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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat : 1.50 

(Celse Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından kuşat edilmiştir.) 

Muvakkat Kâtipler : Avni Bey (Bozok), Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı), Ragıp Bey (Zonguldak), 
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Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Celseyi açıyorum. 

1. — NUTKU İFTİTAHİ : 

1. Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Has
retlerinin ikinci intihap devresi ikinci içtima senesini 
kuşat nutukları. 

Büyük Millet Meclisinin muhterem azası! 

Büyük Millet Meclisinin altıncı faaliyet senesine 
dahil oluyoruz. Azayi kiramı hürmetle selâmlarım 
(Teşekkür ederiz sesleri) halk idaresinin manilerden 
tasfiyesi için Meclisi Âlinin vazettiği kanunlar, şim
diye kadar tamamen ve kemali muvaffakiyetle tatbik 
olunmuştur. Asırlardanberi mütemadiyen, terakki yo
lunda ilerlemekte bulunan medenî milletlerden Tür-
kiyeyi alakoymuş olan mevaniin ortadan kalktığını 
Türk Milleti büyük bir ferah ile idrâk eyledi. (Bravo 
sesleri). 

Hepimizin, halkın en tenha tabakaları içinde dâ
hi, bizzat müşahede ve temasımızla tezahür eden bu 
hakikat, Cumhuriyet yolundaki müktesebatın ufak 
veya büyük her hangi bir maniye karşı, milletimiz ta
rafından, behemmehal müdafaa olunacağına en muk-
ni delildir. (Bravo sesleri) müktesebatın muhafazası 
şöyle dursun Türk milletini istidadı ve kati kararı, 
Cumhuriyet, medeniyet ve * terakki yolunda durma
dan bimahaba ilerlemektedir. (Alkışlar). 

Efendiler! geçen içtima senesi zarfında, memle
ketin ahvali dahiliyesini hülâsatan ifade etmek için, 
diyebiliriz ki, ahvali umumiye, tabiî ve müstakar ola
rak devam etmiştir. 

Cumhuriyetin, emniyet ve asayişin muhafazasına 
verdiği ehemmiyet memleketin her tarafından herkes 
tarafından his olunmuş ve mütemadiyen artmakta bu
lunan semeratı, halkın huzurunu temin eden dere
ceyi . bulmuştur. Gerçi Hakkâri vilâyetimiz dahilinde, 
bazı Nasturi eşkiyasının ika ettiği ağır ceraim teda-
biri mahsusayi istilzam etmiş ise de hadise, halkın 
emniyetini ve Cumhuriyet haysiyetinin talep ettiği bir 
sürat ve katiyetle hallolunmuştur. (Bravo sesleri al
kışlar). 

Efendiler, Erzurum ve Kars vilâyetlerimizin bazı 
aksamında vukubulan hareketi arz, maateessüf bir 
çok zayiatı mucip oldu, fakat felâketzede halkın biz
zat haiz olduğu kuvvet, umum milletin gösterdiği 
alâka ve şefkat ve Hükümeti Cumhuriyenin bilcüm
le vasaiti tevcih ederek ittihaz ettiği tedabir asarı 
felâketi tehvin etmiştir. 

Diğer taraftan mübadele mukavelesiyle Ana va
tana kavuşan kardeşlerimizin, bir çok ihtiyacatı he
nüz tesfiye edilememiştir ki hükümetin ve Meclisi 
Âlinin bunun için müstacel tedabir ittihaz etmesi lâ-
zımedendir. 

Muhterem Efendiler, uzun harp hayatından sul
ha intikal etmiş olan, Büyük Ordumuzun, geçen sene 
zarfında gösterdiği hayat ve zindegi bilhassa şayanı 
kayıttır. Hiç bir zaman mütecaviz olmayı düşünme
miş olan ve fakat daima haksız taarruza uğrayacağını 
hesap eden bir millet ordusu olarak, ordumuz uzun 
bir seferden sonra hemen diğer bir sefere başlaya
cakmış gibi maddeten ve manen hazır bulunmaktadır. 
(Alkışlar). 

Efendiler, Bahriyemizi esaslı ve ciddî bir surette 
islâh etmek düşünülmelidir. Bu bapta noktai azimet 
bilhassa güzide anasırı bihakkın yetiştirip ondan mem
leketin müstacel ihtiyacında istifade temin etmek ve 
her halde memleketin takati fevkinde hayalâttan 
münezzeh kalmak olmalıdır. (Doğru sesleri) Müdafaai 
memleketten bahsederken âlemi askeride mühim ve 
müessir bir âmil mahiyetinde bulunan kuvvayi ha-
vaiyeye Meclisi Âlinin bilhassa alâkasını ve dikkati
ni isticlap ederim. 

Efendiler, medeni devletlerin idarei umumiye-
sinde bilhassa calibi nazar olan vaziyeti maliye, Cum
huriyet devrinde bariz bir salâh göstermiştir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Maşallah, 
maşallah. 

— 2 — 



İ : 1 1 . 11 . İ34Ö C : 1 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL 
PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Maliyemiz; in
tizam, inzibat ve emniyet esaslarını muvaffakiyetle ta
kip etti. Bir istikraza muhtaç olmaksızın düyunu da
hiliyeyi muntazaman tevsiye etmekteyiz. Düyunu 
hariciyeye gelince; taahhüdün ifası emri tabiî olup 
muahede icabından olan muamelâtı mütekaddime, el-
yevm hali cereyanda bulunmaktadır. 

Maliyemiz, sayım vergisi gibi asırlık vergilerin 
islâhı yolunda başladığı ilk adımında halka derhal fe
rahlık his ettirdi. Memleketin başında Kurunu Vus-
tanın eh insafsız belâsı olarak hâlâ musallat duran 
aşarın ilgasını Meclisi Âliye teklif edebilecek bir se-
viyei maliyeye, Cumhuriyet idaresinin bir senede va
sıl olması cidden şayanı memnuniyet ve şükrandır. 
(Bravo sesleri) (Alkışlar). 

Ahvali ticariyemiz, mütemadi bir inkişafı bihak
kın ümit ettirecek surettedir. Memleketin ziraat va-
sıtasiyle kesbi servet edebileceği esası üzerinde geçen 
sene ittihaz olunan tedabir, ahvali umumiyede der
hal kendini his ettirmiştir. Gelecek seneler dahi zi-
raatte mebzul ve feyyaz neticeleri temin ettirecek 
tedabirin, başlıca devlet mesailinden addolunması za
ruridir. (Alkışlar). . 

Efendiler, geçen sene esnasında bütün memlekete 
şamil bir teşkilâtı sıhhiyeye başlanılmıştır. 

Zamanımıza kadar sıhhati umumiyenin uğradığı 
ihmalin derecesi; mücadele yoluna girildikçe, daha 
kuvvetli tebarüz etmektedir. Önümüzdeki sene dahi 
alelumum mücadelâtı sıhhiye için bilhassa tedabir 
ittihaz edilmek lâzimedendir. Bahusus sıtmaya karşı, 
başlı başına bir mücadele devresine girilmesi Meclisi 
Âlinin derpiş edeceği muazzamattan addolunsa yeri 
vardır. Muhakkaktır ki, bizim için nüfusun vikaye 
ve tezyidini ve çalışanların kuvvet ve zindegisini te
min eden tedabirin başında sıtma mücadelesi bulun
malıdır. 

. Azayi Kiram, 
Maarifte başlanılan İslâhatı umumiye ve esasiye-

ye ciddiyetle devam olunmak lâzımdır. Geçen sene zar
fında, millî terbiyei umumiye için, vazolunan esasat, 
çok kıymetli netaic vermiştir. 

Memlekette arzu ettiğimiz Maarif teşkilâtının talep 
ettiği muallim ve mebani keyfiyet ve kemiyeti düşü
nülünce ikmali noksan için uzun seneler lâzım oldu
ğu teslim olunur. Bununla beraber sekiz ay kadar 
kısa bir müddet zarfında, yeni esasatm muvafaki-
yetle sahayı tatbike konulduğunun asarı bahirdir. 
Daha şimdiden, kadın ve erkek Cumhuriyet muallim

lerinin, heyeti talimiyelerinin yetiştirmekte oldukları 
talebe ile beraber, hakiki bir irfan ordusu manzarası 
arz ettiğine, memleektin ekser aksamında bizzat şa
hit oldum. Bu münevver heyetlerin, bulundukları mu
hitlerde, dairei tedrislerindeki talebeden başka doğ
rudan doğruya halk üzerindeki feyyaz tesirlerini bü
yük memnuniyetle yadederim. Bu husus aynı zaman
da Cumhuriyet perver ve terakkiye hahişker halkı
mızın mektebe, nura olan iştiyakını ve cehil ve ta
assuba olan buğzunun şiddetini de ifade eden en kuv
vetli delildir. (Alkışlar). 

Efendiler, Adliye İslâhatı umumiyesindeki isabetli 
tatbikat, muamelâtın süratinde ve hâkim mesleğinin 
yüksek kıymet ve rağbetini tebarüz ettirmekte der
hal tesirini göstermiştir. Gerçi memlekette Adli ihti
yacın temini için icap eden tekmil kanunların tedvini 
ve bilhassa kâfi adette hakimlerin ve tali Adliye me
murlarının tedariki zamana muhtaçtır. Ancak büyük 
kanunlar ihzar olununcaya kadar, müstacel tadilât 
ile, hayatı umumiyenin bir an evvel esasatı medeni-
yeye iptina ettirilmesi elzemdir. Bu ciheti Meclisi Âli
nin bilhassa nazarı tetkikine vazederim. 

Şunu da ilâve etmeliyim ki, bu defa, muhtelif şu-
abatı devletten Meclisi Âlinin dairei mesaisine tak
dim olunan kanunlar, umumiyetle idarei memleketin 
müstacelen muhtaç bulunduğu kavanindir. 

Muhterem efendiler, millet hâkimiyetini en mü
tekâmil şekilde tecelli ettiren Cumhuriyete kadar mem-, 
lekette derpiş edilmemiş olan Nafia sisteminin, geçen 
devrede verdiği semerat, aynı yolda azim ile ve İsrar 
ile yürümek için bilhassa mucibi kuvvet ve cesarettir. 
Demiryolu ve yol ihtiyacı memleketin bilcümle ihti-
yacatını o kadar başında kendisini his ettirmektedirki, 
hiç bir hayal ve nazariye peşinde aldanmaksızın mem
leketin menabii ve evlâdiyle işe devam etmek katiy-
yen elzemdir. (Alkışlar). Memleket evlâdının arzu ve 
kanaati müşterekesinin de böyle olduğuna bizzat 
yakından muttali oldum. Milletimizin medeniyet yo
lunda inkişafı için bilumum şuabatı devlete derpiş et
tiğimiz maddî ve manevî bütün tedbirler, ancak şimen
difer ve yollar ile semeratı hakikiye verebilir. (Çok 
doğru sesleri). 

Medeniyetin bugünkü vesaitini, hatta bu günkü 
fikriyatını demiryolu haricinde intişar ettirebilmek 
müteasirdir. Demiryolu refah ve imran yoludur. Azayi 
Kiram, kabili tedârik ve kabili tasarruf her vasıta 
ile münakalâtı tezyit etmek bütün teşebbüslerimizin 
fevkinde tereddütsüz gayemiz olmalıdır. (Bravo ses
leri). 

3 — 
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Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyetin merkezi olan 
Ankara için bu sene dahi Meclisi Âlinin tedabiri va
sıtasına ihtiyaç olduğunu arz etmek lüzumunu hisse
diyorum. 

Ankaranın asrî ve kâfi vesaiti muhabere ile teçhizi 
ve şiddetle ihtiyaç hissolunan mesakinin inşası ihtiya-
catı âciledendir. 

Hiç şüphe etmemelidirki, Anadolu ortasında sürat
le vücuda getirilecek asri ve mamur bir Ankara, asır
larca mühmel kalan Türk vatanı için başlı başına bir 
medeniyet merkezi, Türk devleti için pek mühim bir 
müttekâ olacaktır. 

(Alkışlar, bravo sesleri) 
Efendiler, müsaadenizle vaziyeti hariciyemiz hak

kında bir hülâsa yapmak istiyorum. Geçen içtima se
nesinde Lozan Sulh Muahedesi mevkii meriyete vaz-
olunmuştur. Bu suretle uzun harp senelerinden sonra 
ayrıca devam etmiş olan devrei meşkukiyet zail ol
muş ve Türkiye Cumhuriyeti ile mumzi devletler ara
sında münasebatı tabiiye yoluna girilmiştir. Muallâk 
mesail, muahedenin derpiş ettiği cereyanı tabiidedir. 
Musul vilâyeti için hak ve adalet dairesinde ittihaz 
edileceğini ümit ettiğimiz karara intizar ediyoruz. 
Ahiren statükonun muhafazasında zuhur eden ihtilâ
fın Cemiyeti Akvam Meclisinde muvakkat bir sureti 
tesfiyeye iktiran ettiği haber alınmıştır. 

Fransa Cumhuriyeti ile geçen sene bidayetinde zu
hur etmiş olan hudut hadisatı süratle bertaraf edil
dikten başka iki Cumhuriyet arasında teshilâtkâr ve 
bariz hissiyatı dostane maal memnuniye müşahede 
olunmaktadır. (Alkışlar). 

İtalya ile siyasî ve iktisadî münasebatımızın sami
miyet tazammun eden bir inkişaf gösterdiği memnu
niyetle kaydederim. 

Kadim dostumuz Rusya Sovyet Cumhuriyeti ile 
münasebatımız dostluk vadisinde her gün daha ziyade 
inkişaf ve terâkkî etmektedir. (Şiddetli alkışlar). 

Hükümeti Cumhuriyemiz Rusya Sovyet Cumhu
riyeti ile hakiki ve vasi hüsnü münasebatı, mazide 
olduğu gibi, şiari siyasî addetmektedir. (Alkışlar). 
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Lehistan Cumhuriyeti ile münasebatımız dostane 
bir surette inkişaf etmektedir. 

Muhterem efendiler, geçen devrei içtimaiyede tas
dike arz edilememiş olan yeni muahedat Meclisi Âliye 
takdim olunacaktır. Meclisi Âlinin tasdikine arz olu
nan bu muahedat ile, Türkiye Cumhuriyetinin, yeni 
esasat dahilinde, Amerika, ispanya, İsveç, Felemenk, 
Çekoslovakya devletleri ile münasebatı resmiyesi te
sis edilmiş olacağını maalmemnuniye tizkâr eylerim. 
(Bravo sesleri). 

İran ile ve Afgan ile münasebatımız dostane ol
makta berdevamdır. 

Efendiler, Lozan muahedesinin kesbi katiyet et
tiği andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cemiyeti 
Akvam ile resmen temasa geldi. Cumhuriyet, Cemi
yeti Akvama karşı eseri itimat göstermiştir. Bu itimat
taki isabetin, müşahede edeceğimiz mukarreratı adi
lâne ile teeyyüt edeceğini ümit etmekteyiz. Şüphe 
yoktur ki, halis bir Cemiyeti Akvam mefkuresi millet
ler için mucibi selâmet addolunacak mahiyettedir. 

Azayi Kiram, Türk Milleti yeni devrei hayatında 
bilcümle esbabı terakkiye doğru, büyük bir hamlei 
gayretle ilerlemektedir. Zihniyetler karışıklıktan azade 
ve nezih olarak memleketi ve aileyi terfih edecek 
tariki mesaide yürümek.. İşte milletin yegâne nasbi 
nazar ettiği nokta budur. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Şimdiye kadar millete rehberlik etmiş olan Büyük 
Millet Meclisi, halkın medeniyet ye terakkiye olan 
şedit iştiyakı ve ihtiyacı zemininde de isabetle delâ
lette bulunmak vazifeyi mühimmesindedir. Her senei 
faaliyetin muhassalası Türk tarihinde birer mefharet 
sahifesi teşkil eden Büyük Millet Meclisinin yeni se
nei faaliyetinin de, teceddüt ve itilâ yolunda, feyizli 
eserlerle mali olmasını temenni ederim. 

(Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar arasında 
Reisicumhur Gazi Paşa Hazretleri kürsüden inmiş
ler ve makamı riyaseti reis vekili İsmet Bey işgal bu
yurmuşlardır.) 
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2. — ZAPTİ SABIK HÜLÂSASI. 

REİS — Efendim, zaptı sabık hülâsasını okuyoruz. 

KIRK DOKUZUNCU İÇTİMA 

30 Teşrinievvel 1340 Perşembe 

Birinci Celse 
Birinci Reis Vekili İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde 

inikat ederek zabtı sabık hülâsası kıraat ve aynen ka
bul ve evrakı varide aidoldukları mahallere havale 
olundu. Badehu Büyük Millet Meclisi Bütçesine tah
sisat ilâvesine dair olup ruznameye alınan Divan Riya
set tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tasının, İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin takriri veç
hile, müstaceliyetle müzakeresine başlandı. Heyeti 
Umumiyesi hakkında cereyan eden müzakere kâfi gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçildi ve neticei mü
zakerede bütün maddeler aynen kabul ve kanunun He
yeti Umumiyesi dahi tayini esami ile reye vaz edildi. 

Cumhuriyetin senei devriyei ilânı münasebetiyle 
mahalli muhtelifeden mevrut tebrik telgraflarına Divanı 
Riyasetçe münasip cevaplar itası tensip olundu. 

Badehu Mektebi müdavimlerinden leylî kısma ka
bulleri için müracaat eden efendilerin ademi kabul
leri esbabına dair Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin 
sualine Sıhhiye Vekili Refik Bey tarafından verilen 

3. — AZAYI KİRAM 

/. — Müşir Feyzi Paşa Hazretlerinin İstanbul Me
busluğundan ve Fahrettin, İzzettin, Ali Hikmet ve 
Şükrü Naili paşalar hazıratının İzmir, Aydın, Bursa 
ve Kırkkilise Mebusluklarından istifanameleri 

REİS — Okunacaktır (Bravo sesleri). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hali sulhun avdet etmesi hasebiyle orduda siya
setle alâkadar anasırın tamamen bertaraf edilmesi 
için İstanbul Mebusluğundan istifa eylediğimi arz ey
lerim. 

31 Teşrinievvel 1340 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Müşir 
Fevzi 

(Alkışlar) 

cevap istima edildi. Ve müteakiben muharicin mu
amelâtına mütedair nübadele, İmar ve İskân Vekili 
Refet Bey hakkındaki istizaha geçildi ve bir müd
det devam edildikten sonra berayi teneffüs celse tatil 
olundu. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek birinci cel

sede reye vaz olunan Büyük Millet Meclisi Bütçesine 
tahsisat ilâvesi hakkındaki kanunun 127 rey ile kabul 
edildiği tebliğ olundu. Badehu Mübadele, İmar ve 
İskân Vekili Refet Bey hakkındaki istizaha devam 
edildi. Vaktin ademi müsaadesine mebni istizahın ma-
badi içtimai atiye talik olundu. Ve senei içtimaiye 
nihayeti münasebetiyle makamı riyasetten Meclisin bir 
senelik mesaisi hakkında kısa bir nutuk irat edildi. 
Ve müteakiben Cumartesi günü toplanılmak üzere 
celseye nihayet verildi. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hülâsası 
ayren kabul edilmiştir. 

MUAMELÂTI 

Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mühim olan vazifei askeriyeme bilâkaydüşart hasrı 

mevcudiyet edebilmekliğim için Mebusluktan istifamın 
kabulünü istirham eylerim. 

İzmir Mebusu 
Beşinci Kolordu Kumandanı 

Fahrettin 
(Alkışlar) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mühim olan vazifeyi askeriyeme hasrı mevcudiyet 

etmek arzusu ile olbaptaki kanununa tevfikan Mebus
luk vazifesini ifa edememekte olduğumdan Mebusluk
tan istifamı arz ve kabulünü istirham eylerim. 

Aydın Mebusu 
Birinci Kolordu Kumandanı 

İzzettin 
(Alkışlar) 
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Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaset Celilesine 
îkinci Kolordu kumandanlığında bulundukça 

müntehiplerimin bana tevdi eyledikleri vazifei vekâleti 
Mecliste ifa edememekte olduğumu görmekle müte-
ellimim. Uhdeme mevdu bulunan vazaifi askeriyeye 
devam zarureti ise derkâr bulunduğumdan Mebusluk
tan istifamı arz eyler müktezasının ifasını istirham eder 
ve Heyeti Celileye arzı veda ve tazimat eylerim. 

Bursa Mebusu 
Mirliva 

Ali Hikmet 
(Alkışlar) 

Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Mühim olan vazifeyi askeriyeme bilâkaydüşart 
hasrı mevcudiyet etmek emeliyle Kırkkilise Mebus
luğundan istifa ettiğimi arz eylerim efendim. 

Üçüncü Kolordu Kumandanı 
Mirliva 

Şükrü Naili 
(Alkışlar) 

2. — Birinci ve ikinci ordular müfettişleri Kâzım 
Karabekir ve Ali Fuat Paşalar hazeratmın müfettişlik 
vezaifinden istifa eylemeleri ve Elâziz Mebusu Cevat 
Paşa ile Edirne Mebusu Cafer Tayar Paşanın vezaifi 
askeriyelerine hitam verilmesi dolayısıyle inhilâl eden 
müfettişlikler ile Kolordu Kumandanlıklarına tayin 
olunan zevat hakkında Başveklâlet tezkeresi. 

RElS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
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Birinci Ordu müfettişi ve İstanbul Mebusu Kâ
zım Karabekir Paşa ile İkinci Ordu müfettişi ve An
kara Mebusu Ali Fuat Paşa hazeratı uhdelerinde bu
lunan müfettişlik vezaifinden istifa etmişlerdir. Üçüncü 
Ordu müfettişi ve Elâziz Mebusu Cevat Paşa ile Ye
dinci Kolordu Kumandanı ve Edirne Mebusu Cafer 
Tayyar Paşa hazaratının da vezaifi askeriyelerine hi
tam verilmiştir. Bu suretle inhilâl eden Birinci Ordu 
müfettişliğine Ferik Ali Sait Paşa İkinci Ordu müfettiş
liğine Ferik Fahrettin Paşa Üçüncü Ordu müfettişli
ğine Ferik Kâzım Paşa ve Yedinci Kolordu Kuman
danlığına Mürsel Paşa Hazeratı tayin kılınarak key
fiyet bilcümle alâkadarana tebliğ kılınmıştır. Me-
busini müşarünileyhim Kâzım Karabekir ve Ali Fuat 
ve Cafer Tayyar Paşalar hazeratına icra edilen teb
ligatta haleflerine vezaifi askeriyelerini alelusul devir 

ve teslim ve inba ettikten sonra Meclisi Âliye av
det buyurabilecekleri bildirilmiştir. Berayi malûmat 
arz olunur. 

Başvekil 
İsmet 

3. —- Divanı Riyaset intihabı. 

REİS — Nizamnamei dahilimiz mucibince Divanı 
Riyaset intihabına başlayacağız. Evvelâ Reis intihap 
edilecek saniyen Reis vekilleri, salisen Divanı Riya
set kâtipleri, rabian idare memurları intihap edilecek
tir. İntihap reyi hafi ile icra edilecektir. Ve hurufu 
heca sırasiyle Azayi Kiramın isimleri okunmak sure
tiyle intihabata başlayacağız efendim! Azayi Kiram 
isimleri okundukça reylerini istimal buyursunlar. 
(Hepsi bir arada olsun sesleri). 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Kura çe
kilsin efendim. 

REİS — Nizamnamei dahilide reyi aleni için o 
usul vardır. Reyi hafilerde o usul yoktur. (Artvin 
Dairei intihabiyesinden istihsali araya başlandı). 

Efendim, reylerini vermeyen rüfeka varsa lütfen 
versin. Riyaset intihabı için istihsali ara hitam bul
muştur. Tasnifi ara için kura çekiyorum efendim. 
Bakur'a Doktor Fikret Bey (Ertuğrul), Sami Rifat 
Bey (Çanakkale) Hafız Emin Efendi (İçel) tasnifi 
araya memur edildiler. 

Efendim; Reis vekilleri intihabına başlıyoruz. (Hep
sini birden yapalım sesleri) Nizamnamei dahili (Reis 
vekilleri ve kâtipler ve heyeti idare için ayrı ayrı inti
hap yapılır) diyor. Bunu ayrı kutular içinde yapılır 
şeklinde kabul ediyorsanız öyle yapalım (evet sesleri) 

Efendim, arkadaşlar; nizamnamei dahilideki Reis 
Vekilleri Divan kâtipleri ve Heyeti idare intihabı ayrı 
ayrı icra edilir ibaresini ayrı ayrı kutulara vaz olu
nur şeklinde tefsir ettiler. Münasip görürseniz öyle 
yapalım. (Münasip sesleri) Şu halde Reis Vekilleri için 
üç isim bir kâğıda, kâtipler için altı isim bir kâğıda, 
idare memurları için üç isim bir kâğıda yazılacaktır. 
Buradaki kutulara ayrı ayrı olarak atacaksınız. (Hu
rufu heca sırasiyle istihsali ârâya başlanmıştır.) 

Efendim reylerini istimal etmeyen zevat varsa lüt
fen istimal buyursun. 

Reis Vekilleri hakkındaki ârâyı tasnif için kura 
keşide ediyorum. Rauf Bey (Rize), Mustafa Efendi 
(Konya), Samih Rifat Bey (Çanakkale) tasnifi ârâya 
bakur'a memur edilmişlerdir. 
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Kâtipler için kura çekiyorum. Şakir Bey (Ankara), 
Şefik Bey (Beyazit), Ali Sadi Bey (Kozan) bakur'a 
tasnifi ârâya memur edilmişlerdir. 

Heyeti idare hakkındaki ârâyı tasnif için kura çeki
yorum. Mustafa Bey (Elâziz), Nuri Bey (Kütahya), 

Saffet Bey (îzmit) bakura tasnifi ârâya memur edil
mişlerdir. Efendim, tasnifi ârâ neticesine kadar beş 
dakika celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse : Saat: 2,55 

»>•-<« 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat : Saat 3,30 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Efendim, celse kuşat edilmiştir. Reis in
tihabına ait neticei ârâyı arz edeceğim. İntihaba iş
tirak eden azanın adedi (224), (213) rey İstanbul 
Mebusu Ali Fethi Beyefendi almışlardır. (4) müsten
kif ve (7) Reis Vekillerine ve kâtiplere yanlış veril
miş rey vardır. Mecmuu (224) tür. (4) Müstenkife 
karşı (213) rey ile İstanbul Mebusu Ali Fethi Bey Bü
yük Millet Meclisi ikinci içtima senesi Reisliğine in
tihap edilmiştir. (Alkışlar) 

YAHYA GALİP BEY (Kirşehir) — Allah mu
vaffakiyet versin. 

REİS — Reis Vekillerine ait intihap neticesi : 
İntihaba iştirak eden azanın adedi (209) dur. İsmet 
Bey (187), Ali Sururi Efendi (186), Refet Bey (179), 
Hasan Fehmi Efendi (Kastamonu) (1), Ata Bey (Niğ
de) (3), Reşat Bey (Saruhan) (2), Vehbi Bey (Karesi) 
(4,) Müstenkif (12) dir. Bir de Riyaset için Fethi Be
ye verilen yanlış (1) rey vardır. Binaenaleyh (187) rey 
ile İsmet Bey (Çorum), (186) rey ile Ali Sururi Bey 
(Karahisarışarkî), (179) rey ile Refet Bey (Bursa) 
Reis Vekillerine intihap edilmişlerdir. (Alkışlar) 

Kâtiplere ait intihap neticesini arz ediyorum, 
İntihaba iştirak eden azanın adedi (218) tir. (14) Müs
tenkif vardır. Hakkı Bey (Van) (188) Ragip Bey Zon
guldak) (188), Avni Bey (Bozok) (186), Kemal Bey 
(Adana) (181), Talât Bey (Kângırı) (179), Kâzım Veh
bi Bey (Ergani) (179) Haydar Adil Bey (Karesi) (4) 
Şeref Bey (Diyarıbekir) (4), Halit Bey (Kayseri) (3) 
Ahmet Remzi Bey (Gaziantep) (2), Ali Sadi Bey (Ko

zan) (2) Tahir Bey (Giresun) (1) Binaenaleyh kâtip
liklere Hakkı Bey (Van) (188), Ragip Bey (Zongul
dak) (188), Avni Bey (Bozok) (186), Kemal Bey (Ada
na) (181), Talât Bey (Kângırı) (179), Kâzım Vehbi 
Bey (Ergani) (179) rey ile intihap edilmişlerdir. (Al
kışlar) (Allah Muvaffakiyet versin sesleri) 

İdare memurluğu intihabına ait netice : İntihaba 
iştirak eden azanın adedi (214) Rasim Bey (Sivas) 
(184), Asaf Bey (Hakkâri) (184), Ali Rıza Bey (İstan
bul) (175), Ali Şuuri Bey (Karesi) (6), Şakir Bey 
Çatalca) (5), Faik Bey (Ordu) (3), Süleyman Sırrı Bey 
(Bozok) (1) rey almışlardır. Müstenkif (15) tir. Binae
naleyh Rasim Bey (Sivas) (184), Asaf Bey (Hakkâri) 
(184), Ali Rıza Bey (İstanbul) (175), rey ile İdare me
murluklarına intihap edilmişlerdir. (Alkışlar). 

İSMET BEY (Çorum) (Reisvekili) — Muhterem 
Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği 
gibi yüksek fakat çok mühim ve ağır bir vazife ma
kamını büyük bir samimiyet ve istikametle idare eden 
değerli arkadaşımız Ali Fethi Beyefendiyi bu defa da 
itimadı tam ile bu makama, bü vazifeye lâyık görerek 
bu mühim vazifeyi kendilerine tevcih buyuran ve sa
bık Divanı Riyaset arkadaşlarınızı kıymetli bir arka
daşımız olan Refet Beyefendinin dahi iştiraki suretiy
le mazharı itimat kılan Heyeti Celilenize gerek Diva
nı Riyaset namına, gerekse müşarünileyh namına va
zifeyi şükranı arza mücaseret ediyorum. 

Liyakatimin çok fevkinde, haddimin çok fevkin
de mücerret mazharı itimat olmak itibariyle deruhte 
ettiğim Riyaset Vekâleti vazifesini kıymetli müzahe-
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retinize ve ancak kıymetli müzaheretinize istinaden 
kemali samimiyet ve istikametle ifaya çalışacağımı 
Heyeti Celilenize arz ve temin eylerim. (Alkışlar) (Al
lah muvaffakiyet ihsan buyursun sesleri) 

4 — Azayı Kiramın Şubelere Tefriki : 

REİS — Azayi Kiramın şubelere tefriki muame
lesine başlıyoruz. Kura masası üzerinde kâtipler ta
rafından tertip yapılacaktır. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Reis Bey, yu
varlaklar okunsa da yazsak. 

REİS — Efendim, yuvarlaklar keyfemettefak 
atılmıştır. Arkadaşların hangi şubeye isabet ettikleri, 
isimleri şimdi okunacağı için anlaşılacaktır. 

Efendim, şubelere isabet eden arkadaşların esami
sini okuyorum: 

Birinci Şubeye tefrik edilen âza 

Amasya : Ali Rıza Efendi., 
Antalya : Rasih Efendi, Hasan Sıtkı Bey, 
Ankara : Ömer Mümtaz Bey, 
Aydın : Doktor Mazhar Bey, 
Edirne : Hüseyin Rıfkı Bey, 
Erzincan : Sabit Bey, 
Ertuğrul : İbrahim Bey, 
İzmir : Tevfik Rüştü Bey, Seyit Bey, Mustafa 

Necati Bey, 
İstanbul : Hamdi Bey, 
Elâziz : Hüseyin Bey, 
İçel : Hafız Emin Efendi, 
Bayezit : Süleyman S udi Bey, 
Bursa : Mustafa Fehmi Efendi, 
Burdur : Hüseyin Baki Bey, Mustafa Şeref Bey, 
Bolu : Mehmet Vasfi Efendi, 
Canik : Süleyman Necmi Bey, 
Çorum : Münir Bey, 
Denizli : Doktor Kâzım Bey, Necip Ali Bey, 

Yusuf Bey, 
Zonguldak : Tunalı Hilmi Bey, Yusuf Ziya Bey, 
Siirt : Halil Hulki Efendi, 
Sinop : Doktor Rıza Nur Bey, 
Sivas : Halis Turgut Bey, Ziyaetin Bey, Muam

mer Bey, 
Siverek : Kadri Ahmet Bey, 
Saruhan : Kemal Bey, Sabri Bey, Vasıf Bey, 
Trabzon : Hasan Bey, 
Karahisarışarki : Mehmet Emin Bey, 
Karahisarısahip : Ali Bey, 
Karesi : Hulusi Bey, Kâzını Bey, 
Kastamonu : Necmetin Mola Bey, 
Kozan : Ali Sadi Bey, 

Konya : Eyyüp Sabri Efendi, Fuat Bey, Kâzım 
Hüsnü Bey, 

Kayseri : Doktor Halit Bey, 
Kângırı : Ziya Bey, 
Mardin : Yakup Kadri Bey, 
Mersin : Niyazi Bey, 
Malatya : Doktor Hilmi Bey, 
Muş : Rıza Bey, 
Niğde : Ebubekir Hazim Bey, 

İkinci Şubeye tefrik edilen âza 

Ardahan : Talât Bey, 
Adana : Zamir Bey, Kemal Bey, 
Aksaray : Mustafa Vehbi Bey, 
Ankara : İhsan Bey, Şakir Bey, 
Aydın : Tahsin Bey, 
Edirne : Faik Bey, 

Erzurum : Cazim Efendi, Raif Efendi, 
Ergani : İhsan Bey, 
İzmir : Mahmut Esat Bey, 
İsparta : Hafız İbrahim Efendi, Mükerrem Bey, 
İstanbul : Refet Paşa, Abdurrahman Şeref Bey, 
Eskişehir : Arif Bey, Abdullah Azmi Efendi, 
Elâziz : Cevat Paşa, 
Urfa : Yahya Kemal Bey, 
İzmit : İbrahim Süreyya Bey, Ahmet Şükrü 

Bey, 
Bozok : Avni Bey, 
Bolu : Cevat Abbas Bey, Falih Rıfki Bey, 
Biga : Samih Rifat Bey, Mehmet Bey, 

Çatalca : Şakir Bey, 
Çorum : Doktor Mustafa Bey, 

Dersim : Ahmet Şükrü Bey, Feridun Fikri Bey, 

Diyarbekir : Mehmet Bey, 
Zonguldak : Halil Bey, 
Sivas : Ömer Şevki Bey, 
Saruhan : Abidin Bey, 
Trabzon : Süleyman Sırrı Efendi, Abdullah Bey, 

Gaziantep : Şahin Efendi, Ali Cenani Bey, Kı
lıç Ali Bey, 

Karahisarışarki : Ali Sururi Bey, 

Karahisarısahip : Ruşen Eşref Bey, Sadık Bey, 

Kastamonu : Ahmet Mahir Efendi, Ali Rıza 
Bey, 

Konya : Tevfik Fikret Bey, 
Kırşehir : Ali Rıza Bey, 
Kayseri : Sabit Bey, 
Gelibolu : Celâl Nuri Bey, 

— 8 — 



1 : 1 1 . 11 . 1340 C : 2 

Kângırı : Rifat Bey, Mustafa Abdülhalik Bey, 
Giresun : Şevket Efendi, 
Menteşe : Şükrü Kaya Bey, 
Niğde : Galip Bey, 

Üçüncü Şubeye tefrik edilen âza 

Ardahan : Halit Paşa, 
Aksaray : Besim Atalay Bey, Neşet Bey, 
Amasya : Esat Bey, 
Antalya : Ahmet Saki Bey, Murat Bey, 
Ankara : Ali Fuat Paşa, 
Ordu : Halil Sıtkı Efendi, Faik Bey, 
Ertuğrul : Ahmet İffet Bey, Halil Bey, 
İzmir : Osman Zade Hamdi Bey, 
İstanbul : Akçoraoğlu Yusuf Bey, Hüseyin Ra

uf Bey, Ali Fethi Bey, 
- Eskişehir : Emin Bey, 

Elâziz : Muhitin Bey, Mustafa Bey, Naci Bey, 
Urfa : Şeyh Saffet Efendi, Ali Bey, 
Bayezit : Şefik Bey, 
Bursa : Osman Nuri Bey, 
Bozok : Hamdi Bey, 
Bolu : Doktor Emin Celâl Bey, 
Tekirdağ : Cemil Bey, 
Tokat : Cemil Bey, 
Cebelibereket: ihsan Bey, 
Hakkâri : Nazmi Bey, 
Diyarıbekir : Şeref Bey, 
Siirt : Mehmut Bey, 
Sinop : Yusuf Kemal Bey, 
Sivas : Rasim Bey, 
Trabzon : Nebi Zade Hamdi Bey, 
Gaziantep : Ferit Bey, 
Kars : Ağaoğlu Ahmet Bey, 
Karahisarışarki : İsmail Bey, 
Karahisarısahip : Kamil Efendi, Musa Kâzım 

3ey, 
Karesi : Mehmet Cavit, Mehmet Vehbi Bey, 
Kastamonu : Hasan Fehmi Efendi, Halit Bey, 
Konya : Mustafa Feyzi Efendi, 
Kırşehir : Yahya Galip Bey, 
Kayseri : Ahmet Hilmi Bey, Nuh Naci Bey, 
Gümüşhane : Hasan Fehmi Bey, 
Kângırı : Talât Bey, 
Kütahya : Cevdet Izrap Bey, Recep Bey, 
Maraş : Tahsin Bey, 
Muş : îlyas Sami Bey, Osman Kadri Bey, 
Malatya : Mahmut Nedim Bey, 

Dördüncü Şubeye tefrik edilen Âza 

Ankara : Hilmi Bey, 
Ordu : Hamdi Bey, 
Erzurum : Halet Bey, Ziyaettin Efendi, Münir, 

Hüsrev Bey, 
Ertuğrul : Doktor Fikret Bey, Rasim Bey, 
Ergani : îhsan Hamit Bey, 
İzmir : Mahmut Celâl Bey, Mustafa Rahmi 

Bey, 
İsparta : Hüseyin Hüsnü Efendi, 
İstanbul : Ahmet Muhtar Bey, Hamdullah 

Suphi Bey, Doktor Refik Bey, Doktor Adnan Bey, 
Kâzım Karabekir Paşa, 

İzmit : İbrahim Bey, 
Bursa : Refet Bey, Necati Bey, 
Tokat : Bekir Sami Bey, 
Cebelibereket : Avni Bey, 
Çorum : İsmail Kemal Bey, 
Hakkâri : Asaf Bey, 
Denizli : Haydar Rüştü Bey, 
Rize : Ekrem Bey, Rauf Bey, 
Zonguldak : Ragıp Bey, 
Sivas : Rahmi Bey, 
Saruhan : Hacı Etem Bey, Mustafa Fevzi 

Efendi, 
Trabzon : Rahmi Bey, Şefik Bey, Muhtar Bey, 
Kırıkkilise : Poktor Fuat Bey, 
Karesi : Osman Niyazi Bey, 
Kastamonu : Velet Çelebi Efendi, 
Kozan : Ali Saip Bey, 
Konya : Refik Bey, Mustafa Efendi, Musa 

Kâzım Efendi, Naim Hazim Efendi, 
Gümüşhane : Zeki Bey, 
Genç : Muhittin Bey, 
Kütahya : Ragıp Bey, Şeyh Seyfi Efendi, 
Giresun : Tahir Bey, Kâzım Bey, Hacim Mu

hittin Bey, 
Mardin : Devriş Bey, Abdürrezzak Bey, Ab-

dürrezzak Bey, Abdülgani Bey, 
Mersin : Besim Bey, 
Maraş : Hacı Mehmet Efendi, Mithat Bey, 
Menteşe : Yunus Nadi Bey, 
Malatya : Reşit Ağa, 
Niğde : Halit Bey, Ata Bey, 

Beşinci Şubeye tefrik edilen Âza 
Artvin : Hilmi Bey, 
Adana : Safa Bey, 
Amasya : Nafiz Bey, 
Edirne : Cafer Tayyar Paşa, 

r- 9 — 
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Ordu : îsmaü Bey, Recai Bey, 
Erzincan : Hamdi Bey, 
Erzurum : Rüştü Paşa, 
Ergani : Kâzım Vehbi Bey, 
fzmir : Şükrü Bey, 
İstanbul : İsmail Canbolat Bey, {Süleyman Sırrı 

Bey, AK Rıza Bey, 
İçel : Doktor Tevfİk Bey, 
İzmit : Saffet Bey, Mustafa Bey, 

Süleyman Sırrı Bey, Salih Bey, 
Şükrü Bey, 

Bozok 
Bolu : 
Biga : Şükrü Bey, 
Tekirdağ : Faik Bey, 
Tokat 

Bey, 
Canik 
Çorum 
Denizli 

Hacı Kâmil Efendi, Mustafa Vasfİ 

Cavit Paşa, Talât Avni Bey, 
îsmet Bey, Ferit Bey, 
Mazhar Müfit Bey, 

Diyarbekir : Zülfü Bey, Fevzi Bey, 
Rize : Esat Bey, Ali Bey, Fuat Bey, 
Siverek : Mahmut Bey, 
Saruhan : Reşat Bey, 
Gaziantep : Ahmet Remzi Bey, 
Kars : Ömer Bey, 
Karahisarısahip : tzzet Ulvi Bey, 

Kare&i : Ahmet Süreyya Bey, Haydar Adil Bey, 
Ali Şuuri Bey, 

Kastamonu : Mefcuraet. Fuat B*y„ 
Konya : 
Kütahya 
Giresun- : 
Mardin : 
Mâraş, :. 
Malatya 
Menteşe 

Hacibekir Efendi,. 
: . Ahmet Ferit Bey, Nuri Bey, 

Hakkı Tarık Bey, 
Necip Bey, 

Abdülkadk Bey, 
Hacı Bedir Ağa, îsmet Paşa, 

: Esat Efendi, 
Van: ibrahim Bey, Hakkı Bey, Münip Bey, » 
REİS — Efendim, bugün raznasasmizde edile

cek bir şey kalmamıştır. Şubelerde Encümen mti-
habatı bir kaç gü® devam eder zaa ediyorum. Ten
sip, buyursarfaız içtimaî umumiyi Çarşambaya tehir 
edelim. (Muvafık sesleri.) 

FERİDUN FİKRİ BEY ^Dersim) _ Hayır 
efemKmv yana Encümen iaim&bataîi yapajnzv Pa
zartesi günü içtimaî umumî otsun. (Çarşamba günü 
sesleri). 

REİS — Çarşamba 
celseyi tatil ediyorum. 

günü içtima etmek üzere 

Hitamı Müzakerat ı Saat : 5.00 
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