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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; Saat : 1,40 

REİS — Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa 
MUVAKKAT KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisansahib), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim 'celseyi .açıyorum. Zaptı salbık hulâsası okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Fetlhi Beyin tahtı Riyasetlerinde bilmikat 

zaptı salbık hulâsası kıraat ve aynen kabul edil
di. Evrakı varideden bâzıları ruıznameye 'alındı. 
Trabzon Mebusu Rahmi Beyin, 28 Şulbat 1338 
tarihli rüsumu Belediye Kanununa »miizeyyel 
teklifi kanunisi ile, istanbul Mdbusu Hamdullah 
SulMıi Beyin Ankara'da Şehremaneti teşkiline 
mütedair teklifi kanunisinin, ahiren Ibunlara 
ait kanunlar neşredildikten hıfzına; Kastamonu 
Mdbusu Hasan Fehmi Efendinin Marmara Ada
sının hapsanei umumi ittihazı hakkında 'teklifi 
(kanunisinin reddine dair Dahiliye Encümenleri 
mazbataları kıraat ve kabul olundu. 8 Nisan 
1339 tarihli îdarei Vilâyat Kanunu ile Tedri
satı İptidaiye Kararnamesini muaddel kanunu 
(3) ncü maddesinin tadiline mütedair teklifi ka
nuninin, oîb'aptalki teklif veçhile ruznanrede 
mevcut ve her şeye takdimen müzakeresi mu-
Ikarre 'bulunan 1340 senesi Mart ayma mahsus 
muvakkat 'bütçeden sonra müzakeresi kabul 
edildi. 

Teşkilâtı Esasiye lâyilhai kanuniyesinin ter-
cüban ve muntazaman müzakeresi için bir gün 
tâyinine dair Kütahya Mebusu Ragıb Beyin 
takriri kıraat edilerek Pazar gününün mezkûr 
lâyiha! kanuniyenin 'müzakeresine tahsisi karar-
gir oldu. 

Müstacel ruznamede (bulunan «Trabzon ve 
Rize vilâyetlerine ithal •olunarak mısırın Güm
rük Resmi hakkındaki teklifi kanuni» nin tak
dimen 'müzakeresine dair Giresun Melbusu Ha
cim Muhittin Bey ve rüfekasınm talkriri kıraat 
ve mevzuulbahs teklifi kanuninin dahi Mart ayı-
raa mahsus muvakkat Ibütçeden sonra müzakere
si kabul edildi. 

Ruznamede bulunan ve bâzı mahallerde hâ
kimi mü§temi teşkilâtının iadesine, Ibâzı raaha-

kimin lağvına dair olan kanun lâyihasının, Ad
liye Vekili Seyit Beyin talep ve teklifi üzerine 
Mart ayına mahsus muvakkat 'bütçeden evvel 
müzakeresi takarrür etti. Badehu Ibirinci içtima 
senesinin hitamı münasebetiyle Reis Fethi Bey 
tarafından iradolunan nutuk istima ve mütaa-' 
kıiben bâzı mahallerde hâkimi müştemi teşkilâ
tının iadesi ve bâzr mahalkimin lağvı hakkındaki 
kanun lâyihasjnın müzakeresine iptidar 'edildi. 
Heyeti umumiyesi hakkında cereyan eden müza-
ker kâfi görüldükten sonra -maddelere geçilmesi 
hususu, verilen onlbeş, imzalı takrir mucibince 
tâyini esamiyle reye vaz' ve (40) redde mukabil 
(120) rey ile kabul olumdu. Binaenaleyh mad
deler müzakere edilerek birinci ve üçüncü mad
deler aynen ve ikinci madde tadilen ve kanunun 
heyeti umumiyesi dahi okseriyetle kabul ve te
neffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 

İkinci Reisvekili İsmet Bey tarafından kuşat 
ve 1340 senesi Mart ayına ait muvakkat bütçe 
lâyihai kanuniyesinin müzakeresine iptidar 
olundu. Heyeti umumiyesi hakkındaki müzake
re kâfi -görüldükten sonra «raddelere geçildi. 
Cereyan eden müzakere neticesinde 1 nci, 4 ncü, 
5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci, 9 ncu maddeler aynen, 
2 nci, 3 ncü maddeler tadilen kalbul edildi. Ka
nunun heyeti umumiyesinin reye vaz'ı müzake-
ratm hitamına tehir olunarak 8 Nisan 1339 ta
rihli Idarei Vilâyat Kanunu ile Tedrisatı İpti
daiye Kararnamesini mauddil Kanunun (3) ncü 
maddesinin tadiline dair olan teklifi kanuninin 
müzakeresine başlandı. Heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakere kâfi görülerek maddelerin 
müzakeresine geçildi ve birinci, ikinci, üçüncü 
maddeler aynen ve dördüncü madde tadilen ve 
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kanunun heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul 
©dildi. 

Badehu Trabzon ve Rize vilâyetlerine ithal 
olunacak mısırın Gümrük Resmi hakkındaki 
teklifi kanuninin müzakeresine 'geçildi. Heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere kâfi 'görülerek 
maddeler müzakere edildi. Birinci madde ahkâ
mının bâzı yerlere de teşmili hakkında vâki olan 
teklifler Muvazenei Maliye Encümeninin teklif 
ve talebi üzerine teklifi kanunu şeklinde olarak 
mezkûr encümene tevdi ve maddei mezkûre ay
nen kabul olundu. Lâyihai kanuniyenin ikinci 
maddesi tadilen, üçüncü maddesi aynen ve dör* 
düncü maddesi ise tashihen kabul edildi. 

Bu kanunun dahi heyeti umumiyesinin reye 
vaz'ı müzakeratm nihayetine bırakılarak Hudut 
ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin 1340 senesi 
Mart ayına ait muvakkat bütçesinin müzakere
sine başlandı ve heyeti umumiyesi halkkmdaki 
müzakere kâfi görülüp maddelerin müzakeresi
ne ıgeçildi. Müzakere neticesinde 'birimci mad
de tâdilen ve diğer maddeler 'aynen kabul edildi. 

Badehu gerek bu kanunun ve gerek ireye vaz'ı 
müzakenatm Ihitamına tehir edilen diğer iki ka
nunun heyeti umumiyeleri tâyini esami ile reye 
yaz'olunarak 'bunlardan 1340 senesi »Mart ayıma 
mahsus mıuvakkat Bütçe Kanunu (4) redde kar
şı 1'55 >rey ile, Trabzon ve Rize vilâyetlerine 
ithal edilecek mısırın Gümrük Resmi hakkındaki 
Kanun (3) 'redde mukabil (144) rey ile, Huduıd 
ve iSevahili ıSılhlhiye Müdüriyetinin 1340 senesi 
Martına.ait muvakkat bütçesi hakkındaki Ka
nun dahi (4) redde karşı (149) rey ile kabul 
•edildi ve Cumartesi toplanmak üzere Celse tatil 
dundu. 

REllS -r- Zaptı sabık Ihakkımda söz istiyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) zaptı kalbıil eden
ler lûbfeın ellerini kaldırsın. Zabıt kabul olun
muştur efendim.. ., . 

2. Nutuklar 

1. — İkinci devrenin ikinci içtima senesinin 
küşadt münasebetiyle Reisicumhur Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri tarafından irat buyuru-
lan nutuk iftitahı. 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL 
PAŞA HAZRETLERİ - Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin muhterem âzası. 

I Büyük Millet Meclisinin (hayırlı ve feyizli eli 
I Türk Milletinin mukadderatını idareye başladığı-
I mn beşinci senesini idrak ediyoruz. (EiUhamdülil-
I lâh sesleri) Ibu müteyemmen vesile ile de azayı 
I kiramı hürmetle selâmlarım (Teşekkür ederiz, 
I arzı tazimat eyleriz sesleri). 
I Geçen sene esmasında Büyük Millet Meclisi, 
I Türk Milletif in hakiki temayülâtma tabi 'ola-
I rak; ışekli Devleti Cumhuriyet şeklinde• katiyen 
I takrir 'eyledi. Cumihuriyet idare memlekette 
I en tenlha köşeye kadar 'hararet ve (heyecanla 
I kabul edildi. Millet; Cumhuriyetin, Türk Va-
I tanını, asırların müterakim seyyiatı idaresinden 
I kurtaracak ve memleketin (müstahak olduğu iti-
I bar ve (hürmeti muhafaza ve âlâ edecek, yegâne 
I şekli idare 'olduğuna kanaatini en bariz bir su-
I rette izhar eyledi. Millet, 'OumJhurdyetin halen 
I ve iâtiyen bilcümle tarruzattan katiyen ve ebe-
I diyen masun bulundurulmasını talebetmektedir. 
I Milletin talebi, Cumhuriyetin mücerret) ve müs-
I pet 'olan ıkâffei esasata biran evvel ve tamamen 
I ibtina ettirilmesi suretimde ifade olunabilir. Mec-
I lisi Âlinin kemali ehemmiyetle. meşgul .olduğu 
I Teşkilâtı Esasiye de, Milletin taleibini hattı ha-
I reket ittiOıaz etmek cümlemizin "vazifemizdir. Di-
I ger taraftan, Hükümet için, asri ve medeni ida-
I renin ibütün icabatmı basit ve seri bir surette 
I memlekette tatbik ve inkişaf ettirmek icabeder 
I (Alkışlar). Vazifelerimizi Milletin amaline mu-
I vafık yolda hüsnü ifaya muvaffakiyeti temenni 
I ederim (inşallah sesleri). 

I — Geçen sene 'zarfında Memleketin asayişin-
I de ciddî semereler husule ıgetiTİlmiştir. IŞmıiiyet 
I ve asayişin muhafaza ve tarsini nıaktai nazan, 
I o derece mühimidir ki ahvali hâzıra cidden şa-
I yanı memnuniyet olmakla ıberaber, bu hususta 
I mütemadi alâka ve takibatta asla müsamahakâr 
I olamayız. Bumu beyan etmeyi zait addetmiyo-
I rum. 

I — Memleketin vaziyeti iktâsıadiyesinde ümit 
I bahş emareler meşhuttur. Uzum senelerden beri, 
I müterakim Ihasılâtı mesaisini sarf etmek mec-
I 'bnriyetinde Ikalmış 'olan 'memleketimiz, iktisaden 
I mesaii âtiyesine dermanlı ibir Ihalde girmiş bû-
I lunuyor. İktisadi işlerde 'çalışmak hevesi, top-
I raklarımızın feyzi ve bereketine haklı ve derin 
I itimat^ fakir ve «gani bütün evlâdı memlekette 
I hissolunmaktadır. İnkişafı iktisadi için her va-
I sıtadan ziyade lâzim olan bu intibah, Meclisi 
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Âli ve Hükümet tarafından- nafi kanunlar ve 
ame'lî tedbirlerle himaye ve tişei edilmek lâ
zımdır. 

— Uhuvvet icabından olan müba^e'lei ahali 
icraatı devam etmektedir. Hükümeti Cumhu-
riye birçok müşkilât ile beraber mevsimin de 
şedaidiyle mücadele etmek mecburiyetinde kal
dı-" • •. " : .. .-• 

Buna rağmen memleket dahilindeki nakil ve 
iskân işleri mebzul vesaitin israfına malolan 
geçmiş senelere nisbetle kıyas kabul etmiyecek 
derecede hüsnü cereyan etmektedir. Yani va
tandaşlarımızdan bir kısmı muhimmi daha şim
diden maişetlerini bizzat tedarik edebilecek va
ziyete getirilmişlerdir. Mübadele işlerinde daha 
iktiham etmek mecburiyetinde olduğumuz müş
kilât büyüktür. Bu mesele ile Milletimiz cid
den ve yakından alâkadardır. 

—• Muhterem efendiler müdafaai memleket 
tedabirimizi lisanı sitayişle zikretmek isterim. 
Türkiye Cumhuriyeti, hukukunu büyük bir has
sasiyet ile muhafazaya azimdir (Alkışlar) Bunu 
ifade ederken bu uğurda tasavvurun fevkin
de müşkilât ile mücadele etmek mecburiyetin
de kalmış olan müdafilerin lisanı haline ter
cüman olmuş oluyorum. Muzaffer ordumuzun 
hali, şayanı emniyet ve şayanı istinattır. Âtide 
dahi çetin tecrübe1]erde ispatı kıymet etmiş olan 
kumanda heyetlerimizin yüksek kabiliyetlerini 
muhafaza ve tezyid ve muhafazai vatan için 
icabeçten vesâ'iti madeniyenin kâffesini aledde-
vam tedarik ve temin mecburiyetlerimizi ihmal 
etmemize imkân yoktur, Hizmeti askeriyenin 
birlnıçuk seneye tenzili için kabul olunan ka
nunu da memnuniyetle zikretmek isterini. Bu 
karar ile Cumhuriyet, tedabiri muslihayi ancak 
zaruret hududunda kabul etmek ve eVlâdı mem
lekete vüsati hal vermek için âzami suhuletleri 
temin eylemek şiarında olduğunu göstermiştir 
(Bravo sesleri). > . 

—• Malî ve iktisadi ıslahat ve tedabire bil
hassa atfı ehemmiyet ediyoruz. (Alkışlar). Mem
leketimizin vaziyeti maliyesi intizam, emniyet 
ve nızıbat üzerine müessestir. Hakiki bir bütçe 
tesisi, vergilerin ıslahı ve her nevi israfata- karşı 
daima teyakkuz ve mümanaat kararındayız. 
Memleketimizin kesbi servet etmesi yolunu her 
şeyden evvel ziraatte ve sanayii ziraiyede arıyo
ruz (Alkışlar). .-';.•.• 

Memleketin münakalâtı üzerinde bilhassa na
zarı dikkati âlinize celbederim. Bahrî nakliya
tın evlâdı memleket vesait ve kabiliyetiyle az 
zamanda elde edilen semerat, şimdiye kadar 
bize mâni olan siyasi kuyudun âdemiisabetini 
derhal tebarüz ettirmiştir. Bu yolda katî seme
releri az zamanda iktitaf etmek mecburiyetin
deyiz. 

—- Memleketin mahtacolduğu şümendüferler 
hiçbir an nazarımızdan dur olmıyacaktır. Sivas 
Şümendüferleriniri derhal inşasına başlanması 
kararını esaslı bir inkişaf tedbiri addediyoruz. 
Memlekete her vasıta ile bir karış fazla şümen-
düfer vücuda getirmek, fakat vaziyet her ne 
olursa olsun bir gün geri kalmamak düsturu 
milletin hakiki ihtiyacına tamamen mutabık ol
duğu kanaatindeyim. 

— Nüfusumuzun muhafaza ve tezyidi gaye
sini ehemmiyetle nazarı dikkate Vaz'ederim. Sıh
hati umumiye için esaslı olarak derpiş edilen 
tedabir a'leddevam ikmal ve tevsi olunmalıdır. 
Feyyazüvelüdolan Türk Milleti mütemadi ve 
fennî takyidatı sıhhiyeye mazhar olunca Türk 
Vatanını süratle dolduracak ve şenlendirecek 
kuvvette olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. 

Memlekette maarif nurunun yayılmasına 
ve en derin köşelere kadar nüfuz etmesine bil
hassa nasbi nazar ediyoruz. Dört sene evvel 
ımaarife tahsis ettiğimiz vesaiti bugün on misli
ne iblâğ etmiş bulunuyoruz. Evvelemirde ve
saitin müsmir ve amelî olmasına ve asla israfa 
uğramamasına ehemmiyet veriyoruz. Bu. cihet 
müemmen bulundurulmakla beraber maarifin. 
vesaitini mütemadiyen tezyidetmek lüzumuna 
kanaatimizi muhafaza edeceğiz. 

Diğer taraftan idarei hususiyelerden ve 
memleketin müteferrik menabiinden maarife 
tevcih olunan mesainin merkezden alâkadarana 
takibolunmasını ve bu suretle mesaii umumi-
yenin hedefi terakkiye sevk ve îsalini tesadüfe 
bırakılmamasını iltizam ediyoruz. 

—• Milletin arayı umumiyesinde tesbit olu
nan terbiye ve tedrisatın tevhidi umdesini bilâ-
ifadei an tabikı lüzumunu müşahede ediyoruz. 
(Alkışlar, bravo, sesleri) Bu yolda taahhurun 
zararları ve bu yolda tehalükün ciddî ve derin 
semereleri serî kararınıza vesilei tecelli olmalı
dır. Darülfünunun mevcudiyet ve tekâmülâtma 
ve yüksek bir darülfünunun milletin terbiyei 
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umumiy esinde, tekâmülü medeniyesinde haiz 
olduğu katî tesirata bilhassa nazarı dikkati cel-
bederim. Türkiye'nin terbiye ve maarif siyase
tini' her derecesinde, ."tam: bir vuzuh ve 'hiçbir 
tereddüde mahal verimiyen sarahat ile ifade et
mek ve tatbik etmek lâzımdır. (Bravo, sesleri, 
şiddetli alkışlar) Bu siyaset, her mânasiyle, millî 
bir mahiyette irae olunabilir. 

— Teşkilât ve ıslahatı adliyeye verdiğimiz 
ehemmiyeti, nasıl ifade etsek azdır. Gerçi, büt
çenin bugünkü halinde adliye için mühim mena-
bi ayrılmıştır ve bu menabi mütemadiyen artırı
lacaktır. Fakat, bundan mühim olan nokta, 
adlî telâkkimizi, adlî kanunlarımızı, adlî teşki
lâtımızı, bizi şimdiye kadar şuuri, gayrişuuri 
tesir altında bulunduran, asrın icabatma gayri-
mutabık revabıttan biran evvel kurtarmaktır. 
(Bravo, sesleri, alkışlar) Millet; her mütemed-
din memlekette olan terakkiyatı adliyenin mem
leketin ihtiyacatma tevafuk eden esasatmı istiyor. 
Millet, serî ve katî adaleti temin eden medeni 
usulleri istiyor. (Alkışlar) Milletin arzu ve ihti
yacına tabi olarak adliyemizde hergûna tesi-
rattan cesaretle sılkilmekle serî terakkiyata atıl 
makta asla tereddüdolunmamak lâzımdır. (Al
kışlar) Hukuku medeniyede, hukuku ailede ta-
kibedeceğimiz yol ancak medeniyet yolu ola
caktır. (Bravo, sesleri, alkışlar) Hukukta idarei 
maslahat ve hurefelere merbutiyet; milletleri 
uyanmaktan meneden en ağır bir kâbustur. Türk 
Milleti, üzerinde kâbus bulunduramaz! (Şiddetli 
alkışlar) 

—. Cumhuriyetin m a k a m olan Ankara'nın 
süratle imarı lâzımedendir. Yeni ve asrî bir dev
letin mesaisinde intizam ve semere, bir mâmurei 
medeniye içinde kabili temindir. Memleketin 
mevcudiyeti halen ve âtiyen Ankara'nın merke
zi idare olmasının nasıl katiyen istikam etmiş 
ise, Cumhuriyet makarrmın süratle inkişaf ve 
imarını da o derece zaruri kalmıştır. Gerçi mer
kezi idarenin muhtaç olduğu emakini resmiye ve 
umumiyeyi birden temin etmek mümkün değil
dir. Bu emakini senelere taksim ederek fakat 
mütemadiyen ihdas ve inşa etmek hem ihtiyacı 
amelî olarak ikmale, hem de birden büyük me-
nabiin hasrından tevakkiye medar olacaktır. 

-r- Matbuatın hayatı umumiyede, hayatı si-. 
yasiyede ve Cumhuriyetin teSkamülât ve terakki-
yatmda û a iz olduğu yüksek :vazaif i. yad etmek is
terim. Matbuatın tam ve vasi Hürriyeti hüsnü 

iatimai etmesi, ne derecede:,nazik. bir vaziyet ol
duğunu da beyana lüzum görmem. (Bravo ses
leri) Her türlü kuyudu kanuniyeden evvel bir 
sahibi kalemin ilme, ihtiyaca ve 'kendi telâkkiyatı 
siyasiyesine olduğu kadar vatandaşların huku
kuna ve memleketim, her türlü telâkkiyatı husu-
siyenin fevkinde olan, yüksek menafiine de dik
kat ve hürmet etmek mecburiyeti mâneviyesi, asıl 
bu mecburiyettir ki intizamı umumiyi temin ede-
büir. (Bravo sesleri) Mahaza bu yolda zühul ve 
kusur olsa M e bu 'küsuru tashih edecek müessir 
ve vasıta; asla mazide zannolunduğu gibi hür
riyeti matbuatı takyideden rabıtalar değildir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Bilâkis hürriyeti mat
buattan mütevellit mehazirin vasıtai izalesi, yi
ne ıbinnefsi hürriyeti matbuattır, kanaatindeyiz. 
'(Şedid ve süreldi alkışlar) 

— Azayı kiram. Memleketin hayatı, umumiye-
siınde orduyu siyasetten tecridetmek umdesi, 
Cumhuriyetin daima nasbinazar ettiği bir nok-
tai esasiyedir. (Alkışlar) Şimdiye kadar takibolu-
nan Ibu yolda, Cumhuriyet orduları vatanın emin 
ve mutmain harisî olarak mevkii 'hürtmet ve kuv
vette kalmışlardır. Bunun gibi intisap ile mut
main ve mesut bulunduğumuz diyaneti islâmi-
yeyi, asırlardan beri onüteamel olduğu veçhile bir 
vasıtai sliyaset .mevkiinden tenziye ve îlâ etmek 
elzem .olduğu hakikatini müşahede ediyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Mukaddes ve îâfüti olan 
itikadat ve viedaniyatımızı muğlak ve mütelevvin 
olan ve her türlü menfaat ve iihtirasata sahneyi 
tecalliyat olan süyasettin ve siyasetin bütün uz-
•viya'tından biran evvel ve katiyyen tahlîs etmek 
milletin dünyevi ve uhrevi saadetinin emrettiği 
bir zarurettir. (Alkışlar) Ancak, bu suretle 
diyaneti isiîâmiyenin mealiyatı tecelli eder. (Çok 
doğru, öyledir sesleri) 

Efendiler! Geçen sene esnasında siyaseti ha
riciyemiz sulh ve sükûn vadisinde mütemadii te
rakki göstermiştir. Felâketli senelerin son asarı 
olan askerî işgaller kamilen hitam buldu. Vatanın 
fiilen tamaanîyetini vücuda getiren ,lbu hâdiseler, 
milletin tarihinde daima ıstırar üle- fakat, itimadı 
nefsile ve iftiharla yaşıyacaktır. 

îmza edilen muahedat Yunanistan devleti ta
rafından tasdik olunarak nıünaselbatı siyasiyeye 
(başlanmıştır. Muhacirlerimizin nakil ye iskânını 
miütaallik müşkil âtla beraber Hükümetimiz ge
çen hâdisatın tesâratmı tahfife sâlidiri dürüst ve 
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hâ3riM? bir: sulh.: menâfüniin taikdir olunacağını 
ümidediyoruz. 

Muahedenaime; Romanya Medislerinde dahi 
tasdik edilmiştir. Münasebatı siyasiye ve Tesmiye
nin teahhür etoemesi m̂  

Muaihedenaımenin diğer devletler tarafından 
tasdiki ile ımevkÜ meriyete vaz'ı için intizar et
tiğimiz zaman az 'değildir. Alâkadar pııemleket-
lerin hayatı teşriiyesi ile izah olunagelen teah-
huratm yakında hitam bulacağını ümidddiyoruz. 
Tasdik muamelesinin yeni bir bedel ile karşılaş
tırılması elbette kabili tahakkuk değildir (Bra
vo sesleri, alkışlar). Biz, sulhu umumi ıgayei 
ülviyesinin müşterek menafii, milletler için 
kuvvetini muhafaza etmektedir zanmndayız. 

Cemahiri mütteaddidei Amerika ile müsa
vat ve mütekabiliyet esası (üzerinde muahede-
name imza olunmuştur. Tasdiki Hükümet ta
rafından Meclisi Âlinize arz »olunacaktır. 

Lehistan Cumhuriyeti ile imza lokman mu
ahedenin Meclisi Âlice tasdikini memnuniyet 
le telâkki ettik. Lehistan meclislerince de tas
dik olunan muahedename teati lolunmak üze
redir. 

Avusturya Cumhuriyeti ile Mahadenet Mu
ahedesi ve Ticaret Mukavelesi imza olundu. 
Bu da Meclisi Âlinize arz olunacaktır. 

Macaristan ile imza .olunan Mahadenet 
Muahedenamesi de yakında Meclisi Âliye tak
dim olunacaktır. 

Almanya ile muahede akdi için Ankara'da 
müzakerata başlanmıştır. 

Diğer devletlerle de münasebet tesisi için 
Cumhuriyet hüsnü temayülât ibraz etmekten 
hâli değildir. Bittabi nîmiresmi münasebet dev
resi hitam bulduğundan münasebatı resmiye ye
ni esasata göre münakit muahedatı cedideye ib-
lina edecektir. 

İran milleti ile münasebatımız dostanedir. 
İran'ın amali milliyesi dairesinde' inkişaf ve 

•: I. — Divanı Riyaset intihabı 

REÎS — Efendim ruznamei müzakeratta Di
vanı Riyaset irutihabı vardır. Evvelâ Reis intihabı 
için hurufu hece ile islimler kıraat edildikçe rey
lerinizi istimal buyuracaksınız. 

YAHYA ÖALİB B. (Kırşehir) — Kur'a çe-

terakki mesaisini memnuniyetle müşahede edi
yoruz. (Bravo sadalan, a'lkışlar) 

Afgan ile münasebatımız dostane olmakta 
berdevamdır. 

Rusya Şûralar İttihadı Cumhuriyeti ile mü-
nasebatımızm dostane mahiyette muhafazasına 
ve fiilen inkişafına halisane atfı kıymet ediyo-

, ruz. Bâzı müşkilât kısmen amelî olarak hal
ledilmiştir. Hemen neticeye takarrübetmiş olan 
konsolosluk mukavelesinin imzası teakkus etmi-
yicektir ümidindeyiz. 

Efendiler Cumhuriyetin siyaseti . hariciyede 
veçhesi müstakimane ve halisane olarak sulhun 
ve muahedatm muhafazasına müteveccihtir. Mü
nasebatı tevsi, mütekabilen hukuku riayet ve 
hukuka tarzı riayette mütekabiliyet hattı ha -e-
ketimizdir. 

Muahedelerin mevkii meriyete vaz'mdan son
ra Cemiyeti Akvama, Türkiye Cumhuriyetinin de 
duhulü derpiş olunacak bir noktadır. Biz cemi
yeti akvamın kavilere vasıtai tahakküm olmı-
yarak milletler arasında ahenk ve müvaneseti 
temin, ihtilâf atı hak ve âdil dairesinde tetkik ve 
halle medar olacak bir müessese halinde tecelli 
ve inkişaf etmesini temenni ediyoruz (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

• Muhterem, arkadaşlarım önümüzdeki sene
nin programında amelî ve feyizli mesai münde-
riçtir. Bu mesai terakki ve inkişafımız için 
çok cedid ve katiyet talebeder. Bu mesaide mu-
vafakiyeti cümle için bir devrei imtihan olacak
tır. Milletimizin yüksek kabiliyeti ile hissi gay
reti Meclisi Âli ile Hükümetin hedefi mesaisini 
tâyininde ve tatbikatta isabeti zâmin muvaffa
kiyettir. Bu hususta itminanını katiyet ve sa
mimiyetle izhar ve ifade ederim (Sürekli al
kışlar) 

tkilir o halde, intihapta usul, hurufu heca ter-
tibiyledir. 

REİS —• Efendim reylerini istimal buyurmı-
yan rüfeka varsa lütfen istimal buyursun. 

(İbrahim Bey Ertuğrul, Esat Bey Lâzistan, 
Naci Bey Elâziz tasnifi araya memur olmuşlar
dır.) 

3. — AZ A Yi KIR AM MU AMELÂTI 
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"HALİS TURGUT B. (Sivas) — Tasnif ya
pılıncaya kadar Reisvekillerinin intihabına baş
lasak vakit zayi etmemiş oluruz. 

R E İ S — Efendim müsaade buyurursanız 
Riyaset intihabının neticesini arz ettikten sonra 
Reisvekillerinin intihabını yapalım. 

Riyaset intihabı neticesini arz ediyorum : 

İntihaba iştirak eden azayı kiramın adedi 217 
dır. İkiyüz onyedi rey ile müttefikan İstanbul 
Mebusu Fethi Beyefendi Reisliğe intihabedilmiş-
tir. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) (Fethi Beye
fendi sürekli alkışlar arasında kürsüyü işgal bu
yurdular) 

' TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) —Adın
daki mâna, yeni yeni fetihlere ima olsun. (Al
kışlar) 

REİS FETHİ B. (İstanbul) — Muhterem ve 
aziz arkadaşlarım, 

Beni Riyaset mevkiine tekrar intihap ile bu 
âciz omuzlarıma mühim ve pek yüksek olduğu 
kadar müşkül bir vazifeyi tahmil buyurdunuz. 
(Allah muvaffakiyet versin sesleri) Bilcümle 
azanın bilaistisna hakkımda göstermiş olduğu 
müzaheret ve teveccühe kesbi liyakat etmek 
için bütün mevcudiyetimle hasrü gayret edece
ğim. Bilcümle azaya siyyanen ve âdilâne bir su
rette münakaşa hürriyetini muhafaza .etmek (Za
ten öyle sesleri) ve her fikrin, her mütalâanın, 
her teklifin hakkını vermek ve müzakere eyledi-
gimiz her maddenin, mületin menfaatine muvafık 
olmasını temin etmek için her türlü mütalâaya 
yol açmak diğer cihetten pek kıymetli olan vakit
lerinizi israf etmiyerek müzakeratımızı intizam 
ve inzibat altına almaktan ibaret olan vazifemi 
hüsnü ifa edebilmek için en ziyade kalbi ve sa-
ımiınî olan teveccühlerinize, muavenetinize ve 
müsamahanıza istinadedeceğim. (Borcumuzdur 
sesleri) 

Bundan evvel bütün azayı kiram tarafından 
görmüş olduğum müzaheret ve muavenet âtide 
benim için en büyük medarı teşvik olacaktır. 

Önümüzde müzakere edeceğimiz mühim ve ha
yalî kanunlardan meselâ 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunu, Teşkilâtı Esasiye Kanunu, 
Köy kanunları ve buna mümasil adlî, idari, ik
tisadi ve askerî kanunların memleketin ve mille
tin menfaatine en muvafık ve en mükemmel bir 
surİE t̂e intacına hüsnü muvaffakiyetinizi temen
ni edenken en lâyezal, en samimî olan hürmetle

rimi bu cümle azaya takdim eder ve vazifeme mü
başeret eylerim. (Şiddetli ve sürekli*alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yaşasın 
Köy Kanunu! (Handeler) 

REİS — Efendini Reis intihabından sonra 
Nizamname mucibince ReisvekiHerinin intihabına 
mübaşeret olunacaktır. İntihap varakasına Birin
ci Relisvekili ve İkinci Reisvekili suretinde iki 
isim yazılacaktır. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Reis Bey! İdare 
memurlan ve Divan Kâtipleri var. Bunları da 
aynı zamanda dntihabedelim. 

REİS — Efendim vakit ziyama sebebiyet 
vermemek için her üç intihabın birden yapılması 
ve reylerin ayn ayrı konacak kutulara vaz'olun-
ması teklif olunuyor. Kabul buyurulur mu efen
dim (Muvafık sesleri) 

O halde efendim; bu suretle intihap yapıla
caktır. Sağdaki kutu Reisvefcillerine mahsustur. 
Ortadaki kâtiplere, soldaki kutu da idare me
murlarına mahsustur. 

Reylerini henüz istimal etmemiş rüfeka varsa 
lütfen istimal etsin. Rey istimali hijtam bulmuş
tur. 

(Kâzım Vehbi B. (Ergani), Doktor Halit B. 
(Kayseri), Münip B. (Yan) Reislere mahsus olan 
âranm tasnifine bâkur'a memur edildiler.) 

(Mustafa Necati B. (İzmit), Ferid B. (Gazi-
anteb), Kâzım Paşa (Karesi), Kâtiplere ait âra
nm tasnifine bâkur'a memur edildiler.) 

(Hallit B. (Zonguldak), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Mahlbup Ef. (Kırşehir), idare memur
larına ait arayı bâkur'a tasnife memur edildiler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Bey! Şubelerin tefrikma başİıyalım. Bunda ekse
riyete lüzum yoktur. 

2. — Azayı kiramın şubelere tefriki : 
REİS — Efendim azayı kiramın kur'a ile şu

belere tefrik muamelesini yapacağız : 
(Azayı kiram kur'a ile şubelere tefrik edildi.) 
REİS — Efendim Birinci ve İkinci Reisve-

küleri intihabı hakkındaki neticei arayı arz edi
yorum. Reye iştirak eden azanın adedi (218) ol
duğu için muamele tamamdır. İsmet Bey Çorum 
(191) rey ile Birinci Reisvekili, Ali Sururi Efen
di Karahisanşarki (187) rey ile İkinci Reisve
kili intihabedilmiştir. (Allah muvaffak ıetsin se
daları) Neşet Bey Aiksaray (1), Musa Blâzım 
Efendi Konya (1) rey almışlar ve (15) âza müs
tenkif kalmıştır. 

—-7—.-
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'Biyan Kâtipleri mtih'aJbında3ri netice! ' arayı I 
arz ediyorum. Beye iştiraık ©den azanın adedi 
(204.) olduğu i ç m ^ Ragıb Bey 
Zonguldak (189), Kemal: Bey Adana (189), 
HakkıBey Van (190), Avni Bey (Bozok (190), 
Talât Bey Kângırı (190), Kâzım Bey Ergani 
(190) rey ile Divan Kâtipliklerine intihabedil-
mişlerdir. (14) âza müstenkif kalmıştır. 

İdare memurları-hakkındaki netice! ârayi arz 
ediyorum^ Reye iştirak eden azanın adedi (209) 
olduğu için muamele tamamdır. Rasim Bey Si
vas (193), Asıf Bey HaJkkâri (192), Ali Rıza Bey | 
İstanbul (188) rey ile idare memurluklarına in- I 
tihabolunmuşlardri\(15) âza müstenkif kalmış
t a :•!••: •••' : 

ALİ SÜRURlv M - (Karahisarı Şarki) — | 

1. —Kastamonu Mebusu Hdlit Bey ve rüfe-
kasının Teşkilâtı Esasiye Kanununun müzakere
sinde sülüsam ekseriyeti temin için âzam Kirama 
bir ay katlar mezuniyet verilmemesi hakkında 
takriri. 

Riyaseti'Gelileye 

Bugünlerde Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyiha
sının müzakeratına* başlanmak mukarrer olup 
Nizamnamei Dahilînin .105 nci maddesinin ikinci 
fıkrası mucibince lâyihai mezkûre mevaddımn 
kabulü âzayi kiram adedi mürettibinin sülüsanı 
ekseriyetine mütevakkıf bulunduğundan bu mik
tarı ekseriyetin temini zımnında bir ay müddetle 
mezuniyetlerinin tehirr hususunun tahtı karara 
alınmasını arz ve töldif eyleriz. 
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Kastamonu 
Halid 

Kayseri 
Nuh Naci 
Karesi 

Ali Şuuri 
Canik 
Talât 
Karesi 

Haydar Adil 

• - • Çatalca 
Şakir 
Ordu 

Hamdi 
• Trabzon 

Ahmed jVluhtar 
Edirne • 
' F-aik 
Mersin •.-• 
• Be&m 

(Alkışlar arasında kürsüye gelerek) Efendiler, 
İkinci; Reisvekilliğine intihabım suretiyle Heyeti 
Celilenizin hakkı âcizanemde tecelli eden yüksek 
ve.:, semahatkâr teveccühüne maattazkn -takdimi 
şükran ve minnettarı eylerim. Bu mühim ve na
zik vazifeyi dürüst, bitaraf ve menafiyi hakikiye! 
memlekete hadim bir tarzda ifaya muvaffakiyeti
mi lütfü bâriden niyaz ederim. En büyük eme
lim olan şu muvaffakiyetim hüsnü usulü benim 
için en büyük mükâfat olacaktır. İntihapta göste
rilen asarı necabeti intihabın safahatı tatbikinde 
de müzaheret şeklinde ihzar ve ibzal buyuracağı
nıza itimadım tevsik,ve sabittir. 

Muhterem arkadaşlarım! Çalışmak benden 
müzaheret sizden, muvaffakiyet Allah'tandır. 
(Alkışlar) 

Erzincan Giresun 
Sabit ' Hacim Muhittin 
Ordu Edirne 
Recai / Hüseyin Rıffla 

Karesi Karesi 
Ahmed Süreyya Mehmed Oavid 

'BİR SES — Sülüsanı ekseriyete hacet yok
tur. Âzai meşruayı menedecek elimizde bir kuv
vet mi var ki, bunu yapıyoruz? 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) •— Efendim 
Nisabı Kanuni henüz mevkii meriyetten kalkma* 
mıştır. Bu kanun mucibince azayı kiramın üç ay 
mezuniyet hakkı vardır. Bu bir; bundan baş
ka işbu Meclisi Âli bugünkü Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu, sabık saltanat münderisei Osmaniyenin 
Kanunu Esasisinde münderiç şerait dairesinde 
kabul etmemiştir. Binaenaleyh alelade ekseriyetle 
kabul olunmak ve sair kavaninden farkı olmamak 
iktiza eder. (Doğru sesleri) 

HALİT B. (Kastamonu) — Arkadaşlar eli
mizde bir Nizamnamei Dahilî vardır. Bu Nizam-
naımei Dahilî bütün müzakerata esastır ve tadil 
edilmemişLir. Nisabı Müzakere Kanunundan bah
settiler. Azayı Kiramın üç ay mezun'iyeti varmiş. 
Faka t • Nizamnamei Dahilînin yüzbeşinci madde-
si-nin ikinci, fıkrası o kadar sarihtir ki, Teşkilâtı 
Eskiye gibi mühim kanunların müzakereşkıde 

4. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Efendim ilâ takrir aldım, müsaade j buyurursanız okunacaktır : 

TAKRİRLER 

I.IJ\I.<:"0 ^ J L . H V - • • 
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milletin ekseriyetini'temsil eden .bizlerin sülüsanı 
ekseriyetle burada bulunmalan münderiçtir. 
Onun için bu teklifi yaptık. Katiyen üç ay mezu
niyet burada- mevzuubahsolamaz. Nizamname ga-
yetsarihtir. (Alkışlar) 

CELÂL NURİ B, (Gelibolu) — Bizim ka
nunlarımız Nizamnamei Dahilîye müreccahtır. 

HALÎT B; (Kastamonu) — Oniki ay içinde 
başka vakitte bu mezuniyeti alabilir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler öyle zannediyorum ki, benim bu imzamın bu
lunduğu takrir ile Heyeti Celilenize vâki olan 
talep, meşrudur ve Heyeti Celilenizin katiyen ke
mali semahatle üzerinde reylerim teksif edeceği 
bir taleptir. ' ' * 

• Teşkilâtı Esasiye gibi milletimizin, Devletimi
zin ve şekli bazın mübeccel Cumhuriyetimizin 
esasatmı ve teşkilâtı asliyesini, umdelerini tesbit 
edecek olan yeni ve muallâ bir kanunun müzake
resinde, bütün milleti temsil eden Heyeti Celile
nizin bütün azasının bulunması pek çok şayanı ar
zudur. 

-Mantıki, vicdani, hissî olan bu arzuyu ulviden 
gayri bir zarureti kanuniye de vardır. Nizamna
mei Esasiyenin sarahatinden başka elimizde bu
lunan ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz ahkâmı 
sarihasına mugayir olmıyan ve bu itibarla hük
mü- ırtıer'i bulunan Kanunu Esasimizin maddelsin-
de'dahi sarahati katiye vardır ki, bunun hükmün
ce, kanunu esasi demek olan Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun tadiline doğru yapılan her hangi 
bir muamelede adedi mürettebin sülüsanı ekse
riyetinin bulunması şarttır ve Kanunu Esasinin 
bu maddesi elyevm hükmü mer'i, Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun ahkâmı umumiyesiyle ve ah
kâmı «münferidesiyle dahi fesih ve ilga edilme
miştir. 

Heyeti Celilenizin, bu kanunun hüküm ve me
riyetini ref ve tadil eden bir kararı dahi yoktur. 

Binaenaleyh, teklif gayet musiptir ve ehem
miyeti meseleye de tamamen mutabıktır. Her hal
de bugünkü mevcut âza dahi adedi mürettebin 
sülüsanı ekseriyetinden fazladır. Bir ay zarfında 
bütün Azayı Kiramın, vazifei mübecceleleri olan 
vazifei ıteşriiyeleri başından- ayrılmamasına He
yeti Celilenizin karar vermesini istirham ederim. 
(Alkışlar) 
} KAGIB B. (Kütahya) — Efendim, adedi mü-

.rştfcebiş- sülüsanının. değil tamamının, bilhassa 

Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle diğer kanunların 
müzâkeresinde bulunması- hepimiz tarafın
dan arzu edilecek, bir şeydir. Fakat dikkat 
buyurunuz efendiler ki, Türküye Büyük. Millet 
Meclisi 23 Nisanda teşekkül etmiştir, bugün 
beşinci senesini idrak ediyor. Bugüne kadar bir 
defa olsun adedi mürettebin sülüsanı, bu Mecli
si Âlide bulunmamıştır. (Gürültüler) (Bugün 
mevcuttur sesleri) Sebebini izah edeyim, niçin 
bulunmamıştır? (Gürültüler, devam sesleri) 

Türkiye Büyük Millet'Meclisinin vaziyeti te* 
şekküliyesi, sair Meclisi Mebusanlarla kabili-, iki? 
yas değildir. Zira Türkiye Büyük Millet Meclis 
si azalarına kumandanlık, ordu kumandanlık-» 
lan, sefirlik gibi vazaif tevdi edildiği gibi her şe
ne de azanın üç ay mezuniyet hakkı kabul edil
mekle hiçbir vakit adedi mürettebin sülüsanı 
ekseriyeti burada hazır bulunmamıştır. (Gürül
tüler) Şamata etmeyin efendiler! Bu teklifi 
dermeyan etmekten bir kasıt vardır. Efendiler, 
o da şudur ki; Teşkilâtı Esasiye Kanununu in-
sidade tadile uğratmak. (Hayır sesleri) İhsan 
buyurunuz efendim, teklif an prensibolmasaydı 
da doğrudan doğruya Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun müzakeresinde büyük bir ekseriyetin bulun
masını arzu sadedinde varidolsaydı ben de ta-
mamiyle iştirak ederdim. Fakat efendiler Birinci 
Büyük Millet Meclisinin vâz'ettiği Teşkilâtı Esa
siye Kanunu gerek Nizamnamei Dahilîdeki mad
deyi ve gerek Kanunu Esasideki maddeyi îlğa 
etmiştir. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Kamımı ek
seriyeti mutlaka ile (kabul edilmiştir. (Bravo ses
leri, alkışlar) , Y 

VASIF B. (Sanıhan) — Arkadaşlar, bir tak
rir veriliyor ve deniyor ki; Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun müzakeresinde sülüsanı ekseriyetin 
bulunması lâzımdır/Binaenaleyh Azayı Kira
ma izin verilmesin. 

Arkadaşlar, bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzda bir esas vaz'etmek demektir. Eğer bu tak
rir bugün Meclisi Âliniz tarafından kabul edilir
se «Teşkilâtı Esasiye Kanununun müzakere ve 
kabulünde sülüsanı ekseriyetin bulunması lâzım 
olduğu» esasını kabul etmiş demektir. 

Arkadaşlar, böyle esaslar ferdî tararlarla ve 
Meclisin sene başı içtimaında verilecek bir tak
rirle alelade kabul edilecek kararlar değildir. 
(Değildir sesleri) Devletin taazzui siyaşiyeşine, 
hayatına, varlığına taallûk eden kararlardır, .His
se tabi olamayız* Bu gibi kararlar tetkik .edilen 
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«ektir, düşünülecektir. Kanunu Esasi Encüme
nimizin noktai nazarı sorulacaktır. Onların fi
kir ve mütalâası alınacaktır. Onlar tetkik ede-
çektir. Ondan sonra biz karar verebiliriz. Bi
naenaleyh usul mucibince bu gibi teklif atın ev
velâ ruznameye alınması ve encümenlere havale 
edilmesi encümenlerin tetkik etmesi ondan sonra 
Heyeti Gelilenizin huzuruna gelmesi lâzımdır. 
Ruznameye alınmadan, encümen tetkik etmeden 
nasıl oluyor da bu celsede müzakere ediyoruz? 
Buna aklım etmiyor. Bunun için rica ederim, 
arkadaşlarımın herbirisinin hürriyet içtihadı var
dır, kanaati vardır. Bâzı arkadaşlar böyle bir 
noktai nazarı kabul ettirmek istiyorlarsa takrir 
verirler, encümene havale edilir, tetkik olunur. 
Tekrar ruznameye ithal ve müzakere edilir. Yok
sa bunun müzakeresine imkân yoktur. Bunun 

• devamı müzakeresi de usul haricindedir. Bina
enaleyh müzakereye nihayet verilmesini teklif 
ediyorum. (Muvafık sesleri) 

ÎLYAS SAMÎ B. (Muş) — Reis Beyefendi, 
usulü müzakere hakkında söz istiyorum. 

REİS — Sizden evvel usul hakkında Yunus 
Nadi Bey söz aldı. 

YUNUS NADÎ B. (Menteşe) — Efendim, 
Vasıf Beyin mütalâasına tamamen iştirak ederim. 
Heyeti Celileniz de bu mütalâata iştirak eder ümi
dindeyim. Arkadaşlarımızın verdiği takrir mahi
yeti itibariyle olsa olsa Nisabı Müzakere Kanu-

«•nunun tadiline ait bir teklif olarak telâkki edi
lebilir. Eğer o suretle teklif edecek olur iseniz 
Vasıf Beyin teklifi veçhile encümenlere tevdii 
münasibolur ve bu suretle müzakerenin intacı 
lâzımgelir. 

EMİN B. .(Tokat) — Merasimden geçmesi lâ
zımdır. 

CELÂL NURÎ B. (Gelibolu) — Bir teklifi 
kanuni şeklinde olmak lâzımgelir. 

ÎLYAS SAMİ B. (Muş) — Efendiler, hak ve 
hakikate incizap ve merbutiyet her şeyin fev-
kindedir ve bu teklifi dermeyan eden arkadaş
lar bundan evvel verilen ve millet üzerinde müt
hiş inkılâbat yapan kararlar için ne cevap veri
yor? Binaenaieyh Kanunu Esasii Kadîmde mev
cut bir maddenin bünyanı Devleti vaz'etmek, 
teşkil etmek vazifesiyle meşgul olan Heyeti Ce-
lilenizin fiili hareketiyle ve verdiği kararlarla 
hükmü ref'olunmuştur ve bu kararlar katiyen, 

ademi mürettebin sülüsaniyle olmamıştır. Bu 
kararlar hakkında cevap veremezler. Sonra, 
Teşkilâtı Esasiye mevaddmın tadilâtı adedi mü
rettebin sülüsaniyle olsun mahiyetinde olan bir 
teklif aynı zamanda en mühim bir karardır. 
Onu bile ekseriyetle geçirmek istediği halde mü-
eddasmda ısrar edemez. En mühim olan bu kara
rı bile adedi mürettebe değil, alelade ekseriyete 
iftikar ederek kabul ettirmek istiyor. Binaen
aleyh bu evvelâ şimdiye kadar verilen kararlar
la mütenakızdır, Saniyen encümene gider, encü
men tahlil eder. Heyeti Celilenizin ekseriyeti her 
şeyde hâkimdir. Başka türlü olamaz. (Müzake
re kâfidir sesleri) 

HALID B. (Kastamonu) — Bendeniz bir tek
lifi kanuni yapamıyorum. Yahut Teşkilâtı Esa-
siyeye bir madde ilâvesini teklif etmiyorum. 
Nizamnamei Dahilînin bir maddesini hatırlatıyo
rum. Hattâ bunda karar ittihazına bile lüzum 
yok. Makamı Riyaset vazifesini yapar. Bende
niz bu meseleyi rica ederim. Teşkilât* Esasiye 
tadilâtının esbabı mucibesinde diğer devletlerin 
kanunlarından istifade ettikleri söyleniyor. Ro
manya Kanunu Esasisini okusunlar, Lehistan 
Kanunu Esasisini okusunlar, hepisinde en mü
him meselelerde sülüsam ekseriyet şartır. Çünkü 
Teşkilâtı Esasiye milletin temeli olacaktır. Sü
lüsam ekseriyet olsun ki verdiğimiz kararlar 
milleti temsil edebilsin. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu diğer kanunların hiçbirisine benzemez. Ben 
bu meseleyi Heyeti Celilenin vicdanına ve bütün, 
efkârı umumiyeye terk ediyorum. İsterseniz red
dediniz. 

REİS — Mezuniyet hakkında açılmış olan 
müzakerenin kifayetine dair iki takrir aldım. 
Müzakerenin kifayetini reye koyacağım. Evvelâ 
takrirler okunacak : 

Riyaseti Ce'lileye 

Müzakere kâfidir. Reye konmasını teklif 'ede
rim. 

ıSiivas Mebusu 
Rahmi 

Riyaseti ıCelileyeı 

Müzakere kâfidir. 

Nıaa'bı Müzakere • Kanununum 'tadilini teklif 
mahiyetinde ıolan bu takririn şekli kanunisinde 

— 10 — 
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verilmek tşartiyle aidolduğu encümenlere hava
lesini teklif ederiz. 

Menteşe ıSiird 
Yunus Nadi Mıaihmud 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

AHMED (SÜREYYA (B. (Karasi) — Kifayet 
taleyhinde sıöyiiyeceğim. 

REİS — ıBuyurun!, 

AHMED ISÜREYYA (B. (Karasi) — Efendi
ler yapılan teklif.. 

ALİ ıB. (Rize) — Yalnız bize mi söylüyorsun. 
AHMED ıSÜREYYA B. {Karesi) — Kazan

mak istediğim ıefkâr ıen ziyade ıbu taraftadır. 
Onun için size teveccüh 'ediyorum. Takrirle ya
pılan teklifin mahiyeti ıbakkmda serdedilen mü-
talâat, takririn istihdaf 'ettiği »gayelerin ıgayrı 
veçhelere doğru telâkki edilmiştir. Deniliyor ki 
takrir, Nisabı 'Müzakere Kanununun tadili mahi
yetinde bir talebi ihtiva ediyor ive bundan evvel 
ben söylediğim gibi Nizamnamei Dahilînin ikinci 
maddesinin sarabatiyle beraber alimizde 'elan 
(hükmü mer'i 'olan ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun lalhkâmiyle ıfeslhediimiyen mevad meya-
iıınıda Ibulunan 116 inci maddesi sarahati icabatı 
olarak takrirde talebalunan işeyin kabul edilmesi 
dâzımıgelir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Teşkilâtı Esasiye 
feshetmiştir o maddeyi. 

AHMED ıSÜREYYA IB. (Karesi) — Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bu maddei ıkanuniyeyi fesih 
rve tadil ve ilga 'eden hiçbir ıhükmü olmadığını 
tekrar ederim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Fiilen yapılmıştır. 
AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Bina

enaleyh takririn ve talebin mahiyeti nedir? Bu 
cihet taayyün ve tavazzuh ettikten sonra Mec
lisimiz 'Heyeti Umumiyesi reylerini izhar etme
lidir. İki mütenakız ve mütebeyyin .bir şekil 
«alan bu takrir üzerindeki münakaşat ve müba-
hasat, daha fazla ve daha vâsi bir sabada, daha 
müdellel bir mantık ve mahiyette müzakereye 
tabi tutulmalıdır. Bunun için müzakere gayri-
kâfidir. Müzakerenin iademi keyfiyetini karar 
ita buyurmamızı rica ederim. 

REİS —• Müzakerenin kifayetini reyinize 
vaz'ediyorum. (Reye sesleri, kâfi sesleri) müza
kerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kal

dırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kâfi germi-
yenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül-
uıüştür. 

Efendim Kastamonu Mebusu Halit Bey ve rü-
f ekâsı tarafından verilmiş olan takrir esas itiba
riyle bir ay müddetle mezuniyetlerin tehiri hu
susunun tahtı karara alınması »hakkındadır. 
(Ret sesleri) esbabı mucibe olarak da, nizamna
memin yüzlbeşinci maddesi mucibince, Teşki
lâtı Esasiye rmevaddınm sülüsani ekseriyetle 
müzakeresine lüzum olduğunu ileri sürüyorlar. 
Fakat esas bir ay müddetle mezuniyetlerin te
hiri meselesidir; Bu takrir Nisabı Müzakere Ka
nununun tadili mahiyetinde 'görüldüğü için usu
len laidolduğu encümenlere havalesine daisr Yu
nus (Bey ve rüfekasının bir takriri vardır. 

YUNUS NADİ B. (Menteşe) — Şekli kanu
nisi verilmek şartiyle 'encümenlere hamlesini 
rica etmiştim, takririn reddini teklif ediyorum. 

REİS — Bu takririn reddini teklif ediyorlar, 
o (hailde takririn reddini reyi âlinize vaz'edece
ğim. 

AHMED SÜREYYA B. ;(Karesi) — Tâyini 
esamiyle.. 

REİS — Teklif yoktur. 
AHMED SÜREYYA B. — Talebediyorum. 
REİS — Tahrirî almak lâzımgelir, yani on-

beş imzalı tâyini esami takriri olmak lâzımdır. 
Efendim 'bu takriri reyinize vaz'ediyorum, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul otmiyenlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. Yalnız bir takrir daiha var
dır. 

2. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin Reisi
cumhur Hazretlerinin irat buyurdukları nutkun 
tab'ı ve neşrine dair takriri 

Riyaseti Celileye 

İrat buyurulan ınutuk Riyaset penahinin tab 
ile bütün memaliki cumhuriyede aynen neşrini 
teklif ederim. 

1 Mart 1340 
Gelibolu 

Celâl Nuri . 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Esasen 
bu usuldendir, tab'ı ve tevzi için teklife hacet 
yoktur. 

ALİ ŞUUR! B. (Karesi) — Nizamname muci
bince ertesi ıgünü reye konabilir. 
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BEİS — Reiisicıım'hur 'Hazretleri tarafından 

irat löltman rnıutkun taib olunarak (her tarafa tev
ziini teklif ©diyarlar. 

ZEKİ B. .(Cümüşame) — Tıa/bktiyle 'olacak. 
RiEtS — Hayır, tatoiatiyle olmaz. Teklif 

olunmak lâzımıgelir. 
• . ' • - . 

CELÂL NıIMKB. (Gelibolu) — Eski devrede 
'baştan .aşağı (böyle yaptık. 'Bu, usuldür. 

SÜLEYMAN ISIRRI B. (iBoasak) — B u n u n 
için takrire hacet yoktur, 'bey 'birader istical 
buyurmuştur. Bu, löteden iberi ımütemaildir. 

EMİN B. (Tiokad) ^ r MeeMu karariyle tes-
lb.it 'edilmesi lâzımdır. . . . 

EıEfcS — Efendim teklifi reye koyacağım. Bit
tabi kabul edildiği takdirde ızaibıt neşriolomduk-
tan sonra talbedilerek memlekete tevzi (oluna
caktır. Bu teklifi kabul ekimler lütfen elleri
ni kaldırışın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kaibul 
etmiyeiiıler lütfen ıel kaldırsın. Kaibul edildi. 
efendim. 

Efendim Pazartesi 'günü saat ;bir (buçukta iç
tima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 4,00 

http://lb.it
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Şubelere bakara terif edilen âza 

Birinci Şube 

Ağaoğlu Ahmed B. (Kars), İsmail 'Safa B. 
(Adana), A'hmed İffet B. (Ertuğrul), İsmail B. 
(Karalhisarı Şarki), Ahmed Saki B. (Antalya), 
Esat Ef. (Menteşe), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), 
İbrahim B. (İzmit), Tahsin B. (Aydın), Sabit B. 
(Kayseri), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Cazim Ef. 
(Erzurum) Ceıvad Pş. (Elâziz), Gemil B. (Te
kirdağ), Hacı llyas Saımi Ef. (Muş), Hafız İbra
him Ef. (İsparta), Cazim B. (Niğdıe), Hamdi B. 
(Erzincan), Haydar RüşdüB. (Denizli), Hüse
yin Hünslü Ef. (İsparta), Halit Pş. (Aldatan) , 
Dr. Puad B. (Kırkkilise), Dr. Kâzım B. (De
nizli), Reşit Ağa (Malatya), Refik B. (Konya), 
Refet B. (Erzurum), Rasih Ef. (Antalya), Zül-
fi B. (Diyarbekir), Zekâi B. (Aydın), Süleyman 
Necimi B. (Canik), Süleyman Sırrı B. (İstanbul). 

Şükrü B. (İzmir), Şükrü Naili Pş. (Kırkkilise), 
Şakir B. (Çatalca), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), 
Ziya B. (Kângi'n), Ali B. (Urfa), Osıman Nuri 
B. (Buma), Arif B. (Eskişehir), İzzettin Pş. 
(Aydın), Ali Surari Ef. (Karahisarı Şarki),-
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Osıman Kadri 
(Muş), İsmet B. (Çorum), Ab'dulkadir B. (Ma-
raş), Kâzım Karabekir Pş. (Istan'bul), (Kâzım B. 
(Giresun), M ü n i b B . (Van), MdEmed B. (Di
yarbekir), Murat B. (Antalya), Mustafa Fehmi 
Ef. (Bursa), Muammıer B. (Sivas), M'ünir B. 
(Çoırulm). Münir Hüsrev B. (Erzurum), Musta
fa Ef. (Konya), Velet Çelebi Ef. (Kastamonu), 
Yakup Kadri B. (Mardin), 

İkinci Şube 

Akçuraoğlu Yusuf B. (Istan'bul), İbrahim B. 
(Ertuğrul), İbrahim Süreyya B. (İzmit), Ekrem 
B. (Lâziztan), Tahsin B. (Aydın), Sabit B. (Er
zincan), Cevdet B. (Kütahya), Cavit Pş. (Ca
nik), Hakkı B. (Van), Hacı Mehmdd Ef. (Ma-
raş) , Halil Hulki B. (Siird), Halil B (Ordu), 
Halit B. (Kastamonu), Hulusi B. (Karesi), 
Dr. Fikret B. (Ertuğrul), Dr. Refik B. (İstan
bul), Dr. Hilmi B. (Malatya), Rıza B. (Muş). 
Recai B. (Ordu), Rasim B. (Ertuğrul), Rahmi 
B. (Sivas), Recep B. (Kütahya), Saımih Rıfat'B. 
(Çanakkale), Şükrü B. Menteşe), Şefik B. (Ba-
yazıt), Şükrü B. (Çanakkale), Şakir B. (Anka
ra ) , 'Salih Bi (Bozok), Sadık B. (Karahisar), 

Ziya B. (Erzurum), Talât B. Ardahan), Tunalı 
Hilmi B. (Zonguldak), Talât B. (Kângitrı), Ali 
Rıza B. (Kastamonu), Ali Rıza B. (Kırşehir), 
Aburrez'zak Çelebi Ef. (Mardin), A t̂a B. (Niğde). 
Osıman Zade Hamdi B. (İzmir), Ali Şuuri B. 
(Karasi), Avni B. (Bozok), Ferid B. (Çorum), 
Faik B. (Ordu), Fuad B. (Lazistan), Fethi B. 
(İstanbul), Kadri B. (Siverek), Kemal B. (Sa
ruhan), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Mustafa Şe-
ref B. (Burdur), Mustafa Feyzi Ef. (Saruhan), 
Mustafa Zeki B. (İzmit), Mustafa B. (Elâziz), 
Mükerrem B. (İsparta), Muhittin B." (Elâziz)., 
Necati B. (İzmit), Necib B. (Mardin), Necib 
Ali B. (Denizli), Naci B. (Elâziz). 

üçüncü Şube 

Ahmet Şükrü B. (İzmit), Ahmed Muhtar B. 
(Trabzon), İhsan B. (Ergani), Esat B. (Rize), 
İbrahim B. (Van), İhsan B. (Cebelibereket), 
Emin B. (Tokad), Tevfik Fikret B. (Konya), 
ıSudi B. (Siverek), Hasan Fehmi Ef. (Kastamo
nu), Hilmi B. (Ankara), Hamdullah Suphi B. 
(İstanbul), Hüseyin B. (Elâziz), Hüseyin Rauf 
B. (İstanbul), Hüsrev B. (Urfa), Halit B. (Niğ
de), Dr. Adnan B. (İstanbul), Derviş B. (Mar
din), Dr, H^lit B. (Kayseri), Ragıb B. (Zongul

dak), Resul B. (Bitlis), Refet B. (Bursa), Re
fet Pş. (İstanbul), Rasim B. (Sivas), Süleyman 
Sırrı B. (Trabzon), Süleyman Sudi B. (Bayezid), 
Şevket Ef. (Giresun), Şükrü B. (Bolu), Sabri 
B. (Saruhan), Zamir B. (Adana), Ziya B. (Si
vas), Abdullah B. (Trabzon), İsmet Pş. (Ma
latya), Ali Saib B. (Kozan), Abdülgani B. (Mar
din), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Ali Rıza 
Ef. (Amasya), Ali B. (Rize), Ali Sadi B. (Ko
zan), Galib B. (Niğde), Falih Rıfkı B. (Bolu), 
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Kâzım Pş. (Karasi), Mahmut B. (Siird), Mah-
bub Ef. (Kırşehir), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Mahmud B. (Siverek), Mahmud Celâl B. (iz
mir), Mehmed B. (Karesi), Mustafa B. (Tokad), 
Mahmut Esat B. (İzmir), Necati B. (Bursa), 

Nafiz B. (Amasya), Nazmi B. (Hakkâri), Nec-
meddin Molla B. (Kastamonu), Veysel B. (Gü
müşane), Yusuf Kemal B. (Sinob), Yahya Ga-
lib B. (Kırşehir). 

Dördüncü Şube 

Asıf B. (Hakkâri), İhsan B. (Ergani), Emin 
B. (Eskişehir), Eyüp Sabri Ef. (Konya), Bekir 
sami B. (Tokad), Besim Atalay B. (Aksaray), 
Cevad B. (Bolu), Hakkı Tarık B. (Giresun), 
Hasan B. (Antalya), Hafız Şahin Ef. (Gazian-
teb), Hamdi B. (İstanbul), Hasan B. (Trabzon), 
Hacı Etem Ef. (Saruhan), Hüseyin Rıfkı B. 
(Edirne), Hilmi B; (Artvin), Hüseyin Baki B. 
(Burdur), Haydar Adil B. (Karesi), Hamdi B. 
(Ordu), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Hacı Kâ
mil Ef. (Tokad), Dr. Emin Cemal B. (İzmir), 
Dr. Tevfik Rüştü B. (İzmir), Dr. Mazhar B. 
(Aydın, Ragıb B. (Kütahya), Rauf B. (Ri
ze), Reşat B. (Saruhan), Rüştü Pş. (Erzu
rum), Seyit B. (İzmir),. Şeref B. (Diyarba
kır), Saffet B. (İzmit); Talât B. (Canik), 

Ali B. (Karahisarısahib), Ali Rıza B. (İstan
bul), Ali Hikmet Pş. (Bursa), Abdurrahman 
Şeref B. (İstanbul), Ömer Şevki B. (Sivas), 
Ömer Ef. (Kars), Feyzi B. (Diyarbekir), Fa
ik B. (Edirne), Fevzi Pş. (İstanbul), Faik 
B. (Tekirdağ), Ferid B. (Kütahya), Fahret
tin Pş. (İzmir), Kâzım B. (Ergani), Kemal 
B. (Adan), Kemalettin Sami Pş. (Sinop), Meh
med B. (Biga), Mustafa Feyzi Ef. (Konya), 
Mehmed Vehbi B. (Karesi), Mehmed Ef. (Bolu), 
Nebizede Hamdi B. (Trabzon), Naim Hazim E.f 
(Knya), Nuh Naci B. (Kayseri), Vehbi B. 
(Aksaray), Hacim Muhittin B. (Giresun), 
Yusuf Ziya B. (Zonguldak), Yusuf B. (Deiz-
li), 

Beşinci Şube 

Ahmed Mufytar B. (İstanbul), İhsan B. (An
kara), Ahmed Süreyya B. (Karesi), Ahmed 
Şükrü B, (Dersim), Ahmed Mahir Ef. (Kasta
monu), Ahmed Remzi B. (Gazianteb), Esat 
B. (Amasya), İsmail B. (Ordu), İsmail Can-
bulat B. (İstanbul), İsmail Kemal B. (Çorum), 
Besim B. (Mersin), Cafer Tayyar Pş. (Edir
ne), Hamdi B. (Bozök), Hacı Bekir Ef. (Kon
ya), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Hafız 
Emin Ef. (İçel), Halis Turgut B. (Sivas), Ha-
lid' B. (Erzurum), Halil B. (Ertuğrul), Halil 
B. (Zonguldak), Dr.'Tevfik B. (İçel), Dr. 
Mustafa B. (Çorum), Dr. Rıza Nur B. (Si-
nob), Rahmi B. (Trabzon), Rifat B. (Kan-
gırı), Ruşen Eşref B. (Karahisarısahib), Zeki 
B. (Gümüşane), Süleyman Sırrı B. (Bozok), 
Şefik B. (Trabzon), Şeyh Saffet Ef. (Urfa), 

Ziya Gökalp B. (Diyarbekir), Tahir B. (Gire
sun), Abidin B. (Saruhan), İzzet Ulvi B. 
(Karahisarısahib), Osman Niyazi B. (Karesi), 
Ali Cenani B. (Gazianteb), Avni B. (Cebeli
bereket), Ferid B. Gazianteb), Fuat B. (Kon
ya), Feridun Fikri B. (Dersim), Kılıç Ali 
B. (Gazianteb), Kamil Ef. (Karahisarısihib), 
Mustafa Kemal Pş. (Ankara), Marzhar Müfit 
B. (Denizli), Mehmed Emin B. (Karahisarı-
şarki), Mahmut Nedim B. (Malatya), Meh
med B. (Kastamonu), Mustafa Abdulhalik B. 
(Kângırı), Musa Kâzım B. (Karahisarısahib), 
Mithat B. (Maraş), Nuri B. (Kütahya), Ni
yazi B. (Mersin), Neşet B. (Aksaray)' Vasıf 
B. (Saruhan), Yahya Kemal B. (Urfa), Yu
nus Naci B. (Menteşe) 
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