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1 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — 1932 senei maliyesi bütçe kanunu lâyihası (Büt

çe Encümenine) 
2 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 

hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası (Dahiliye 
ve Bütçe Encümenlerine) 

3 — Manisada inşa edilecek Şinasi hastanesine muk-
tazi malzeme, alât ve edevatın gümrük resminden istis
nası hakkında kanun lâyihası (Sıhhat ve İçtimaî Mua
venet, Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

4 — Memurin muhakemat kanununun 10 uncu mad
desine müzeyyel kanun lâyihası (Dahiliye ve Adliye En
cümenlerine) 

5 — 19 haziran 1930 tarih ve 1704 numaralı kanunun 
8 inci maddesinin tashihine ve mezkûr kanuna bir mad
de tezyiline dair kanun lâyihası (Adliye ve Dahiliye En
cümenlerine) 

6 — Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesabı kafisi 
hakkında kanun lâyihası (Divanı Muhasebat Encüme
nine) 

7 — Tütün inhisarı kanununun 19 ve 27 inci madde
lerinin tadili hakkında kanun lâyihası (İktisat ve Da
hiliye Encümenlerine) 

8 — Tütün inhisarı kanununa bir madde tezyili hak
kında kanun lâyihası (İktisat Encümenine) 

Tezkereler 
9 — Kırşehir Müddeiumumisi İsmail Hakkı Beyin 

istiklâl madalyasile taltifi hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Millî Müdafaa Encümenine) 

10 — Orhaneli sabık kaymakamı Bahaettin Beyin 
istiklâl madalyasile taltifi hakkında Başvekâlet tezke
resi (Millî Müdafaa Encümenine) 

11 — Harbi umumî senelerinde ihracat ve men'i ih
tikâr heyetlerinde bulunan sabık ticaret nazırı Ahmet 
Nesimi ve Mustafa Şeref Beylerle arkadaşları hakkında 
kat'î bir karar ittihazına dair Başvekâlet tezkeresi (Da
hiliye ve Adliye Encümenlerine) 

12 — Taş ocakları nizamnamesini muaddil kanunun 
5 inci maddesindeki somaki ve mermer kelimeleri ara
sına bir virgül ilâvesi hakkında Başveâlet tezkeresi (İk
tisat Encümenine) 

13 — 1931 senesi bütçe kanununa merbut D cetve
lindeki hatanın tashihi hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Bütçe Encümenine) 

14 — Adapazarınm Divan Köyünden Nunıanoğlu Ce
malin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (Adliye Encümenine) 

15 — Afyon Karahisar Vilâyeti Aziziye Kazasının 
Karacalar Köyünden Molla Memetoğullarından Memiş-
oğlu Çete Ahmet Çavuşun ölüm cezasına çarpılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (Adliye Encümenine) 

16 — Bergamanın Sabihli Köyünden Osmanoğlu Ah
met Refikin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başve

kâlet tezkeresi (Adliye Encümenine) 
17 — Erzurumun Büyük Küşünker Köyünden Me-

metoğlu Yaşar ve Şakşakoğullarmdan Ismailoğlu Şali
nin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Başvekâlet tez
keresi (Adliye Encümenine) 

18 — Ispartanm Cebel Nahiyesinin Danbükü Kö
yünden Alâ Hasanoğullarından Hüseyin kızı Fatmanın 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye Encümenine) 

19 — Ilgazın Demirciler Köyünden Mustafaoğlu Sa-
dıkın ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (Adliye Encümenine) 

20 — Uşağın Banaz Nahiyesinin Alaba Köyünden 
İbrahim ile kardeşi Isanın ölüm cezasına çarpılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye Encümenine) 

21 — Diyanet İşleri müşavere heyeti âzasından Ba
haettin Efendiye yeni tekaüt kanunu ahkâmına göre 
maaş tahsisi icap edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

22 — Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere mecca-
nen temlik edilen gayri menkullerin veraset ve intikal 
vergisinden istisnası icap edip etmiyeceğinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve Bütçe Encümen
lerine) 

23 — Ticaret kanununun 370 inci maddesinin 1 inci 
ve 2 inci fıkralarının tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (İktisat Encümenine) 

24 — Bursa Mebusu Dr. Galip Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Teşkilâtı Esasiye Encnümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümene) 

25 — Kayseri Mebusu Sait Azmi Beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden mürek
kep Muhtelit Encümene) 

26 — Kocaeli Mebusu Sırrı Beyin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye 
ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) 

27 — Muğla Mebusu Yunus Nadi B. in teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümene) 

28 — 1926 senesi Hazine hesabı umumisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi (Divanı Muhase
bat Encümenine) 

29 — Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi hesa
bı kafisine mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti tez
keresi (Divanı Muhasebat Encümenine) 

30 — Mart - mayıs 1931 aylarına ait raporun tak
dim kılındığı hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti tez
keresi (Divanı Muhasebat Encümenine) 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

Muvakkat Reis — Hasan B. 

Muvakkat kâtipler: Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHÎSAR), Avni Doğan B. (YOZGAT; 

Muvakkat Reis — Yoklama yapılacaktır efen
dim. 

Yoklama yapıldı] 

Muvakkat Reis — Ekseriyet vardır celse hazır
dır efendim. 

2 — NUTUKLAR 

1 —- Reisicumhur Gazi Hazretlerinin nutuktan 

(Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 
şiddetli ve sürekli alkışlar arasında Riyaset kür
süsünü teşrif buyurdular.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Muhterem 
Âzası; 

Dördüncü Büyük Millet Meclisinin ilk içtima 
senesini açmakla mübahiyim. Muhterem azayı hür
met ve muhabbetle selâmlarım. 

Yeni intihabatı müteakip Yüksek Meclisin fev
kalâde içtimaında vücude getirdiğiniz eserlerin 
memleketin umumî hayatında faydalı tesirleri 
sabittir. Cihanşümul buhranın tesirlerine karşı her 
yerde yeni vergilerle tedbir aranırken Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bilâkis bazı vegileri indirmek 
gibi fevkalâde cesurane bir hareket ihtiyar etti. Va
tandaş hayatında tedbirlerinizin tesirleri hayırlı 
olarak mahsustur. 

Memleket efkârında sükûneti ve idarede istik
ran temin eden tedbirleriniz de tezkâra şayandır. 

Dahilî siyasette husule getirdiğiniz itimat ve 
huzur vatandaşları feyizli mesailerinde müsterih ve 
mutmain kılmıştır. Cumhuriyet kanunlarının ve 
Cumhuriyet kuvvetlerinin hürmet ve itibarı mem
leket için esas mesnet ve müeyyide olduğu bir daha 
sabit olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İçinde bulunduğumuz sene, malî ve iktisadî 

umumî buhrana karşı milletlerin çetin bir imtihan 
geçirmekte olmalarile hususî dikkati caliptir. 

Bu imtihanda Türk milleti hayatiyeti; faaliyeti, 
kanaatkârlığı ve fedakârlığı ile takdire lâyik bir 
kudret göstermektedir (Alkışlar). 

Gelecek sene de beynelmilel buhranın devamına 
hazırlıklı bulunmak vazifesi karşısındayız. Malî ve 
iktisadî vaziyeti yakından takip ederek tedbirleri 
vaktinde ittihaz etmek en mühim işiniz olacaktır. 
(Bravo sesleri alkılşar). 

Çetin imtihanlara muvaffakiyetle mukabele eden 
millî paranın kudretini ve milletin beynelmilel 
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buhrana karşı yüksek varlığının esaslarını masun 
bulundurmak başlıca gayemizdir. Bu uğurda mille
timize has olan azim ve fedakârlığı, icap ederse en 
yüksek derecelerde tecelli ettirmek kat'î kararımız
dır ( Bravo sesleri, alkışlar ) . 

Nefsimize ve millet kudretlerine itimat, Hükü
mette ve siyasette istikrar, tasarrufta ve fedakâr
lıkta sarsılmaz bir karar, Devletin dahil ve hariçte 
emniyet ve sükûnete mazhariyeti; halin başlıca 
tedbirleridir. Esasen bizde mevcut olan bu şe
raitin icap ettikçe lâyikile ve kemalile tecelli et
tirilmesi, müşkülâtın iktihamı için emin ve mü
essir olacaktır. Yüksek himmetinizle Türk Milleti 
dahilî hayatında ve beynelmilel vaziyetinde ciha
nı saran büyük müşkülâttan yeni bir kudretle 
temayüz ederek çıkacaktır (Şiddetli alkışlar ) . 

Muhterem Millet Vekilleri; 
Haricî siyasetimizin müsalemetperver ve müs

takim mahiyeti geçen sene içinde bir daha tebarüz 
etmiştir. Yakın komşularımızla münasebetlerimi
zin samimiyeti artmıştır. Beynelmilel âlemde, her 
Devletle ey i münasebette bulunmakta, müsbet se
mereler elde etmekteyiz. 

Türkiyenin emniyetini gaye tutan, hiç bir mille
tin aleyhinde olmıyan bir sulh istikameti bizim da
ima düsturumuz olacaktır (Bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar). 

Başvekilin ve Hariciye Vekilinin Yunanistanı 
ziyaretleri iki memleket arasında kıymetli dostluk 
tezahüratına vesile vermekle bilhassa dikkat ve 
memnuniyetimizi mucip oldu (Alkşlar). 

Birbirlerile davası kalmadığını; birbirlerile eyi 
geçinmek kararında bulunduğunu ilân eden iki 
memleketin münasebetlerinde hayırlı inkişafları 
memnuniyetle teshil ve teşvik etmek emelimizdir. 

Macaristana vuku bulan ayni ziyaretlerin eyi 
intibalarıni bilhassa zikretmek isterim. Kardaş Ma
car Milleti ile dostluk tezahüratı daima arzu ve il
tizam ettiğimiz mes'ut hâdiseler kıymetindedir 
(Alkışlar). 

Irak Kiralı Hazretlerinin ve kıymetli nazırları-
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nın ziyaretleri memleketimizde pek tat l ı ha t ı ra lar 
bıraktı . İrakla münasebetlerimizin dürüst ve evi 
komşuluk yolunda tezahürat ı ve mütemadiyen in
kişafı bizim ciddî arzumuzdur. 

Büyük dostumuz Sovyet Rusyanrn Muhterem 
Hariciye Komiserini Ankarada kabul etmekle mem
nun olduk. İki memleketin tecrübe geçirmiş dostça 
münasebetlerini ayın kuvvet ve samimiyetle idame 
etmek tarafeynin büyük menfaat ve halis arzuları
nın icabatmdan olduğu bu vesile ile de izhar ve 
tebarüz ettirilmiştir. 

Muhterem efendiler; 
Kalkan milletleri arasında sulhu ve anlaşmayı 

istihdaf vxleıı her millete mensup hususî teşekkül
lerin faaliyetlerini t akdi r le vade tmek benini için 

ı hususî bir zevktir (Bravo sesleri, alkışlar). 
Türkiye, coğrafî vaziyeti itiharile 'Balkanlarda 

sulhun muhafaza ve takviyesinde bilhassa alaka
dardı r . Komşıılarile hemen hiç bir davası ve ihti
lâf r bu lunmamak vaziyeti Türkiyenin temenuiya-
t ına hususî bir samimiyet izafe etmek tabiidir-

Aziz Arkadaşlar ım ; 
Büyük Millet Meclisini yeni ve mühim vatan 

hizmetleri bekliyor. Yeni mesainizin ve tedbirleri
nizin de Büyük milletinizin menfaat ler ine tama-
mile uygun düşeceğine şüphe yoktur . Mensubiye
ti I e nıüftehir bu lunduğumuz Büyük Türk Milleti
nin emanet ve salâhiyetilc beraber muhabbet ve 
müzahereti de sizin üzerin izdedir (Sürekli al~ 
kşlar). 

3 — İNTİHAPLAR 

/ — Riyaset intihabı. 

Muvakkat Reis — Reis intihabı yapı lacakt ı r 
efendim. 

Hulusi B. (Sinop), Hasan Tahsin B. (Flâziz), 
Şahin B. (Oazi A y m t a p ) , Ali B. (Rize). Riyaset 
intihabına ait reylerin tasnifine memur edilmiş
lerdir. 

Rey vermiyen varsa lütfen istimal buyursunlar . 
Ara. istihsali hitam bulmuştur efendim, 
İnt ihabın neticesini arzediyorum. Reye 241 zat 

iştirak etmiştir. Balıkesir Mebusu Kâzım Paşa Haz
retleri 241 reyle müttefikan Meclis Riyasetine inti
hap edilmişlerdir (Alkışlar). 
(Kâzım Paşa Hazretleri kürsüyü işpıl buyurdular ) 

Reis — Muhterem a rkadaş l a r ; beni t ek ra r 
Meclis reisliğine int ihap ettiğinizden dolayı teşek
kür ederim. Bu i t imadı; bundan evvelki senelerde 
vazifemi Ali Meclisin arzusuna muvafık bir suret te 
yapmış olduğuma delil addediyorum. Teveccühünü
zün devamr benim için büyük bir kuvvet ve mucibi 
if t ihardır. Vazifemde muvaffakiyetim sizin kıy
metli muzaheretlerinize bağlıdır. Cümlenizi kaibî 

hürmet ve muhabbetle selâmlarım (Alkışlar). 

2 — Reis Vekilleri, İdare Âmirleri re Kâtipler 
intihabı. 

Reis — Efendim; Reis Vekilleri, İdare Amirleri 
ve Kâtipler int ihap edilecektir. Reylerini verenler 
t ek ra r yerlerine otursunlar . 

Reylerini vermiyen varsa lütfen istimal buyur
sunlar. 

(Reyler toplanmıştır.) 
Riyaset Divanı intihabını tasnif için Hasan Re-

, şit B.' (Muş), Mustafa Fevzi B. (Manisa), Müker-
I rem B. ( İspar ta) memur edilmişlerdir. 
| İdare Amirleri intihabını tasnif için Mustafa 
j Vasfi B. (Tokat) , Ahmet Avni B. (Yozgat), Refik 
I B# (Konya) memur edilmişlerdir. 
i Katiplerin intihabına dair reyleri tasnif için 
i Şevket B. ((üresini) , Coşkun Osman B. (Kayseri) , 
j Memet B. (Maraş) memur edilmişlerdir. 
J Reylerin tasnifi için celseyi on dakika tatil edi-
I yorum. 

Kapanma saati: 15 

Î K İ N C Î C E L S E 
Açılma saa t i : 15,10 

Reis — I\â:nn Rs. 

Muvakkat kâtipler: Ruşen Rsrcf II. (AFYON K A R A J İ İ S A R ) , Haydar Rüştü il. (D10NİZBİ 

Reis — Celse inikat etmişt ir efendin:. Reylerin 
neticesini arzediyorum. 

Reis vekilliklerine: Refet B. ( Bursa ) 282, Vasıf 
B. (İzmir) 232, Hasan B. (Trabzon) 232 reyle 
intihap olunmuşlardır. (Alkışlar ) 
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Hasan B. ( Trabzon ) — Muhterem a rkadaş l a r : 
Reis vekilliğine yeniden beni intihap suretile büyük 
şeref verdiniz. Teveccüh ve itimadınıza lâyik olmağa 
çalışacağım. Daima olduğu gibi kıymetli müzahere
tinizin devamını dilerim. 
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Vasıf B. ( izmir) — Lütuf, teveccüh ve itima

dınız yüksek şeref verdi. Bana tekrar bahis buyur
duğunuz bu şereften dolayı derin, kalbî şükran
larımı arzederim. 

Refet B. (Bursa) — Tekrar beni intihap etmek 
suretile arkadaşların lütfen gösterdikleri teveccüh 
ve itimattan dolayı kalben teşekkür ediyorum. Bu 
itimat ve teveccühe lâyik olmağa çalışacağım. 

Reis — İdare Amirliklerine; Halit B. (Bayazıt) 
222,- İrfan Ferit B. ( Mardin ) 222, Necip Ali B. 

(Denizli) 222 reyle intihap edilmişlerdir. (Alkışlar) 
Kâtipliklere ; Ruşen Eşref B. (Afyon karahisar) 

231, Ziya Gevher B. ( Çanakkale )* 231, Haydar 
Rüştü B. ( Denizli ) 231, Avni B. ( Yozgat ) 231 
reyle seçilmişlerdir. 

Ruznamemizde bu gün için müzakere edecek baş
ka madde yoktur. Meclis önümüzdeki cumartesi 
günü saat 15 te toplanacaktır. 

Kapanma saati: 15,20 
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