzerinde hulâ
sa ve mütalâa edeceğim : 

Mondros Mütarekesinden Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ve Hükümetinin teessüsüne kadar 
ve ilk Meclisimizin geçirdiği seneler ve nihayet 
yeni Meclisimizin dâhil bulunduğu devir. 

öyle zannediyorum ki, bizi bugüne getiren ve 
. bugünün vaziyetini tevlideyliyen millî hâdisatın 

mühim noktalarını ve yeni vazifelerimizin ' aza
met ve şümulünü bu üç safha ihtiva edebilir. 
Yeni Türkiye Devletinin küşadeylediği sulh dev
rinin ilk meclisi olan Heyeti Celileniz muvacehe
sinde âlfi'l ve münkariz Osmanlı İmparatorluğun
dan ve onun son büyük hâdisesi olan Harbi Umu
miden bahsetmeyi bilüzum addediyorum. 

Onun için sözlerime Mondros Mütarekesinden 
başlıyacağım. 

Efendiler! 
Mondros Mütarekenamesinin akdinden ilk 

Millî Meclisimizin küşadına kadar geçen devir bir 
milletin şeref ve haysiyetine vukubulmuş en ağır 
tecavüzatm feci maceralariyle doludur. Malûm 
olduğu üzere Osmanlı Hükümetiyle müttefikler 
arasında akdedilmiş olan bu nfütareke ferdayı 
imzasından itibaren düveli galibe tarafından fii-
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len ve hükmen parçalandı. İngiliz, Fransız, ital
yan, istilâ orduları vatanımızın aziz parçalarına 
çöktüler, İstanbul ve Boğazlar düşman kuvayı 
berriye ve bahriyesine sahai eevelân oldu. 

Yunan orduları İzmir rıhtımını kana boyadı... 
En güzel mamurelerimizi tahribe başladı. Ka
dın ve çocuklarımız, namus ve iffetimiz ve pek 
çok meabiıt, asar ve abıdatımız dâhil olduğu halde 
Türk namı altındaki her şeye tecavüz edildi. 
Her gün Ayasofya'ya hac, asmak tehdidiyle ince 
hislerimiz rencide edildi. Esirler hakkında bi
le reva görülmiyen bir cebirle asırların hamu-
lei şerefini omuzlarında taşıyan zabitlerimiz, 
düşman zabitlerine merasimi ihtiramiye ifasına 
mecbur tutuldu. Timsali namusumuz olan san
cağımız hakaret gördü. 

Bu meşum mütarekenin tatbikatına nezaret 
etmek üzere Anadolu'nun en ücra yerlerine ka
dar tesisi nüfuz eden ecnebi zabitleri istihbarat 
şebekeleri namı altındaki fesat ocakları, dahilî 
düşmanlarımızın teşvikiyle halkımıza hatıra gel-
miyen zulüm ve hakaretleri reva gördüler. Hü
kümetin nüfuzu, milletin haysiyeti bu müteca
viz zabitlerin elinde b^ziçe oldu. 

Hulâsa, Türklüğün vicdanı müthiş bir imti
han karşısında kaldı. Bu nihayeti geilmiyen te
cavüzatm vâsıl olacağı neticeyi, bu neticenin 
fecaatini idrak etmemek mümkün değildi. Ta
lihin ve ananatm sevkı üe vatanın tahtı şeha-
metinde oturan Osmanlı Padişahı ve Halife ve 
onun Hükümeti ise yalnız şahsi ve hasis men
faatlerini temin için tamamiyle düşmanlara tes
limi nefseylemişti... Vatana hiyanet hususunda 
onlara peyrev olmuştu. 

Vaziyet tamamen ümitsiz görünüyordu. Düş-
'man'ları.n kuvvet' ve kudr'eti ezici, felâketi, azîm 
•ve nakabili tahammüldü. Her halde esaret veya 
ölümden birini tercih eylemek mecburiyeti kar
asında bulunuyorduk. Hürriyet ve İstiklâl için 
dünyada hiçbir milletin karşı karşıya bulun
madığı müşkülât ile mücadele etmek, lâzımgeli-
yordu. Erbabı idrak, manzaranın mağlûp bir 
Devletin tâyini mukadderatı hududundan çıktı
ğını, gördü. Galip devletlerce Osmanlı Devleti
nin inkırazı katisine karar verildiğini anlamakta 
müşkülât kalmadı. 

Hakikaten Türkiye halkının haysiyet ve şe
refine riayete asla lüzum görülmüyor, onu tah-
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ti esarete almak, Türkiye'yi taksim etmek ame
liyesine mâni tasavvur «dülmiyordu. 

Halkta bir Antiıbalh (başlatmıştı, Memleketin 
bâzı taraflarında muhtelif unvanlar altında ce
miyetler teşekkül ediyor ve düşmanlara karşı biz
zat millet tarafından müsellâh müdafaanın esas
ları kuruluyordu. Garpta, Şarkta yapılan kong
reler umumi intibahı teşdidetti. Nijıayet Sivas 
Umumi Kongresi muayyen noktalar üzerinde, 
bariz prensipler dairesinde muhtelif millî teş
kilâtı «Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti» namı altında tensik ve teşmil ede
rek kuvayı umumiyei milleti tevhideyledi. 

Efendiler! Şayanı dikkat bir ciddiyet ve 
şümul kesbeden bu mesai, düşmanların, bilhassa 
Padişah ve Halife olan zatın mıukalbil tedbirini 
intacetti. Harekâtı Milliye müteşebbisleri hak
kında takibat emirleri verildi. Tenkil tedabiri-
nfrı tatbikatı fiiliyesine geçildi. Düşmanlar kar
şısında aciz ve zilleti kabul eden Saray ve Hükü
meti bütün bakıyei şevketiyle, bütün vesaiti se-
filesiyle intihabı millîyi öldürmek, hakkına ve 
namusuna tecavüz edenler aleyhinde milleti müca-
hededen menetmek istiyor, memleketi parçalat
mak için düşmana piştarlık ediyordu. 

Fakat Efendiler! Sivas Kongresini yapanla
rın azmi katî ve millete istinadı kuvvetli idi. 
Bimuhaba mesaiye devam olundu. 

Evvelâ mebus intihabı ve Meclisin inikadı te
min edildi. Bu suretle millet mevcudiyetim ispat 
için ilk esaslı muvaffakiyetini istibdata karşı ih
raz etmiş oldu. 

Efendiler! Sarayın ve Hükümetin vatan ve 
millet aleyhine müteveccih bütün bu cinayatma 
rağmen millet yine Padişah ve Halifeyi kurtar
mak ve Osmanlı Devletini ihya etmek için tam 
bir hulûs ile çalıştı ve intihabedilen mebusların 
Osmanlı Hükümetinin kanunları dairesinde iç
timaını temin ile iktifa etti. Mebusların ecnebi 
süngüleri altından mutlak bir istiklâli fikirle ifa
yı vazife eylemelerine imkân olmıyacağı bedihi 
iken henüz ekseriyete şâmil olan tereddüt ve sa-
tıhbînane mülâhazatı Meclisin, maalesef İstan
bul'da içtimama muvafakatini zaruri kıldı. 

Efendiler! 
Düşmanlarca ve Babıâlice istanbul'da bulu

nacak bir Meclisin müteeellidane ' hareketi muh
temel görülmüyordu. Onlar nazarında bu Mec
lisin içtimaiyle artık Anadolu'da bir teşekkülü 
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millîye meydan bırakılmıyacak ve heyecanı millî 
bu suretle teskin edildikten sonra facia yine de
vam edecekti, Bu hakikati görenler Anadolu'da
ki mesai'L mitcahidaneye ^eva;m ettiler. Bu saye
de Anadolu teşkilâtı taazzuv ediyor, kuvvetleni
yordu. Anadolu'ya istinadeden Meclis de gay-
rimüsait vaziyetine rağmen vazifesine devam edi
yordu. 

Bu vaziyet düşmanlar için müsait bir manzara 
arz etmiyordu. İğfalkâr tedabiıie naili maksad-
olmaktan nevmit kalan düşmanlar; kararlarını 
açıkça verdiler ve 16 Mart 1336 da İstanbul'un 
işgali fecii vukubıüdu. Osmanlı Devletinin haya
tına fiilen hatime verildi. Bu hâdise Anadolu'da 
çalışanlar için gayrimuntazar değildi. Artık 
Osmanlı Devletini kurtarmak ve onun sayei ima
nında vatanın halâsını, milletin istiklâlini temin 
etmek imkânı külliyen zail olmuş bulunuyordu. 

Millî bir Meclisin içtimaa daveti bir emrizaru-
ri haline girdi. Nihayet 23 Nisan 1336 tarihin
de bugün toplandığımız bu salondan Heyeti Ce-
lilenize selef olan Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtima eyledi. 

Türkiye tarihinde daima yüksek bir mevkii 
şeref muhafaza edecek ve ahfadın takdiratmı ka
zanacak olan ilk Meclisimiz milletin kendi mu* 
kadderatına bizzat vâzmlyed olduğunu ilân etti. 
Hâkimiyeti Milliye esasatmı düsturu harekât it
tihaz etti ve kuvvetli bir Halk Hükümetinin esa
sını vaz'eyledi. (Şiddetli alkışlar) 

Efendiler! Anadolu'da yeniden Millî bir Dev
letin kurulması milletimizin rüşt kiyasetini gös
teren şayanı takdir bir eseri intibah idi. Fakat 
düşmanlarla beraber Padişah ve Halife olan zat, 
bundan memnun olmadı. Paris'te imza ettikleri 
Sevr Muahedesini cebren millete kabul ettirmek 
için müşterek tedabir aldılar. Anadolu'nun mil
lî heyecanlarını bastırmak için müracaat olunma
dık şeytanet bırakmadılar. 

Bir taraftan dini siyasete alet ittihaz ederek 
Anadolu mücahitlerini i'dama mahkûm ettiler.. 
Ahaliyi mahut fetvalarla mukateleye teşvik eyle
diler. Bir taraftan da bâzı pespayelerin ceplerini 
doldurarak Kuvayı İnizıbaıtiye veya Hilâfet or
dusu namiyle üzerimize saldırdılar. Saf ve ma
sum halkı birçok tasniat ile iğfal ederek dâhilde 
yer yer isyan ateşleri yaktırdılar. 

Efendiler! İlk Meclisimizin küşadı günü İstan
bul'dan idare oiunan kıyam, Ankara'nın sekiz 
saat mesafesine kadar gelmiş bulunuyordu. Sam-
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sun ve havalisinde siyasi ve zalim bir isyan, bü
tün muhita hâkim olmak istidadını gösteriyordu. 
Vatanın Şarkı, Garbı ve Cenubu düşman ateşleri 
içinde yanıyordu, işte mebdei hareketimizdeki 
manzara!.. 

Muhterem efendiler! Bugünkü parlak netice
ye vusul kolay olmadı. Mebdei hareket ile nok-
tai muvasalat arasındaki mesafenin azametini ve 
istimal edilen zamanın azlığını nazarı dikkati 
âlinize arz etmek isterim. 

Bu husustaki hâtıramızı daima kuvvetle mu
hafaza edelim. Çünkü bu, bizim için müstakbel 
mesaimizde azim ve metanet menbaıdır. 

Efendiler! Mütalâatımın ikinci safhasına ge
çerken arz edeyim ki, selefiniz olan Meclisi Âli 
ilk günlerin dehşeti karşısında meftür olmadı. 
Milletten aldığı büyük salâhiyet ve kudretle va
zifesine devam etti. Yeni Devletin Hükümeti 
celâdetle mücadeleye atıldı. Teşvikata kurban 
olan halk dairei masumiyete irca edildi. Topsuz, 
tüfeksiz, cephanesiz, vasıtasız enkaz haline ge
tirilmiş olan ordu ihya edildi. 

İlk mücadele günlerinde elim bir ıztirar ile 
vücuda getirilen gayrimuntazam kuvvetler der
hal kuvayı nizamiyeye kalbedildi. 

Bu intikali, menafi ve mülâhazatına müna-
fi bulunan bâzı müfrezelerin ihanetkârane mu
kavemeti kal ' olundu, tali ' ve huzuru memle
ket, muntazam bir ordunun yediemanetine tev
di edildi. 

Efendiler! Millî ordunun daha ilk teşkili 
günlerinde gördüğü büyük ve kıymetli hizmet
ler, milletin daima hatırnişanı minnet ve şük
ranı olacaktır. (Şiddetli alkışlar) 

Yekdiğerini takiben faik düşmanlara karşı 
istihsal edilen Ermenistan zaferi, Birinci inönü 
zaferi, ikinci inönü zaferi ve Cenup Cephesi mu-
harebatmda gösterilen fedakârane mukavemet 
safhaları, Millî ordunun tarihi şerefinde ilk 
kıymetli hâdiseler olarak daima parlaklığını mu
hafaza edecektir. (Alkışlar) 

Efendiler! Mücadele seneleri takibetti'kçe 
genç ordumuz şehamet temelleri üzerinde, 
mütemadiyen yükseldi, tradei milliyenin tevcih 
ettiği en mühim vazaifi kahramanane ifa kudret 
ve haşmetini gösterdi. Ankara'ya yürüyen mağ
rur Yunan ordusunu Sakarya Meydan Muha
rebesinde mağlûp ve rieate mecbur etti. Nihayet 
tekmil Yunan Asyayı - Suğra ordusunu Afyon 
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Karahisar - Dumlupımar Meydan Muharebesin
de tamamen boğdu ve bütün aksamiyle Anadolu 
topraklarına, serdi, imha etti. (Şiddetli alkış
lar) Her safhası vatan için, tarihi millîmiz 
için, ahfat ve ensalimiz için şerefli hâdiselerle 
dolu büyük bir menkıbei celâdet teşkil edten 
Anadolu muharebelerinin heyacanbahş tafsilâtı
nı lisanı tarihe terk ediyorum. 

FaJkat efendiler! Millet; milletin ruhu san'-
atı, musikisi, edebiyatı ve bütün bediiyatı bu 
kutsi cidalin ilâhi teranelerini müeyyit bir va
tan aşkının veeitleriyle daima terennüm etme
lidir. (Alkışlar) 

Efendiler! 
Arz eylediğim, vekayii harbiyeye, pek mü

him siyasi faaliyetlerimiz terafuk etmiştir. Ez
cümle Ruslarla eyleyvm ahkâmı cari bir Dost
luk Muahedenamesini akdettik; Ukrayna, Gür
cistan, Azerbaycan ve Afganistan ile de aynı 
mahiyette muahedeler akdeyledik. Şark Cephe
sinde kazandığımız zafer neticesinde Ermeniler
le musalâha yaptık. 

O zaman Garp Devletleriyle temasımıza ge
lince : Yalnız Fransızlarla mahdut şeraiti ihti
va eden Ankara itilâfını yapabildik. Halbuki 
her büyük t muharebeden evvel veyahut sonra 
istihsali sulh için samimane çalıştığımız halde 
müracaatlerimiz ya retle veyahut istiskal ile 
mukabele gördü. 

Efendiler! 
Ne yapalım ki, kuvayı maddiye ile müeyyed-

olmııyan hakların akamete mahkûmiyetini ifade 
eden kaidei külliyei ezeliye, bizim hakkımızda 
müsamahakâr bir istisna göstermedi. Milletin 
iradesi, fiilî ve katî bir zaferin timsali halin
de teşahhus etmedikçe perii sulh, aguşıı huzu
runu bize açmadı. 

Efendüer! 
ilk Meclisimiz memleketi düşman ayakların

dan kurtarmak, milleti hayatbahş bir sulha gö
türmek gayesine yürürken aynı zamanda yeni 
Türkiye Devletinin bünyanmı tesis ve tarsin edi
yordu. Bu maksatla kanunlar vaz'etti, karar
lar ittihaz etti, Devletin muhtelff şuabatmın 
ihtiyaç gösterdiği bir haylî mesaili de halletti. 

Efendüer! 
Giden Meclis - vaziyeti dahiliyemizi ve hare

kâtı askeriyemizi teşviş ve sulhumuzu işkâlden 
geri durmamış olan bâzı mahdut kimselerin vü-
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euduna rağmen - vazifesini hüsnüifa etmiş ve I 
sureti umumiyede vatan ve millet için mucibi 
halâs ve hayat olmuştur. (Alkışlar) 

Muhterem efendiler! 
Dört senelik mesaiden sonra son ve katı mu-

zafferiyetimi? üzerine Mudanya Mukavelei As
keriyesi yapıldı. Ve sulh müzakeratı devresine 
geçildi. Bu müzakeratm cereyanında da tesadüf 
ettiğimiz müşkülât pek çoktur. Fakat, ben bunu' 
pek tabiî buluyorum.- Çünkü bu sulh müzakera-
tmda tesviye olunan hesabat dört senelik değil 
dört yüz senelik bir devrin mirası seyyiatı idi. 
(Doğru sesleri) 

Hakikaten Osmanlı İmparatorluğu en haş
metli, azametli ve kuvvetli devirlerinden itibaren 
milletin istiklâli zararına, menafii hayatiyesi za
rarına o kadar çok şey feda edilmiş idi ki netice 
yalnız kendisinin mahıv ve münkariz olmasın
dan ibaret kalmadı, belki kendinden sonra da 
memleketin sahibi hakikisi olan milleti ispatı hak 
ve mevcudiyet için azîm müşkülâta • mâruz bırak
tı. (Çok doğru sesleri) • I 

Müşkülât, muvafakıyetle iktiham olundu. Bin-
netice imza olunan muahede Heyeti Celilenizin I 
manzur ve malûmu olacaktır. Ben burada yal- I 
nız bugüne kadar olan mesai ile onujı neticeleri- I 
ni hulâsa etmek isterim. I 

Efendiler, Şarkta Trabzonu, Cenupta Ada- I 
na'yı itiva edecek büyük Ermenistan'dan eser kal
mamıştır. Ermeniler, tabiî olan hudutları dâ- I 
hilinde bırakılmıştır. 1293 seferinde Türk vata- I 
nından cebren ayrılan Elviyei Selâse tekrar san- I 
cağımız altına alınmıştır. (Alkışlar) Şimalde I 
Karadenizîn en güzel ve en zengin sahilleri üze- I 
rinde tesis edilmek istenilen Pontüs Hükümeti- I 
taraftarları ile beraber tamamen bertaraf edil- I 
mistir. (Alkışlar) Cenupta nüfuz mıntakaları I 
unvanı altında memleketimizi parçalamak ümit- I 
leri kamilen kırılmış ve milletin azim ve celâdeti I 
karşısında Türkiye'yi parçalamanın ham bir ha- I 
yal plduğu kabul ettirilmiştir. (Alkışlar) Tür- I 
kiye'ye,'her medenî memleketin müstefidolduğu I 
haklar tanıttırılmıştır. (Alkışlar) Yine Cenup- I 
ta servet ve kabiliyeti itibariyle vatanımızın en I 
parlak bir ümidi olan Adana ve onun gibi bir- I 
çok güzel şehirlerimiz, muztarip oldukları isti- I 
ladan kurtarılmıştır. • 'I 

Garpte en mamur yerlerimiz, İzmir ve Bur- I 
sa gibi şehirlerimize Paşaeli ve tarihî Edirnemiz I 
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ve dünyanın iştiyakını celbeden güzel Istanhu-
lümuz esaret ve işgal boyunduruğundan kurta
rılmıştır. Bundan maada bizi diğer medenî mil
letler sırasından geri bıraktıran adlî, siyasi, 
iktisadi ve malî zincirler kırılmıştır, parçalan
mıştır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Efendiler! Bugüne kadar istihsal eylediğimiz 
muvaffakiyet, bize ancak terakki ve medeniyete 
doğru bir yol açmıştır. Yoksa terakki ve mede
niyete henüz isal etmiş değildir. Bize ve ahfadı
mıza düşen vaızife bu yol üzerinde tereddütsüz 
'ilerlemektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Şurasını hatırdan çıkarmamalıdır ki bu 
fcadar fedakârlıMarıın semeresini! elimizden, ka
çırmamak ve geçen musibet ve felâketlerin 
bir daha avdetini garimümkün kılacak teda-
biri almak bizim için her günün düşüncesi 
olmalıdır. Fakat emin olalım ki, bunun için 
kuru bir dikkat ve teyaikkuız sâfdilâme bir kıs
kançlık kafi değildir. 

Efendiler! Asırlarca devam-eden bir sui-
idarenin bu nesle tahmil eylediği vazaif, 
tadadedilemiyecek tenevvü ve müşkülât arz 
eylemektedir. Bu sebeple yapmaya mecbur 
olduğumuz mühim ve çok işleri salim venetice-
bahş bir sisteme raptetmek mecburiyetinde
yiz. Mahdut vesaitle büyük işler görmenin 
tecrübe olunan yegâne usûlü, kuvvetlerimizi 
dağıtmamak, vesaiti mevcudenin kısmı âzami
ni gayelerimizden en mühim olanlar üzerin
de teksif etmektir. Şüphesiz dâhil olacağımız 
sulh devrinde bütçemizin bahşedeceği müsa
adeyi evvelemirde yeni Devletimizin temini 
bekasına, şevket ve kudretle ebet karar ol
masına hasredeceğiz; , fakat bunun için esas 
olan bâzı noktalar vardır ki onları daima göz 
önünde tutmalıyız! 'Benim, ilk vâridihatırım 
olan mühim nokta asayiştir. 

Efendiler! Hükümetin hikmeti mevcudiye
ti, memleketin asayişini, milletin huzur ve ra
hatını temin eylemektir. Bütün 'memlekette 
müstakar bir asayişin . füyuzatı hükümran ol
malıdır. 

Millet, vâsi bir huzur ve emniyet içinde 
müsterih bulunmalıdır. Memleketimizin her 
hangi bir köşesinde halkın emniyetini, Dev
letin vahdet ve asayişini ihlâle tasaddi eden
ler Devletin bütün kuvvetlerini karşıların
da bulmalıdırlar. (Alkışlar) Sonra efendiler!... 
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Türkiye Devletinin istiklâli mukaddestir. 

O, ebediyen müemmen ve masun olmalıdır. 
İstiklâli Devletin, hayatı millet ve "memle

ketin harisi yegânesi ise Kahraman Ordumuz
dur. Binaenaleyh teşkilâtı askeriyemizin itina
yı mahsusla tanzim ve îlâsı en mühim esaslar
dandır. 

Efendiler! Bugün vâsıl olduğumuz sulhun, 
sulhu ebedî olacağına inanmak, elbette safdil
lik olur. (Çok doğru sesleri) Bu, o kadar mü
him bir hakikattir ki ondan bir an bile gaf
let, milletin bütün hayatını tehlikeye ilka eder. 

Şüphesiz hukukumuza, şeref ve hayysiyeti-
mize hürmet edildikçe mütekabil hürmette ka
tiyen. kusur etmiyeceğiz. Fayat ne. çare ki za
yıf olanların hukukuna hürmetin noksan oldu
ğu veya hilç hürmet, edilmediğiınıi çok acı tecrübe
lerle öğrendik. Onun için efendiler, büstün ihti-
ımalâtıjıu taleîbedeceği hazırlıkları yapmakta asla 
teahhur ©demeyiz. (Bravo sesleri) 

Efendiler, 

Memleketin dahilî ve haricî emniyeti es
babı istikmal edilirken usuli adlîmizin süra
ti mümküne ile ıslahına ehemmiyeti mah
susa a.̂ f olunmalıdır. (Çok doğru sesleri) 
Nafıa, iktisad ve maarif umurunun ne kadar ha-
yati olduğunu, milletin muvafakıyetini, refah 
ve saadetini temin hususunda ne kadar müstacel 
ve mübren bulunduğunu takdir buyurursunuz. 

Efendiler, 
Millete karşı, mütaahhidolduğumuz ve her 

biri başlıbaşma haizi ehemmiyet sair bilcümle 
mesaili amelî ve ilmî usûller dairesinde halle te
vessül eylemek cümlei vazaifimizdendir. 

Münesebatı hariciyemiz hakkında fazla bir 
şey söylemeye lüzum görmüyorum. Bu husustaki 
katî şiarımız cihanca malûm olmuştur. Bütün 
koşularımızla diğer devletlerle dostane geçinme
ye ve mütekabil hürmet ve vefakârlığa müstenit 
siyasetimizin devam edeceğine şüphe yoktur. Şu
rasını tavzih etmek isterim ki «sulh devrine ha
kiki bir samimiyetle ve ciddî bir sükûn arzusiy-
le giriyoruz. 

Heyeti Aliyenizin dinlemek lûtfunda bulun
duğunuz bütün bu mütalâatıma, müsaade buyu
rursanız birkaç söz daha ilâve edeyim. (Buyu
run sesleri) 

Efendileri Bir an için teferruattan tecer-
rütle vatan dediğimiz kutsi mevcudiyete umumi 
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bir nazarla bakalım. Onun hayat namına, üm
ran namına her mazhariyetten mahrum bir siyah 
toprak sahasından ibaret bırakılmış olduğunu 
görürüz. O siyah toprak sahasınıin altında defi
neler ve üstünde asîl ve kalhr'amanı bir millet ya
şıyor. (Sürekli alkışlar) İşte biz, bütün bu 
uzun ve tahammülü müşkül mücadeleleri bu aziz 
mirası ecdadın hür ve müstakil sahibi olduğu
muzu ve ilelebedolacâğımızı ispat için yapmış bu
lunuyoruz. Vatanın ve istiklâli milletin masuni
yeti namına yapmış bulunuyoruz. Bundan son
raki faaliyetlerimizin de hedefi aslisi aynı ma
suniyetin ve huzur ve emniyetin temin ve teyidi 
olacaktır. 

Bu sayede memleketimizi mamur ve halkı
mızı mes'ut ve mürehfeh edeceğiz. (İnşallah 
sesleri) Ümidimiz , azmimiz ve bilhassa mille
timizin ve Meclisi Âlinizin göstereceği vahdet ve 
tesanüt terakki ve medeniyet yolundaki mesa
imizde elbette zâmini muvaffakiyet olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar! mâruzâtıma hitam ver
meden evvel cümlenizi büyük bir vazifenin ifa
sına davet etmek istiyorum. Geçirdiğimiz buh
ranlı günlerin şerefli kahramanlarını hep bera
ber takdis edelim. (Alkışlar) 

Onlar arasında muharebe meydanlarında düş
man silâhiyle göğüsleri delinmiş bahtiyarlar ol
duğu gibi yangınlarda, ateşlerde yakılmış bed
baht çocuklar, kadınlar ve ihtiyarlar vardır. 

Onlar arasında namuslarına tecavüz edilmiş, 
ebediyen ağlamaya mahkûm genç kızlar da var
dır 

Onlar arasında yurtlarını kaybetmiş aileler, 
evlâtlarını gömmüş analar vardır, ve yine onlar 
arasında muharebedeki vazifei namusunu şeref
le ifa ederek bugün memleketlerine dönmüş ga
ziler vardır. 

Onlardan dâan - ı şehıadeti ııûş 'fltnrnş olanla
rın ruhlarına fatihalar ithaf edelim. 

(Kaimen fatiha ithaf olundu.) 
Efendiler! Bugün bihakkın iftihar 'edebi

leceğimiz bütün muvafakıyatm sırrı yeni Tür
kiye Devletinin bünyamndadır. 

Filhakika Türkiye Devletinin, bu yeni mü
essesenin istinadeylediği esaslar mahiyet itiba
riyle kendine takaddüm eden tarihî müessesele
rin esaslarından başkadır. 

Bunu bir kelime ile ifade etmek lâzımgelir-
se diyebiliriz ki, yeni Türkiye Devletti foir Halk 
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Devletidir, halkın Devletidir. Müessesatı ma
ziye ise bir şahıs Devleti idi, eşhasın Devleti idi. 

Bir milletin sahai âlemden tamamen silin
mesi için bir milletin mecmua i beşeriyette ta
mamen inhilâl ettirilebilmesi için Tufanı Nuh 
kadar harikulade masaip ve hâdisat lâzımdır. 
Fakat eşha.s, kendiliğinden mahkûmu zül dür. 
Binaenaleyh halk müessesi ile şah's müessesesi 
arasında hayat ve zeval nispetleri de bunun ay
nıdır. (Alkışlar) 

Efendiler! Dünyanın bellibaşlı milletlerini 
esaretten kurtararak hâkimiyetlerine kavuşturan 
büyük fikir ceryanları, köhne müessesata ümit 

# bağlıyanİarın, çürümüş idare usullerinde- reha 
kuvveti arıyanlarm biamân düşmanıdır. 

Avusturya, Almanya, Rusya ve hattâ dün
yanın en muhafazakâr bir medeniyetine mensup 
Çin İpparatorlukları o büyük fikir cereyanının 
kahhar sadem eleriyle, gözlerimizin önünde, dev
rilmiştir. 

îşte efendiler, yeni Türkiye Devleti de ciha
na hâkim o büyük ve kaadir fikrin Türkiye'de 
tecellisidir, tahakkukudur. 

Cihanın içtimai ve siyasi ieabatendan doğan 
ve binlerce senedir Türk tarihinin neticei tekâ
mülü olan Devletimiz, devam ve istikrarın bü
tün evsaf ve şeraitini haizdir. 

Efendiler bu .şeraitin mesut inkişafını temin
de, Heyeti Celilenizin mazhan muvaffakiyet 
olmasını Cenabı Haktan niyaz ederim. (Sürek
li ve şiddetli alkışlar) 

REİS —• Efendiler! Ruznamede Reisisani 
intihabı vardır. Fakat oraya geçmeden evvel 
birkaç takrir var. Müsaade buyurursanız bunla
rı okuyalım. 

4. — TAKRİRLER 

i. — Menteşe Mebusu Yunus Nâdi Beyle ar
kadaşının, Beis Gazi Paşa tarafından iradedilen 
nutkun tabı ve neşredilmesine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
İrat buyurulan nutku Riyasetpenahinin tabı 

ve neşrini Heyeti Celileye teklif ederiz. 
13 Ağustos 1339 

• Menteşe Mebusu Gelibou Mebusu 
Yunus Nâdi Celâl Nuri 

2. — Kütahya Mebusu Recep Beyle rüfe-
kastnın, Birinci Büyük Millet Meclisinin me-
saii mücahedanetinin takdiri hakkında takriri 
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Riyaseti Celileye 

Memleketi düşman ayaklarından kurtararak 
şerefli «bir sulha isal etmekten ibaret olan vazi
fesini şayanı takdir bir azim ile ifa etmiş ve ay
nı zamanda Milli Devletimizin temelini kurmuş 
olan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
mesaii mücahedanesinii takdiren Heyeti Umu-
miyece karar itasını ve bu suretle selefi Muh
teremimiz hakkında lâzimei kadirşinasinin ifa
sını teklif eyleriz. 
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Kütahya Mebusu İstanbul Mebusu 

Reeeb Akçuraoğlu Yusuf 
Dersim Mebusu Antalya Mebusu 
Feridun Fikrî Murad 

3. — İstanbul Mebusu Akçuraoğlu Yusuf Bey
le arkadaşlarının, Gazi Paşa Hazretlerinin nutuk-, 
îarının bastırılarak köylere kadar gönderilmesine 
dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Reisimiz Gazi Paşa Hazretlerinin şu kıy

metli tarihî nutuklarının kâfi miktarda tabettiri
lerek köylere kadar neşir ve talikini teklif ede
riz. 

İstanbul Mebusu 
Akçuraoğlu Yusui 

Konya Mebusu 
Mustafa 

Zonguldak Mebusu 
Turıah Hilmi 

Kastamonu 
Veled Celebi 

Urfa 
S'afvet 

Konya 
Naim 

Antalya 
Râsih 

Kütahya 
Receb 
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İstanbul Mebusu 

Fevzi 
Ertuğrul Mebusu 

Rasim 
Konya 
Tevfik 

Biga 
Rifat 

t Dersim 
Feridun Fikri 
Konya • 

Kâzim Hüsnü 

REİS — Efendim! Bu takrirlerden ikisi 
nutkun tabı ve teksirine dairdir. Kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edîimiş-
•tir. 

Diğeri selefi Celiliniz olan Meclisin takdi
rini karara ̂ almayı kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Reisisani intihabı, için lütfen 
reylerinizi istimal buyurunuz. 

(Urfa dairei intihabiyesinden istihsali ara
ya başlandı.) 

~ 4 Û -
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— Efendim! reylerini istimal etmi-

yen rüfeka var mı? rüfekanın bir kısmı dışa
rıdadır. Reylerini istimal etmemişlerdir. Reyi
mi istAmıaiL etıniyemı fealdu mı ©fendim? tsitibsaO.ii 
âra hitam bulmuştur. Ahmed Sâkî Bey (Antal
ya) , Muhiddin Bey (Elâziz), İsmail Safa Bey 
(Adana), tasnifi araya memur olmuşlardır. 

Efendim! Reisvekilleri hakkında reyleri
nizi istimal buyurunuz. Birinei Reisvekili, 
İkinci Reisvekili bir kâğıt üzerinde olacak. 

(Cebelibereket dairei intihabiyesinden isti-
sali araya başlanmıştır) 

REİS — Reyini istimal etmiyen var mı? 
(Var sesleri) (Reyini istimal etmiyenler et
mişlerdir.) 

REİS — Tasnifi âra neticesine kadar bir 
takrir vardır. Onu okuyalım. 

4. — Muş Mebusu Hacı tlyas Sami Efendi 
ile arkadaşlarının, Kahramanı Ordumuza Bü
yük Millet Meclisinin şükran ve ihtiramatınm isal 
edilmesi hakkındaki takriri 

Riyaseti Celileye 
Millî Mücabed^emizi şu mesut neticeye 

isalde «en mühim âmil ve müessir olup (Sevr) 
sahifei siyahini (Lozan) muahedei garrasına 
tahvil eden kahraman ordumuza Meclisi Mil
lînin şükran ve ihtiramatınm jsal «dilmesini 
Heyeti Celileye arz ve teklif ederiz. 
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Muş İstanbul 

llyas Sami ' Ali Rıza 
Kütahya Gelibolu 

Receb Celâl Nuri 
İstanbul Bozok 

Süleyman Sırrı Salih 
Bolu Cebelibereket 

Palih Rıfkı Avni 
Kastamonu Edirne Bolu 

Ali Rıza Cafer Tayyar Mehmed 

(Muvafık sesleri) 
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REİS — Efendim! Bu teklifi muvafık gö

renler lütfen el kaldırsın. ? (Müttefikan kabul 
sesleri) Müttefikan kabul -edilmiştir efendim. 

Efendim! Bir de intihap mazbatası var. Be
şinci Şubeden mevrut; Malatya memusları hak
kındadır. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Ceiilesine 
Malatya Mebusluğuna intihabolunan zevat

tan. İsmet Paşa Hazretleriyle Kaymakam Mah-
mud Nedim ve Doktor Hilmi beylere aidolup 
telgrafla gelen mazbata şubemizin Encümeni 
Mahsus ve Heyeti Umumiyesince bittet'kik mu-
vafıkı usul ve kanun görülmüş olmakla berayı 
kabul ve tasdik Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

13 Ağustos 1339 
Beşinci Şube 

Reisi Kâtip 
Sinob Mebusu Kângırı 
Yusuf Kemal Ahmed Talât 

REİS —• Efendim! İsimleri zikrolunan ze
vatın her birini ayrı ayrı reyi âlinize vaz 'ede
ceğim. İsmet Paşa Hazretlerinin mazbatasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. İsmet Paşa
nın âzalığı kabul edilmiştir. «, 

Kaymakam Mahmud Nedim Beyin mazbata
sını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mahmud 
Nedim Beyin âzalığı kabul edilmiştir. 

Doktor Hilmi Beyin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Doktor Hümi Beyin 
âızalığı kabul edilmiştir. 

Efendim! Riyaseti' Saniye için yapılan inti
hapta aranın neticesini arz ediyorum: 

Reye iştirak eden (196) zat. (196) rey ile Ali 
Fuad Paşa Hazretleri Riyaseti Saniyeye intihab-
edilmiştir. (Alkışlar) 

Efendim! Reisvekilleri hakkındaki istihsali 
âra hitam bulmuştur. [Cevdet Bey (Kütahya), 
Emin Bey (Eskişehir), Rifat Bey (Kângırı) 
tasnifi araya memur olmuşlardır.] 

On dakika istirahat etmek üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

http://tsitibsaO.ii
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ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,50 

REÎS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

MUVAKKAT KÂTİPLER : Refik Bey (Konya), Cevdet Bey (Kütahya) 

2. — Beisisâniliğe intihabolunan Ali Fuad 
Paşa Hazretlerinin nutukları: 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Muhterem arkadaşar! Meclisi Âlinin küşa-

dında Reisi muvalkkatliğe ve bugün de Reisisa-
niliğe intihab edildim. Bu suretle büyük ıbir iti
mat karşısında bulunuyorum ki burnun şükranı
nı lisanımla ifa edemem. Bendeniz vatan ve mil
lete ve Meclisi Âlinize karşı deruhde ettiğim va
zifeyi ancak emniyetinize mazhar olmuş bir ar
kadaşınız sifatiyle ifa edebilirim. 'Muhterem re
fiklerim ! Vazife ve doğruluğun meziyeti mübec-
celesini ve büyüklüğünü içinizde takdir etmiyen 
yoktur. Ben bunu şimdiye fkadar ihmal etmedi

ğimi kaviyyen zannediyorum. Bundan böyle de 
ihmal etnıiyeceğim. Cenabı Hak şahiddolsun ve 
siz de Muhterem refiklerim şahidolunuz. (Al
kışlar) Birinci Devre Büyük Millet Meclisi, va
tanın istiklâlini korumak ve kurtarmakta neca-
bet ve hamiyet hârikaları*göstermiştir. Dün bir
çok yerlerde top sadaları işitilirken bugün sulh 
ve zafer bayramları yapıyoruz. Artık birimci 
Meclisin vazifesi muvaffakiyetle hitam bulmuş
tur ve artık mühim vazife bizlere teveccüh et
miştir. Vatan, sulha kavuştulktan sonra sükûn 
ve refah ve terakki arzusu ile çırpınıyor. Daha 
doğrusu teali arzusu ile çırpmıyor. Bundaki mu
vaffâkiyet bendenizce istihlâs muvaffakiyeti ka
dar mühimdir. Artık bundan böyle bütün azmi
mizle, imanımızla, dimağımızla yeni gayeye 
doğru yürüyelim. Bizden evvelki gelenler gibi 
çalışalım. Tevfiki Ezel gayrete âşıiktır. Elbet ve 
elbette yeni gayemizde de muvaffak olacağız. 
(İnşallah sadaları) Cenabı Hakkın ismiyle yeni 
vazifeme mübaşeret ediyorum. (Şiddetli alkışlar) 

Efendim , malûmuâliniz Divanı Riyaset 
% intihabına devanı edeceğiz. - Eğer müsaade 
edersiniz bunu bir anda hitama erdirmek üzere 
îdare Memurlariyle Kâtipler için buraya birer 
kutu koyalım." idare Memurları için sağ tarafta-

I İki kutuya reylerimizi atalım. (Çok iyi sesleri) 
Kâtipleri de sol kutuya atalım. 

DOKTOR FİKRET B. (Ertuğrul) — Bir ku
tu almaz. 

(Kâtip • ve İdare Heyeti için yoklama sure
tiyle intihabata başlandı.) 

REİS — Efendim reylerini istimal etmiyen 
zevat varsa reylerini istimal buyursunlar. İstih
sali âra hitam bulmuştur. 

[Cevad Abbas Bey (Bolu), Tevfik Fikret 
Bey (Konya), Salih Bey (Bozok) Heyeti İdare 
Memurlarına ait arayı tasnife bakur'a memur 
edilmişlerdir.] 

Şimdi efendim, Kâtip Beyler için tasnife me
mur olanların esamisini okuyorum. 

(İsmail Canbulad Bey (İstanbul), Nuh Naci 
Bey (Kayseri), Doktor Tevfik Bey (içel) 

Efendim! Reisvekillerinin intihabının netice
sini arz edeyim ki: 

I Birinci Reisvekili intihabında (195) arkadaş 
J intihaba iştirak etmiş, muamele tamamdır. (188) 

rey Sabri Bey (Saruhan), (7) rey Abdullah Az-
I mi Efendi (Eskişehir) almıştır. Binaenaleyh 
I (188) rey ile 'Sabiti. Bey Saruhan Birinci Reis-
I vekilliğine mtihabolunmuştur. 
I İkinci Reisvelkili intihabında keza (195) kişi 
I intihaba iştirak etmiştir. (185) rey İsmet Bey 

(Çorum), (7) rey Münir Bey (Çorum) almıştır. 
I Binaenaleyh; İkinci Reisvekilliğine (185) rey 

ile İsmet Bey (Çorum) intihabedilmiştir. (3) 
I rey de müstenkif vardır. Binaenaleyh (185) rey 

ile İsmet Bey (Çorum) İkinci Reisvekilliğine in
tihabedilmiştir. 

Efendim! Yalnız bir ricam vardır. Malûmu-
I âliniz bugün Divanı Riyaset intihabattı hitam 

bulmaktadır. Şubelerde mazbatalar hakkındaki 
tetkikat bitmemiştir. Şimdi, malûmuâliniz Mecli
sin faaliyeti başlıyor. Bu da encümenlerle ola
bilir. Çok riea ederim, şubeler yarın saat ondan 

J itibaren encümenler intihabına başlasınlar. 
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Efendim! Şubelerden iki intihp mazbatası 
gelmiştir. Müsaade ederseniz okuyayım: 

(İçel Mebusu Hafız Emin Efendinin maz
batası) 

Hafız Emin Eefendinin mazbata! intihabi-
yesi Encümeni Mahsus tarafından bittetkik 
usul ve kanuna muvafık ve esbabı ret ve ta
likten âri görülmüş ve şubemizce de ledettekik 
muvafık görülerek Heyeti Umumiyeye takdi
mi karargir olmuştur. 

Reis Kâtip 
Eskişehir Bozok 

' Abdullah Azmi Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim! Hafız Emin EfenOmin 
mazbatası hakkında söz isteyen var rai? (Ha
yır sesleri) kabul edenler lütfen ellerini ' kal
dırsın. Hafız Emin Efendi âzalığa kabul edil
miştir. 

(İkinci Şubenin 'Burdur Mebusu Hüseyin 
Baki Bey hakkındaki .mazbatası) 

Burdur Livası Mebusluğuna intihablunan 
Hüseyin Baki Beyin berayı tetkik şubemize ha
vale ve tevdi olunan işbu mazbatasiyle merbu
tu mumaileyh Hüseyin Baki Beyin aleyhinde 
Burdur Mutasarrıflığının dört kıta tahrirat ve 
Belediye âzası Fuad ve Salih imzalı telgrafna-
melerle evrakı iştikâiyei saire mütalâa ve tetkik 
le evrakı iştikâiyei saire mütalâa ve tetkik 
olundu. Ve Burdur mutasarrıflığının olbapta-
ki tahrirat ve telgrafnameleriyle iş 'ar olunan 
mevaddı iştikâiyenin başlıcası şunlardır. 

Evvelâ: mumaileyh Hüseyin Baki Beyin 
kırda eşhası meçhule tarafından katledilmiş 
olan biraderinin kaatilini itirafı cürüm için 
işkence etmek maddelerinden maznunen dairei 
istintakıyece hakkında evrak tanzim edilmiş 
iken 1335 senesi İstanbul Mebusluğuna inti
hap , ve, iltihakı dolayısiyle evrakı ımezkûrenin 
mensi ve mumaileyhin hali maznuniyette kal
mış olduğu. 

Saniyen: Büyük Millet Meclisinin mevcu
diyet ve bekasına itimadetmiyerek clevrei sa
bıkada uzun müddet İstanbul'da kalıp bilâha-
ra iltiha'ketmek istemiş ise de Meclisi Âlice 
reddedilen ve kanaaten muhalif ve maksadı 
millîye aleyhtar görünen mumaileyhin kabulü 
livayı mezkûr halkının sebebi nekbet ve bâisi 
felâketi olacağı. 
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Salisen : Birtakım vadû vaitle müntahibi-

sanileri tehdid ve hattâ eşkıyanın müzaharetiıı-
den istiane etmek suretiyle intihabı ifsat ve me
busluğunu temin ettiğinden hakkında bu nok-
tai nazardan da takibatı kanuniye icra ettirile-
bilmek üzere mumaileyhin behemhal ret ve iade
sini talepten ve evraikı saire müfadı dahi ayni 
maksadı tekrar ve teyitten ibaret olduğu beyan 
edilmekte ise de* İntihabı Mebusan Kanununun 
sekizinci maddesi veçhile mebusluğa mâni cera-
im muayyen olup cünha ve cinayetle mahkûm 
olmadıkça her hangi bir cürümle maznuniyetin 
manii mebusiyet olamıyacağı ve intihabata fe
sat karıştırmış olmak ve müntahibisanileri teh
dit ve iğfal etmek meselesine gelince: İki hu
susta tahkikat icra ve evralkm ciheti adliyeye 
tevdiine mutasarrıflık ve . memurini aidesince 
imkân mevcut ve mebusluğu halinde dahi taki
batı kanuniye icra edilmek üzere Meclisi Âliden 
istihsali mezuniyet kabil iken vazife ve salâhiye
ti kanuniy el erini ihmal ederelk mazbatası tanzim 
ve memhuren ve bilâitiraz yedine verilmiş ve 
Meclisi Âliye kadar gönderilmiş olan bir zatın 
mebusluğunun redini talep gayrikabili tecviz 
müddeiyattan madut şikâyatı saire dahi aynı şe
kil ve mahiyette olup mazbatanın kabul ve tasdi
kine mâni olamıyacağı cihetle şikâyatı mezkûre-
nin reddiyle işbu mazbatanın şubemizce tasdiki
ne ve mumaileyhin mebusluğunun 'kabulü zım
nında Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine ka
rar verildi. 

12 . 8 . 1339 
fkinci Şube Reisi Kâtip 

Eskişehir Süleyman Sırrı 
Abdullah AVAIU 

REİS — Bu mazbata hakkındaki mütalâa 
var mı? Mazbatayı aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Mazbatayı !kabul edenler lütfen el kaldır-
sm.Mazbata kabul edilmiştir. Baki Beyi âzalığa 
kaıbul edenler lütfen el kaldırsın. Baki Bey âza
lığa kabul edilmiştir. 

Efendim! İdare Memurlarımın intihabına 
aid mazbata gelmiştir. Reye iştirak eden ze
vat (190),'(binaenaleyh muamelesi tamamdır. 
189 rey Rasim Bey (Sivas), (189) rey Âsaf Bey 
(Hakkâri), (180) rey Fuad Bey (Lâzistan), (8) 
rey Hacı Bekir Efendi (Konya), (1) ;rey, Nuh 
Naci Efendi (Kayseri), (1) rey Ali Rıza Bey 
(İstanbul) almışlardır. Rasim Bey (Sivas), 

. (189) rey ile İdare Memurluğuna intihabedil-
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mistir. (189) rey ile Âsaf Bey (Hakkâri) îdare 
Memurluğuna intihabedilmiştir. Fuad Bey (Lâz-
istan) (180) rey ile îdare Memurluğuna intihab
edilmiştir. 

Efendim! Divan kâtipliğinden (189) zat re
ye iştirak etmiştir.» Binaenaleyh muamele ta
mam. Ragıb Bey (Zonguldak) (182), Haydar 
Rüşdü Bey (Denizli) (182) Vâsif Bey (Sara
lı an) (182), Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar) 
(182), Falih Rıfkı Bey (Bolu) (181), Mahnıud 
Bey (Siird).... Refik Bey (Konya) (5), Yakub . 
Kadri Bey (Mardin) (4), Şükrü Bey'(İzmir) 
(4), Talât Bey (Kângırı) (3) rey almışlardır. 
Altı kâtip intihabolımacaktı, binaenaleyh Ragıb 
Bey (Zonguldak) Divan kâtipliğine intihap Du
yurulmuştur. Haydar Rüşjlü Bey (182) rey ile 
Divan kâtipliğine intihap buyurulmuştur. Vâsıf 
Bey (Sarahan) (182) rey ile Divan Kâtipliğine 
intihab buyurulmuştur. Ruşen Eşref Bey keza 
(182) rey ile Divan Kâtipliğine intihab buyu
rulmuştur. Falih Rıfkı Bey (Bolu) keza Divan 
Kâtipliğine intihabedilmiştir. Mahnıud Bey 
(Siird) keza Divanı Riyaset Kâtipliğine intihab.-
edilmiştir. İntihabat hitam bulmuştur. Müsaade 
buyurursanız vakit geç olduğundan dolayı... 

5 — ÎORA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1 — Eski İcra Vekilleri Heyetine muvakkaten 
beyanı itimadedilnıesi 
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İHSAN B. (Cebelibereket) —- Paşa Hazret

leri! Söz söyliyeeeğim, söz istiyorum efendiler! 
Divanı Riyasetin türabının hitamı anından iti
baren Meclisi Âli namına hareket eden Hüküme
tin meşruiyeti (kalmamıştır. Heyeti Vekilei ha-
zıraya, eski Meclis itimadetmiş ve vazife tetvdi 
etmiştir. Yeni Meclisin henüz itimadına mazhar 
olmıyan Heyeti Vekilei sabıkanın meşruiyeti 
kalmamıştır ve ifayı vazife etmeye hakkı yok
tur. Ya Heyeti Velkilenin intihabını şimdi yapar
sınız veyahut Heyeti Vejdle intihabı yapılıncaya 
kadar o Heyete itimadedersiniz. Çünkü Teşkilâ
tı Esasiyede cevaz yoktur. Ve eğer böyle 'yapar
sanız fena bir yol açmış olursunuz. Tehlikeli bir 
teamül yaparsanız. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Nasıl yapalım?. 

REİS — Efendim! Filvaki İhsan bey bira
derimizin mütalâası doğrudur. Fakat vakit geç 
oldu. Yarm celseyi açar açmaz Heyeti Vekile 
intihabı yapacağız. 
Müsaade ederseniz yarm intihabatı yapıncaya 
kadar muvakkaten itimadedilir. (Reyi işare ile 
sesleri) Reyi işarı ile reyi âlinize vazediyorum. 
Heyeti Vekilenin yarın intihabı icra edilinceye 
kadar ifayı vekâlet etmelerini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh yarın saat bir buçukta içtima 
etmek'üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,30 

İçtimai âti ruznamesi 
1 — Zaptı sabık hulâsası 
2 — Evrakı varide : , 

Lâyihalar 
Cidali Millîye iştirak etmiyen ve Türkiye' 

den ayrılan memleketlerde muhtelif suretlerle 
kaldıkları sabit olan erkân, ümera ye zâbitân 
ve mensufbini askeriyenin terkini kayıtları halk-
kmda Heyeti Vekileden mevrud lâyihai kanuniye 

Vakfiye ve beratlarında Mali Maktu mün-
dericolanlardan maada bilûmum evkafı mül
haka fazlalarından ahmakta olan Mali Mak-
tuun ilgasına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye 

Reji Müdiriyeti Umumiyesi Bütçe Kanunu 

Tezkereler v 
Dördünü ve üçüncü sınıf ketebei askeriye 

ile açıkta bulunan memurin ve ketebei aske
riye tahsisatı fevkalâdesi miktarı hakkında 
tefsir talebini mutazammın İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 

Yedinci Avans Kanununun esnayı müza
keresinde Heyeti Umumiye.ce kabul edilen 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
ririnin kanun veya nizamname veyahut tef
siri kanuniden hangM, hüküm ve kuvvetinde 

http://Umumiye.ce
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ad ve telâkki olunacağının i ş ' an hakkında 
Heyeti Vekileden mevrut tezkere 

1908 Lizbon telgraf ve 1920 Madrid Posta 
Beynelmilel kongrelerince tesbit edilen muka-
velât ve nizamata iştirak hususunda bir karar 
itasına dair îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi 

Memurinden mebus olanların tekaüt ve 
mazuliyet aidatı hakkında kabul edilen tak
rirdeki memurin kelimesinin Büyük Millet 
Meclisi âzası meyanmda bulunan erkân, üme
ra, zâbitana şâmil olup olmadığının tefsiri hak
kında îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Belediye reislerinin vazaifi saire ile iştigal
leri caiz olup olamıyacağı maddesinin tefsirine 
ait icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Rüsumu belediye Kanununun 12 nci ınaddei 
muaddelesinin tefsirine dair îcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Adapazarı Ahşap Demir Malzeme İmalât
hanesi Osmanlı Anonim Şirketine bâzı müsaa-
dat itası hakkındaki Heyeti Vekile tezkeresi 

İzmir ve Kasaba temdidi Bandırma - Soma 
ve sairenin sabık İstanbul Hükümetince tren
lere ait hukuku imtiyaziyenin ilgasiyle iştira
sına dair Kanunu' muvakkatin reddi hakkında 
tezkere. 

429 zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifleri 
hakkında. îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi' 

Mülâzimievvel Fuad Efendinin İstiklâl 
Madalyasiyle taltifi hakkında İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Altmış sekiz zabitin takdirname ile taltif
leri hakkında Müdafaai Milliye Vekâleti tez
keresi 

Yirmi dört zabitin takdirname ile taltifleri 
hakkında Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

Evvelce teşekkürname ve bilâhare takdirna
me ile taltif edilen Binbaşı Mehmed Rüşdü Efen
di hakkında iki ikıta takdirname alanlar misillû 
muamele ifası lâzım gelip gemiyeceğine dair 
Müdafaai Milliye Vekâletinin tezkeresi 

Yüzbaşı Priştineli Ali Rasim Efendinin Tak
dirname ile taltifi hakkında, icra Vekilleri ^He
yeti Riyaseti tezkeresi . 

Şahadeti kâzibe maddesinden iki sene küreğe 
mahkûm Antepli Behzadoğlu Vakkas'm maluli
yetinden dolayı bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair Heyeti Vekile tezkeresi 
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Katil maddesinden yedi buçuk sene küreğe 

mahkûm Devrekani nahiyesinden imamoğlu Ha
san bini Tahir'in maluliyetinden bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair Heyeti Vekile tez
keresi 

Amasya İstiklâl Mahkemesince silki askeri
den tard 've on sene küreğe mahkûm edilen Mü-

- lâzimievel Manisalı Lûtfi Efendi bini Rüşdünün 
maluliyetine binaen bakıyei müddeti cezaiyesi
nin affı hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi 

Katil kasdiyle cerh maddesinden yedi buçuk 
sene küreğe mahkûm Yozgad'dan Hacı Alioğlu 
Edhem'in maluliyetinden dolayı bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 

) 
Men'i müskirat Kanunu mucibince ınakûm 

edilen Nimetihuda yelken gemisi kaptanı Tire-
bolulu Kör Alizade Temel hakkındaki hükümde 
hatayı adlî vâki olduğundan kati olan hükmü 
mezkûrun affı suretiyle telâfisi hakkında Heye
ti Vekile tezlkeresi 

Cinayetle mahkûm Kângırı'nın Şabanözü 
nahiyesinden Kemikoğlu Süleyman'ın iadei hu
kuku memnuasma dair îcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi 

Cinayetle mahkûm Urfa'dan Hakkı Kâmil 
zade Hacı Mustafa Efendinin iadei hukuku 
memnuasma dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi 

Hıyaneti harbiyeden idama mahkûm Kütah
ya 'nın Altıntaş nahiyesinden Muradoğlu Deli 
Ahmed hakkındaki hüküm Divanı Temyizi As
kerîce de tasvibedildiğinden tasdikine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Elcezire tstilslâl Mahkemesi, Alay-14 Tabur 
Kumandanı Binbaşı Hüseyin Lûtfi Efendiyi sa
lâhiyet harici mahkûm ettiğine dair İcra. Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

İdama mahkûm ve Mahkemei Temyizce mu-
saddak Belediye Müfettişi Şeyhî Pede hakkın
daki hükmün ifasına dair Adliye Vekâleti tez
keresi 

İdama mahkûm ve Mahkemei Temyizce ımı-
saddak Malatya'nın Mamrekli karyesinden Ha
san bini Yusuf hakkındaki hükmün ifasına dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 
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İdama mahkûm ve Mahkemei Temyizce de mu-

saddak Maraş'ta Kostantinoğlu Recep hakkın
da Adliye Vekâleti tezkeresi 

Divanı Harbce idama mahkûm ve Divanı 
Temyizi Askerîce mnsaddak Kasabalı Haci Mi-
haloğlu Kimyon hakkında ımıktazi muamele
nin ifasına dair icra Vekilleri- Heyeti Riyase
ti tezkeresi 
Hıyıneti vataniye ve casusluk maddelerinden 

idama mahkûm Kel Ahmied ve Şeytan Mehmed 
haklarındaki hükmün tasdikine dair icra Vekil
leri Heyeti Riyaseti teskeresi 

Hiyaneti harbiyeden idama mahkûm ve 
Temyizi Askerîce de musaddak Sapancalı Va-
sil ile Koço hakkındaki hüküm dair muktaza-
smın ifasına dair icra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi \ 

Firar maddesinden idama mahkûm ve Dia-
nı Temyizi Askerîce de musaddak Ysufoğlu 
Abdullah hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair icra -Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
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Hiyaneti harbiye maddesinden idama mah

kûm Tekirdağlı Agava veledi Sahak hakkında
ki evrakın gönderildiğine dair icra Vekille
ri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Evrakı saire 
Elcezire istiklâl Mahkemesince idama mah

kûm Ermeni milletinden Mardiros hakkmdak1 

hükmün tasdikine dair Müddeiium1.. >i;:k tez
keresi 

Yeni devrei içtimaiyeyi tebriki muUu'am-
mm Afgan Sefaretinden mürsel tezkere 

Yeni devrei içtimaiyeyi' tebriki mutazam-
ııuıı Çorum Mutasarrıflığından ve Sinob Türk-
ocağmdan gelen telgraflar 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 
İzmir ve Ankara -mebusluklarını muhafaza bu
yurmaları hakkında İzmir mebusları Tevfik 
Rüşdü Bey ve rüfekasımn ve bu bapta Karesi 
mebuslarının teklifi kanunisi 

Muş Mebusu Hacı İlyas Sami Beyin mazba
tası , 

Heyeti Vekile intihabatı 

• » • » 

T. B. M. M. Matbaaîı 


