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L ÎRÎNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 2,20 

REİS : Reisicumhur Gazi Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyon karahisarı), Ragıp Bey (Zonguldak) 

• • 

1. — REİSİCUMHUR GAZİ PAŞA HAZRETLERİNİN NUTKU 

Röiıstiouımıhuır Gazlı Musıfiafa Kama! Paşa Hazreıt-
darti (Anlkiama) - Büyük Milat Meclisinin muhterem 
(azası : 

Büyük Milat Meclislinin yedinci faaliyet senesine 
dahil ölüyoruz. Huzurunuzda tıelkırar buluınmaıkteın 
biisettiiğim fahir ve mübıahatı izhar adar ve azayı ki-
ıramı kemali hürmetle sıalâmdaırıım (teşelkküftor edeniz 
sesleri). 

Meclisi Âllli, faaiiyötiiine fasıla verdiği zaman Cıum-
hüriyat Ordusunun, irtica hadisesini -tertip ve tes-
vliye etmekle meşgul bulunduğu malûmdur. Ordu; 
Cumhuriyet düşmanlarını ısüır&t ve katli yetie tenkil 
etmiştir (şiddetli alkışjlar). Cumhuriyet Ordusunun, bu 
uğurda verdiği şehitleri, lisanı tavkMe yâd ©der v'e or
dumuzla Ikarş'i (beslediğimiz itlimaıt ve talkdiratı bu ve
sile Jlie de tekrar eylerim (alkışlar). Asıl şayanı dik
kat ve ımıadarı emniyet olalı nokta; Cumhuriyetti, mil
letlin ınıasal haırzı can ettiğimin, seferberlikte ve allelü-
ırnurn tezahüratı mıliyeıde, gösterilen tehalükle teey-
yüt atmasliıdiır (alkışlar). 

TUNALI (HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yaşasın 
Türkler : 

REİSİCUMHUR HAZRETLERİ (DeVamla) — 
İsyan hadisesinin; irticaî, umumî mürettep bir ce
reyanı efkâr ve 'bir sisildi isitiihzaratın fiilî hık işareti 
ve neticesi olduğu bir soneden beri cereyan eden ah
val ve hıadisaıt Sile hür defa daha sabit olmuştur. 

Büyük Milat Meclislinin, vaziyetin hamli olduğu 
ciddiyet ve ehamınıiyatii hakikiyle derpiş ederek ittihaz 
ettiği ıtedalbiir, vatanın selâmet ve masuniyetini ve va-
tandaşlıann huzuır Ve emıriiyetidi temin eylemüştir. 
Meoliısli Âli müişiahadasinde ve tedabıirindeki isabet
le tarihi mıiliımlizidelkii mevkii ııhtiiıraırnıınj bihaMcıo. te
yit eyledi. 

Azayı Kiram : 
Muhtelif aksamı vatanda efradı mliletle doğru

dan doğruya allan (temaslarımız millatüm'izıih huzur ve 
emniyet içinde an yüksek refah ve medeniyete var
mak için meşbu olduğu azim ve ifadeyi her vesile 
l e tebarüz atıirmişıtiiır. 

Millelt, muasır medeniyetin alielumum milletlere 
temin eylediği hayat ve vasiaitü esasta ve eşkâlde ay
nen ve tamamen tahakkuk ettirmek kiararı katisini 
vermiştir (şiddaülli afllfcışlar, bravo siesl'eıü). Milat, te
ceddüt ve ıslahat sahasında gösterdiği gayretlerin 
asırlardan beni olduğu gibi gûnıa güln tesvıilât yüzün
den biran dahi tevakkufa duçar olmasına müsaade 
etmemek azmindedir (alkışlar). 

Yeni Tülrkiyenin dünyevî, millî ve 'iktisadî siya
seti umuimiyasiylie ifade olunan aımialî milliye hepimi
zin isıüikaımetli mesaisiinli tayin etmiş* bulunımiaktöidır 
ki bu yol az zamanda miMetimizün yüksek kabiliyet
lerini izhara fırsatbahş olacağına şüphe yoktur (al
kışlar, bravo sesleri). 

Azayı Kiram 
Türk Milleti hakimiyetine sahip olduğu bu 

devre gelinceye kadar ıstırap ve inhitatına sebep olan 
avamilin mahiyetini anlamıştır (bravo sesleri). Bu 
avamil musibetin her ne şekil ve mahiyette olursa 
olsun tecdidi faaliyet etmesine müsamaha edemez 
(bravo sesleri, alkışlar). 

İnsanların vicdanıyatı, matbuatın hürriyeti ve 
hürriyeti siyasinin tecelliyatı gibi nefsülemirde aziz 
olan avamilin heyeti içtmaiyeyi ıstırap ve tereddiye 
sevk edecek galat surette istimal olunmasına biz
zat vücuda içtimainin hikmeti hayatı manidir (bravo 
sesleri, alkışlar). 

Muhterem efendiler : 
Hürriyeti matbuatın izalei mahâziri bizzat hürri

yeti matbuatla kaim olduğuna dair bu büvük Mec
lisin mürşit ve musaffa sahasında tevkir olunan esas
lar eğer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum 
erbabı cürete, sinei matbuatta şekavet fırsatını ve
rirse; eğer iğfal ve idlâl erbabının sahai fikriyatta
ki meşum tesirleri tarlasında çalışan vatandaşların 
kanlarını akıtmasına, yuvalarının dağıtılmasına se
bep olursa ve eğer, en nihayet şekavetin en muzırı-
m ihtiyar eden bu kabil erbabı ıdlâl, kanunların hu
susî müsadelerinden istifade imkânım bulurlarsa 
Büyük Millet Meclisinin mürebbi ve kahhar yedi 
idaresinin müdahale ve tenbib etmesi elbette vaci-
beden olur (bravo sesleri alkışlar). 

— 8 — 
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Muhakkaktır ki Cumhuriyet devrinin kendi zih
niyet ve ahlakıyatiyle mütehalli matbuatını yine 
ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan 
geçnnş devirler evrakı matbuasının ve müntesipleri-
nin gayrı kabili ıslah olanları nazarı milliyette taay
yün ederken diğer tarafta Cumhurieyt matbuatının 
temiz ev feyizli sahası ittisa ve itilâ etmektedir 
(bravo sesleri). Büyük ve necip milletimizin yeni 
hayatı mesai ve medeniyetini teshil ve teşci edecek; 
işte ancak bu yeni zihniyetteki matbuat alacaktır 
(bravo sesleri). 

lAzayı Kiramı 
İrtica hadisesi bazı vilâyetlerimizde mevcut ve 

mahsus olan iştimaî ve idarî hastalıkları bütün mil
letin enzarı ibretinde temamen tebarüz ettirmiş
tik 

Bir kül olan bu aziz vatanda umum vatandaş
ların bedenî, malî mevkûrevî bütün mükfücfiyeV 
rini aynı suhulet ve müsaraatle ifa etn-cuni temin 
edinceye kadar müşahede ettiğimiz hastalıkların te
davisinde İsrarla devam mecburiyetindeyiz (bravo 
sesleri, alkışlar). Bu yolda ittihazı lâzım gelen esaslı 
ve katî tedbirlerin Büyük Millet Meclisine müte
madi bir surette ve itina ile takip olunacağına mil
let emin olabilir. 

Muhterem efendiler : . 
Vaziyeti iktisadiyemizde bir seneden beri bezl-

olunan gayretin asan mahsus mertebeddedir. 
Cumhuriyetin erbabı mesaiye temin ettiği hu

zur ve emniyet, vatandaşların sıhhatlarını muhafaza 
etmek için açılan mücadeledeki semerat, köylümüz 
ve ziraatimiz üzerindeki aşar kâbusunun bertaraf 
edilmesiyle husule gelen ferah, milletin daha çok 
istihsal etmek, daha müreffeh olmak için çalışmak 
arzularını mucibi şükran bir derecede tezyit eyle
miştir. 

Teşkilâtı sıhhiyemiz memleketin ihtiyacatma mu
tabık isabet ve gayret meşhuttur. Hükümeti Cumhu
riyettin başlı başına bir esas olarak muvaffakiyetle 
takip eylediği sıhhat mücadelesine gittikçe vasaitini 
artıran bir vüsatle devam olunmak lâzımdır ve mü
himdir (alkışlar). 

Ziraatimizin maruz bulunduğu emraz ve tahribatı 
izaleye ve yeni usul vasaiti ziraiyenin talim ve ta
mimine masraf olan mesaii feyyaz tesiratını gös
termektedir., 

Ticarî hayatımızda, geçen sene zarfında limanlar
daki faaliyet ve muamelâtı teshile matuf teşebbüsat 

esası ihtiyacatımıza mutabık icraat cünttlesinden ad
dolunmaya lâyıktır. 

Hayatı tioariyeyi tevsi, teshil ve tarsjn 
kaların haiz oldukları ehemmiyetli 
Meclisi Âlinin dikkatini isticlâp ederim. 

tesjrat 
için ban-

üzerine 

Efendiler: 
Vaziyeti iktisadiyeden bahsederken bugünkü me

deniyetin kudret temeli olan mevzua yan| sanayii ma-
deniyeye, bilhassa enzarı itibarı cem ve tevcih etmek 
isterim. 

Sanayi fabrikalarına, sanayii madenejiye mütevec
cih umumî alâka ve teşebbüsü temin edecek çare ve 
tedbirleri bulmak mübrem ve hayatî ijıtiyaçlarımız-
dandır. 

Azaıyj Kiraım 
Kendi menabii servetimizle ve kendi erbabı fenni

mizle teşebbüs ettiğimiz şimendifer inşaatındak' faa
liyeti bizzat tetkik ve müşahede ettim. Büyük Millet 
Meclisinin Hazinesine ve mühendis evLâtlarına gös
terdiği itimat ve müzaheret bihakkın mahalline mas
ruf olmuştur (Alkışlar). Milletimiz Mec isi Âlinin şi
mendifer inşaatına gösterdiği rağbet ve ehemmiyeti 
sürür ve memnuniyetle karşılamaktadır. Bu zeminde
ki umumî alâka ve ihtiyaç, sarfettiğimız gayretlerin 
birkaç misline kadar artırılmasını iltizam etmektedir. 
(Bravo sesleri). Muvasalası nakıs aksana vatandaki 
içtimaî ve iktisadî noksanların izalesi h£r şeyden ev
vel ve her tedbirin başında olarak şimendifer mu
vasalasına tabidir. 

Muhterem efendiler : 
Cumhuriyet Adliyesinin tekâmülü memnuniyet-

bahş bir seyir takip etmektedir. Muamelâtta emni
yet ve sürat için ittihaz olunan tedabir müspet neta-
yiç vermektedir. 

Cumhuriyet Adliyesine mensup olanların en kü
çük memurlarına kadar ilmen kifayeti VÎ Cumhuriyet 
mefkuresini haiz olmaları için sarf olun; m gayret mu
cibi memnuniyettir. Bir taraftan kifayet ilmiyeyi te
min eden müessesata atfı ehemmiyet ederken diğer 
tarafta Cumhuriyet Adliyesinin müstenıidatı olacak 
kanunların biran evvel vücude getirilmeline nasbi na
zar edilmelidir. Geçmiş idarelerden müdevver nakâ-
fi kanunlarla geçiıidiiğimiz senelerde hayatı umumüiye-ı 
niin mâruz kaldığı müşkülât ilkttiilhıam olınalbilkniiş ise, 
bu, milletimizin Cumhuriyete olan sansılmaz alâkai 
tabiiyesinden ve idarei Cumhuriyetin enasındaki kuv
vet ve kudretdendir. Fakat nakffi kanunların deva
mına müsaade etmek yüzünden millerin mâruz bu
lunduğu müşkilâtın biran evvel izalesj 
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tehir zamriyet cümfesmdsadir. Meclisi Âliye takdim 
edilecek olan ceza kanunu, Kanunu Medeni ve Ticaret 
Kanununun bu senei içtimaiye esasında tedvin ve neş-
rolunmasındaki müstaceliyeti bilhassa ifade etmek is
terim. 

Hayatı umumiyemizi yeni baştan tanzim edecek 
olan bu esasî kanunlar muasır medeniyetin kanunla
rı zümresinden olmak tabiîdir . (Bravo sesleri). Mil
letimizin dahil olduğu heyeti medeniyenin iktisadî 
ve medenî ihtiyacatı o kadar yakındır ki buna teka
bül etmesi lâzım gelen kanunlarda dahi aynı tekarüp 
lüzumu bâfizdir. Asrı hazırın ihtiyacatına muvafık 
kanun yapmak ve onu hüsnü tatbik eylemek üm
ran ve terakki esbabının en mühimlerindendir (Bra-
voi sesleri). 

Azalyü Kiram 
Maarifimizden bahse başlarken kız ve erkek ço

cuklarımızın ve ana ve babalarının tahsil için göster
dikleri umumî şevk ve tehalükü takdirlerle tezkâr et
mek ister'im. Büyük Millet Meclisinin ve Hükümeti 
Cumhuriyettin azamî vasait ve gayreti sarf ettiği mü
sellem olmakla beraber ilim ve tahsilin feyiz ve nu
runa olan iştiyakı umumiyi tatmin edilebilmekten 
henüz uzaktır. Önümüzdeki sene için devletçe yapı
labilecek azamî fedakârlığı rica ederken erbabı yesar-
dan olan vatandaşlarımıza da sayam himayet olan 
çocuklarımızı hususî teşebbüsleriyle okutup yetiş
tirmelerini ehemmiyetle tavsiye ederim. Kadın ve er
kek muallimlerimizin yeni nesli yetiştirmek için sarf 
ettikleri fedakârane mesai ile beraber heyeti içtimai-
yemiz İçin de yeni zihniyeti ve medenî hayatı telkin 
ve tamim için icra ettikleri hüsnü tesirat, bu güzide 
heyetlerin âli vazifelerini ne kadar müdrik oldukları
nı göstermektedir (Alkışlar). Vazife başında ekserisi
ne bizzat beyan ettiğimiz takdiratı huzurunuzda da 
tekrar ve ifade etmekle mübahiyim. Bu takdiratımla 
(beraber istisna teşkil etse de muttali olduğum bir nok
sana ait vesayayı burada söylemeyi lâzım addederim. 

Hayatın her safhai mesaisinde olduğu gibi bahu
sus tedris hayatında inzibat esas muvaffakiyettir (Pek 
doğru sesleri). Müdürler ve Talim heyetleri inzibatı 
temine ve talebe inzibata riayete mecburdurlar (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Efendiler : 
Maarifte hayatın icabatı ameliyesini ve muhitin 

şeraiti hususiyetini temin eden bir sistem üzerinde
yiz. Semeratı mücerrep ve meşhut olan bu sistemin 
tevsian tahakkuk ettirilmesi esasında dikkat ve ciddi
yetle yürümek lâzımdır. 

Azayi Kiram 
Türkiye Oımhuri^tiniıı b&ynelmitel aiiei mede

niyette kabili ihmal olmayan bir unsuru kuvvet ve 
müsalemet olduğu geçen bir sene zarfında bir daha 
tezahür etmiştir ümidindeyim (alkışlar). 

Aramızda münasebatı siyasiye resmen teessüs et
miş olan devletlerle yeniden muahedeler yapılmıştır. 
Yeniden yapılmış olan müahedat Meclisi Âliye tak
dim olunacaktır. En son Bulgaristan ve Sırp -. Hır
vat - Sloven Krallıklariyle muhadenat muahedeleri 
imza olunmuştur. 

Komşumuz ve dostumuz Sovyet Cumhuriyetiyle 
münasebetimiz sarnimanedir. Yekdiğere karşı emni-
yefcbahş bir hattı hareket üzerindeyiz (Sürekli alkış
lar). Iran ile siyasiyatımızda iyi komşuluk hissiyatı 
mahsus ve meşhuttur. 

Afgan ile olan münasebatı siyasiyemiz aramızda
ki muahedenin samimî icabatına muvafıktır (Alkış
lar). 

Garp devletleriyle münasebatımızda muahsdatın 
tayin ettiği hududu halisane takip etmekteyiz. Me
saili muallaka muahedenin derpiş ettiği cereyan için
dedir. 

Musul meselesindeki vaziyeti hukukiyemiz Cemiye
ti Akvam Komisyonu mahsusunun mahallinde tetki-
katiyle bir daha tezahür eyledi (Bravo sesleri, şiddet
li ve sürekli alkışlar). 

Bu hakikate rağmen meselenin halli yeniden duça
rı teahhur oldu (yazık sesleri, ayıp sesleri). 

Bizim bu meselede vaziyetimiz pek büyük feda-
kârlıklaral istihsal olunan Lozan Muahedesiyle muay

yendir (Bravo sesleri). En nihayet ahdî icabın ve hak 
ve adlin teslim olunmasına emniyetle muntazınz (Bra
vo sesleri, sürekli alkışlar). 

Efendiler : 
Siyasî âlemde bir müddetten beri mütekabil üm-

nü selâmet mevzuu üzerinde sarf olunan faaliyetler 
calibi dikkattir (Hay hay sesleri). 

Mukabil ümnü selâmet bütün dünya milletlerinin 
temenni eylemesi lâzım olan bir esas saadettir (Çok 
doğru sesleri). Ancak ümnü selâmet bütün milletlere 
teşmil edilmedikçe umumî bir sulhu temine matuf ol
maktan ziyade sahai faaliyet tasmim olunan bir kı
sım milletlere karşı diğer bir kısım milletlerin iktisa
bı serbestini temin mahiyetinde telâkki olunmak za
ruridir (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

TUNALI HİLMİ B. Zonguldak) — Cemiyeti Ak
vamın kulağı çınlasın : 
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REİSİCUMHUR HAZRETLERİ (Devamla) — 
Bu husus beynelmilel esii'ba ticareftMn bir kısım mil-
leKteriın tahtı murakabesinde tıuitutaıaısıtra intaç ede
cek tadabir bu telakkiyi ıteyit etmektedir (Bravo ses
leri). 

Azayı Kiram : 
Siyaseti umumiye üzerindeki maruzatımı, ımüdafaai 

memlekete verilecek ehemmiyettin ne kadar oiddli ol
duğunu izhar edıer ümidindeyim (Bravo sesleri). 

Haızerî hayatımdaki (mesaisine şuur ve vukuf ile 
devam etmekte odan berrî, bahrî ve havaî ondumu-
zum kudret ve kuvveti aziz Türkiyenlin refah ve um-
raın yolundaki mesaisini emlin ve masum kullara baş
lıca vaısiıtaıdır (Bravo sesleri, alkışlar.) Büyük Millet 
Meclisli bu âli vasıitai müsalıemet ve emıniyetü müte
madiyen takviyede nıe kadar tehalük gösterse yeri
dir. 

Efendiler: 
MıMetiımiiızin ımüdafaali memlekete gösterdiği alâ

kalı mahsusa muoibi şükrandır. Vatamdaşlıarım kendi 
teşebbüsleriyle vücude getirdikleri Tayyare Cemiyeti 
az zamanda verdiği ısemerelerle vasi bir küşayiş ümit 
ettirmektedir. 

Muhterem efendiler : 
Majliyemiiz geçen seneyi muvaffakiyetle geoirmliş-

1ıir. Bir taraftan aşar gibi büyük bir varidattan sarfı 
raazar eden ve diğer taraftan bir ıseferberlük icra et
miş olan devlet umuru nafiasıımıı tehire mecbur olma
yacak bir kudreti maliye izhar 'ederse bu vaziyet mem
nuniyet ve şükran ile yâıd olunmaya lâyiktir. 

Muhterem efendiler : 
Memleketin inkişafı iktisadisine mâni' olan ku-

yudu maliyenin izalesi ve vergiıeıliın isabet ve adalet

le 'tevzfii yolundaki ıslahatı maliyeye d*vam dtntntrrıak 
lâzımdır. Diğer tanaftatn devletin. şjitmıdlitye kadar bah
settiğim 'ihtiyaca umumıiyesiini temüın edecek vesait 
•tedanik edimek icap «der. Devletin vazıyeti ve tesav-
vuıratı imar ve ihyakâraınesli elbette viajitaıridaşlaıia bir 
tıakum vazifeler ve fedakârlıklar tahmil etmektedir. 
Memleketiımıiızin ve milletimizin bugüjıkü vaziyeti 
iktisadiyesi ve seviyei içtimaiyesi devletin masuniye
ti ve memleketin temini maımörtiyöbi ve vatandaşlarım 
refah ve saadetinin lası için daha çok vesaik tahsis 
etmesine fenmen mıüsaliıütir. fiu müspet ı hakikatten I-
ham almakta olan M'eoliiısıi Âlinin meria'bili makuleyi 
fceşf ve vesaiti lâzımeyi tandın edeceğini şüphem yok
tur. 

Azayı Klimam : 
Türkiyenin tarihi millisinde Meclisi Âlinin her 

faaliyet senesi, asırlarım ıslâhat ve iüfcişafatum te
min etmekle mümtaz olmuştur. (Bravo sesleri). 

Yeni senei faaliyetin meltetin hayatı umumiyesin-
de dünyevî, millî ve iktisadî bir idarenin feyiz ve sıe-
meratıını bir kat daha ıteceli ve teahakkıuk ettirmesini 
temenni eylerim. 

Aziz arkadaşlarım : 

Her şeyin fevkinde, bu büyük Mıeciislin bir uzvu 
olmakla hissettiğim ımübahatı arz ederek sıizleri, ve 
naçiz bir ferdî olanakla fahir ve gurur duyduğum 
Büyük Türk Milletlini hürmetle 'Siel'amlarım (şiddeti 
ve devamlı alkışlar). 

REFİK BEY (Konya) — Var ol ifürfcün büyük 
evlâdı. 

(Riyasete Ali Sumrti Bey geçitli) 

2 — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Efendim : Zaptı Sabık Hülâsaısunı Oku
yacağız : 

Yüz Onuncu İçtima 
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Birimci Celse Öğleden sonra Kâzım Paşa tarafın
dan kısa bir nutuk iradı ile kuşat olunarak evrakı va
ride alit oldukları encümenlere havale edildi. 

Aşarın (igası dolayıısiyle daıirıei lin'üihabftyesiınıe men
sup Eski nahiye halkıınım meclise karşı teşekkürü mü-
tazamımın aırizalarunı Makamı Riyasete takdim, eti ti-
ğioe dair Bozok Mebusu Süleyman. Sırrı beyin takriri 
kırtaet ve nahiye hafon» cevap itası tenısip okundu. 

Londra, Viyana ve Pırağ Elçiliklerihe tayin edi
len Kütahya Mebusu Ferit, Erzincan Mjabuısu Haımıdi 
ve Saruhaın Mebusu Vasfı beylerin rnebusJjuktan jsr&-
f anameleri kıraat edildi.. 

Rüze Mebusu Rauf, Diyarbekir Mebusu Mehmet 
Beylerle Kastamonu Mebusu Ahmet Mahûr Efendinin 
vefat ettiklerine dair Başvekâlet tezkereleri kıraat ve 
merhumlarım hatırlarıma hörımıeten müzakere beş da
kika tehir olundu. 

Beriıin'dekd 
ile Meclisim 
tıelgrafnaımc* 

Musul müzakera'tı münasebetiyle 
Türkler imzası ile mevrut telgrafname 
küşadını tebciketn vadıt olan tezkere ve 
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ler kıraat ve icap eden cevaplanın itası tensip olundu 
ve müteakiben Çarşamba günü içtima edilmek üzere 
celseye hitam verildi. 

Ekseriyet olmadığımdan Çarşamba günü akdi is
timna edilmemiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade 
buyurun efendim, (Celse, Reis Kâzım Paşa Hazretleri 
tarafundan) denilmiyor da, (Kâzım Paşa tarafından 
açılmıştır) deniliyor. Reislik Divanını Demokrasisin
den dolayı tebrik ederim. 

3 — DİVANI RİYASET İNTİHABI 

Reis — Efendim, zabıt hülasası hakkında itiraz 
varmı? (Hayır sesleri) 

İtiraz olmadığına göre zaptı sabık kabul edilmiştir. 
REİS — Riyaset intihabatına geçiyoruz (hepsini 

beraber intihap edelim sesleri). Efendim : Eğer mü
saade buyuıruırsanız evvelce yalnız Reis intihabımı ya
palım, ikinci defada her üç intihabı biriden yaparız 
(muvafık sesleri). Şu halde Reis intihabıma başlııyo-
ruz. (Riyaset intihabı icra edildi.) 

Efendim : Reyini istimal buyormayan arkadaş 
varmı? İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Necmettin Molla Bey (Kastamonu), Cevdet Bey 
(Kütahya), Refet Bey (Urfa) teasnıifii ârâya memur 
edilmişlerdir.) 

Efendim, tasnif yapılıncaya kadar yirmli dakika te
neffüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,55 

İKİNCİ CELSE 

Betli Müzakerat; Saat : 4,15 

REİS : Ali Süruri Bey (Şarkikarahisar) 

KÂTİP : Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, Reis intihaba-
tıınuın neticesini arz ediyorum. Reye iştirak eden aza
nın adedi 176 dır. Üç müstenkif vardır; 173 rey i e 
Karesi Mebusu Kâzım Paşa Haziretleni Riyasete in-
Uihap buyurulmuştur (alkışlar). 

Kâzım ,Paşa (Karesi) — Muhterem arkadaşlar: 
Benli bu senede Meclis Riyasetine intihap etmek sure
tiyle gösterdiğimiz itimat ve teveccühe teşekkür ede
nim, Bu itimadınız geçen sene vazifemi Meclisi Âlinin 
arzusu dahilinde ifa etmeme delalet ettiği için bu an
da büyük bir hazzı vicdanî hisseitmıekteyiim bugün 
»üçüncü içtima senesinin mesaisine başlııyoruz. Meclisi 
Âli iki sene zarf unda ittihaz etmiş olduğu pak mühim 
kararlarla Türkiye'yi yıllarca ileriye götürmüştür. Ar
kadaşlar: Büyük zaferle neticelenen uzun harp sene
lerinden sonra milletin intihap ettiği ikinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, halkımızı sulhdan müstefit et
mek için mümkün olan her şeyi yaptığımı ve yapmak
ta olduğunu bütün cihana iftiharla ilân edebilir. İkti
sada ve memleketlin ümranıma müteallik pek faydalı 
ve müteaddit kanunlar yaptınız; karar'lar ittihaz bu

yurdunuz; bunların hüsnü tatbikine mazaret etmekte
siniz. Bir cihetten mıillletlimıizin terakki ve imkişafıına 
mani olan eski zihniyetlere karşı Meclisi Âlimim al
mış olduğu vaziyeti bütün cihann medeniyet hayret 
ve takdirle ıtemaşa etmektedir. İşte dahilde böyle seri 
ve muazzam ıslahat vücude getirirken kabul buyur
muş olduğunuz ve tasdik ettiğiniz, ahitnamelerle dıe 
münasebatı haridiyemiiızi mecrayı tabiisine koymuş 
oluyorsunuz, 

Muhterem arkadaşlar : Meclisi Âli önümüzdıeki 
sene içinde de, pek yüksek kabiliyeti haiz olan mıille-
tilmıizin ımenafii ve mernllekıetin müdafaa ve selâmeti 
içlin pek mühim kararlar ittihaz edecektir ve pek mü
him tekâlif karşısında bulunacaktır. Binaenaleyh ba
na tevdi etmiş olduğunuz vazifeyi ifaya çakışacağımı 
ve rüfekayı kiramın vazifemi teshil buyurmalarımı ri-
oa ediyorum. Muvaffakiyet temenni ederim (alkışlar.) 

REİS — Efendim : Riyaset mevkiini Kâzım Pa
şa Haziıretlerine terk ediyorum. 

REİS — Kâzım Paşa (Karasi) — Efendim : Diva
nı Riyaset intihabı vardır. Evvelâ Reisi sariler. (Hepsi 
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btirıden sodaları). O halde Relisi saınıier için. bir, idare 
memurları için bir, kâtipler dçinı bdr Ikuıtu bulunıacaık-
fcıır. Aırteaidaşlar bu sıırıa lile reylerini versıinileır. Elifba 
ısırasdıylıe îıtihıabaıta başlııyoıruz (jkurta ile sesledi). Efen
dim nlizaırnınaımede böyfedıir. MıaJum âlinıiız geçen sene 
de böyle olmuştur (ârâ ıLsıtilhsal edilmıiştıir). Henüz rey
lerini vermeyenler lütfen reylerini İıstüımal etsinler. 
Münür Bey (îzntir), Muhtar Bey (istanbul), Şükrü 

Bey (Biga) Reis vekilleri, linitihaıbiinnırı tafsnüfiine memur 
olımıuşlliarıdür.) 

Necip Bey (Mardin), Cavit Bey (piyarbekir), Şe
fik Bey (Beyazıt) idare memurları intihabının tasnifi
ne memur olmuşlardır. Osman Nuri Bey (Bursa), 
Hasan Fehmi Bey (Kastamonu), Mükerrem Bey (İs
parta), divan kâtipleri intihabının tainifine memur 
olmuşlardır, 

4. — AZAYI KİRAMIN ŞUBELERE TEFRİKİ 

Kırşehir 
Gelibolu 

- Efendim : Şube intihabatına başlıyoruz. 
Şuibeye intihap olunan Azayı Kiram 

Besim Atalay Bey 
Hasan Sıtkı Bey 
Cafer Tayyar Pş. Hüseyin Rıfkı Bey 
Faik Bey 
Sabit Bey 
Rüştü Paşa, Ziyaettin Efendi 
Doktor Fikret Bey 
ihsan Hâmit Bey 
Saraçoğlu Şükrü Bey, Mustafa Neca
ti Bey 
Şeyh Saffet Efendi, Ali Bey 
Doktor Tevfifc Bey 
Osman Nuri Bey, Nurettin Paşa 
Mustafa Şeref Bey 
Doktor Emin Cemal Bey, Falih Rıfkı 
Bey, Mehmet Vasfı Efendi 
Cavit Paşa 
Mustafa Abdülhalik Bey 
ismet Bey 
Asaf Bey 
Ahmet Şükrü Bey, Feridun Fikri Bey 
Mazhar Müfit Bey 
Zülfü Bey, Şeref Bey, Feyzi Bey 
Ekrem Bey, Fuat Bey 
Rasim Bey 
Hacı Etem Bey, Kemal Bey, Meh
met Sabri Bey 
Rahmi Bey, Abdullah Bey 
Hafız Şahin Efendi 
Ahmet Süreyya Bey 
Mehmet Fuat Bey, Necmettin Bey 
Ali Saip Bey 
Hacı Bekir Efendi, Refik Bey, Mus
tafa Efendi, Naim Hazım Efendi 
Lütfi Müfit Bey 
Celâl Nuri Bey 

Genç 
Kütahya 
Mardin 
Mersin 
Maraş 
Malatya 
Muş 
Van 

Muhittin Bey 
Nuri Bey 
Abdülgani Bey 
Besini Bey 
Mithat Bey 
ismet Paşa 
Osman Kadri Bey 
Münip Bey 

ikinci Şuibeye intihap Olunan Azayı Kiram 

A. Karahisar 
Antalya 
Ankara 
Edirne 
Ordu 
Ergani 
izmir 
istanbul 

Eskişehir 
Elâziz 
Urfa 
Bursa 
Bozok 

Tekfurdağı 
Tokat 
Çorum 
Denizli 
Zonguldak 
Siirt 
Sinop 
Sivas 

Şarkikarahisar 
Saruhan 
Trabzon 

İzzet Üivi Bey 
Murat Bey 
ihsan Bey 
Faik Bey 
Recaî Bey 
Kâzım Vehbi Bey 
Mustafa Rahmi Bey i 
Akçoraoğlu Yusuf Bey, ismail Can-
bolat Bey, Hamdullah! Spi Bey, Kâ
zım Karabekir Paşa 
Emin Bey, Arif Bey 
Hüseyin Bey, Mustafa Bey 
Refet Bey, Yahya Kenfıal Bey 
Necati Bey 
Ahmet Hamdi Bey, SJüleyman Sırrı 
Bey, Avni Beey 
Faik Bey 
Emin Bey, Hacı Kâmil Efendi. 
ismail Kemal Bey 
Yusuf Bey 
Ragıp Bey 
Halil Hülki Efendi 
Recep Zühtü Bey 
Doktor Ömer Şevki B 
Bey 

iy, Muammer 

Ali Süruri Bey, Mehmet Emin Bey 
Abidin Bey, Mustafa Fevzi Efendi 
Şefik Bey 
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Gaziantep 
Karesi 
Kocaeli 
Konya 

Kütahya 
Mardin 
Mersin 
Maraş 

Malatya 

Muş 
Van 

Üçüncü Şu) 

A. Karahisan 
Antalya 
Aydın 
Erzurum 
Ergani 
tzmıir 

İsparta 

İstanbul 

Elâziz 

Beyazıt 
Bitlis 

Bolu 
Tekfurdağt 
Canik 

C. Bereket 
Çatalca 
Hakkâri 
Denizli 
Diyarbekir 
Sivas 

Siverek 
Ş. Karahisar 
Saruhan 
Kırklareli 
Karesi 

Kastamonu 
Kocaeli 

Ahmet Remzi Bey, Aü Cenani Bey 
Kâzım Paşa 
İbrahim Bey, Saffet Bey 
Tevfik Fikret Bey, Musa Kâzım 
Efendi 
Cevdet Bey, Recep Bey 
Necip Bey 
Niyazi Bey 
Abdülkadir Bey 

Doktor Hilmi Bey, Mahmut Nedim 
Bey 
Riza Bey 
Ha'kkı Bey 

?eye İntihap Olunan Azayı Kiram 

Kâmil Efendi, Musa Kâzım Bey 
Ahmet Saki Bey 
Doktor Reşit Galip Bey 
Halit Bey, Raif Efendi 
İhsan Bey 
Osman Zade Hamdi Bey, Mahmut 
Celâl Bey, Münir Bey 

Hüseyin Hüsnü Efendi, Mükerrem 
Bey 
Ahmet Muhtar Bey, Doktor Adnan 
Bey, Refet Paşa 
Süleyman Bey, Muhittin Bey, Naci 
Bey, 
Şefik: Bey 
Muhittin Nami Bey 

Şükrü Bey 
Cemil Bey 
Süleyman Neomi Bey, Talât Avni 
Bey 
İhsan Bey 
JŞakir Bey 
Nazmi Bey 
Doktor Kâzım Bey, Necip Ali Bey 

: Cavit Bey 
Halis Turgut Bey, Rahmi Bey 
Halil Fahri Bey, Kadri Ahmet Bey 

: İsmail Bey 
: Reşat Bey 

Doktor Fuat Bey, Şevket Bey 
Haydar Âdil Bey, Ali Şuurî Bey, 
Mehmet Vehbi Bey 
Ali Riza Bey 

: İbrahim Süreyya Bey, Ahmet Şükrü 
Bey 

Kozan 
Konya 
Kayseri 
Gümüşhane 

Kütahya 
Giresun 
Mardin 
Malatya 
Menteşe 
Niğde 

Dördüncü 

Artvin 
Adana 

A. Karahisan 
Aksaray 
Amasya 
Antalya 
Ankara 

Aydın 
Ordu 

Erzurum 
Ertuğrul 
İzmir 
İstanbul 

İçel 
Bozok 
Çankırı 

Çorum 
Rize 
Zonguldak 
Sinop 
Trabzon 

Gaziantep 
Konya 
Kırşehir 
Kayseri 

Gümüşhane 
Giresun 

Menteşe 
Muş 
Niğde 

Ali Sadi Bey 
Fuat Bey, Kâzım Hüsnü Bey 
Doktor Halit Bey 
Cemal Hüsnü Bey, Hasan Fehmi 
Bey 
Ragıp Bey 
Hacim Muhittin Bey 
Abdürrezzak Bey, Yakup Kadri Bey 
Hacı Bedir Ağa 
Esat Efendi 
Halit Bey, Galip Bey 

Dördüncü Şulbeye intihap olunan Azayı Kiram 

Hilmi Bey 
İsmail Safa Bey, Zamir Bey, Kemal 
Bey 
Ruşen Eşref Bey, Ali Bey 
Mustafa Vehbi Bey, Neşet Bey 
Nafiz Bey 
Rasih Efendi 
Hilmi Bey, Şakir Bey, Gazi Mustafa 
Kemal Paşa 
Tahsin Bey, Doktor Mazhar Bey 
İsmail Bey, Hamdi Bey, Halil Sıtkı 
Efendi 
Cazim Efendi, Münir Tüsrev Bey 
İbrahim Bey, Halil Bey 
Kâmil Bey 
Hüseyin Rauf Bey, Hamdi Bey, Sü
leyman Sırrı Bey, Ali Rıza Bey 
Hafız Emin Efendi 
Salih Bey 
Ziya Bey, Talât Bey 
Doktor Mustafa Bey, Münir Bey 
Ali Bey 
Halil Bey, Yusuf Ziya Bey 
Doktor Rıza Nur Bey 
Ahmet Muhtar Bey, Süleyman Sırrı 
Efendi 
Kılınç Ali Bey 
Mustafa Feyzi Efendi 
Yahya Gali'k Beey 
Ahmet Hilmi Bey, Sabit Bey, Zeki 
Bey 
Zeki Bey 
Hakkı Tarık Bey, Şevket Efendi, 
Tahir Bey 
Şükrü Kaya Bey, Yunus Nadi Bey 
İlyas Sami Bey 
Ebübekir Hazım Bey, Ata Bey 

- M 
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Beşinci Şubeye intihap olunan Azayı Kiram 
Ardahan 
A. Karaihisan 
Amasya 
Ankara 
Aydın 
Ertuğrui 
izmir 

İsparta 
istanbul 

Eskişehir 
Beyazıt 
Bursa 
Burdur 
Bolu 
Bigan 

Tokat 
C. Bereket 
Çatikın 
Denizli 
Rize 
Zonguldak 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Siverek 
Traibzon 
Gaziantep 
Kars 
Karası 

Kastamonu 

Kocaeli 
Konya 
Kırşehir 
Giresun 
Maraş : 

: Talât Beye 
. Sadric Bey 
: Esat Bey, Ali Rıza Efendi 
: Ali Fuat Paşa 
: Mithat Bey 
: Ahmet İffet Bey, Rasim Bey 
: Doktor Tevfik Rüştü Bey, Mahmut 

Esat Bey 
: Hafız İbrahim Efendi 
: Doktor Hakiki Şinasi Paşa, Doktor 

Refik Bey 
: Abdullah Azmi Efendi 
: Süleyman Sudi Bey 
: Refet Bey, Mustafa Fehmi Efendi 
: Hüseyin Baki Bey 

Cevat Abbas Bey 
: Sarnih Rifat Bey, Şükrü Bey, Meh

met Bey 
Bekir Sami Bey, Mustafa Vasfi Bey 
Avni Paşa 
Rifat Bey 
Haydar Rüştü Bey 
Esat Bey 
Tunalı Hilmi Bey 
Mahmut Bey 
Yusuf Kemal Bey 
Ziyaettin Bey 
Mahmut Bey 
Hasan Bey, Nebi Zade Haindi Bey 
Ferit Bey 
Ağaoğlu Ahmet Bey, Ömer Bey 
Hulusi Bey, Osman Niyazi Bey, 
Mehmet Cavit Bey 
Hasan Fehmi Efendi, Halit Bey, Ve
let Çelebi Efendi 
Mustafa Bey 
Eyüp Sabri Efendi 
Ali Rıza Bey 
Kâzım Bey 
Tahsin Bey, Hacı Mehmet Efendi 

Malatya : Reşit Ağa 
Van : ibrahim Bey 

REİS — Efendim : Şubelere tefrik edilen zevat 
da bunlardır. 

Efendim : İdare memurları hakkındaki intihaba-
tm neticesini arz ediyorum. 173 zat reye iştirak et
miştir. 14 müstenkif vardır. 158 rey Âsjaf Bey (Hak
kâri), 157 rey Rasim Bey {Sivas), 156 rey Ali Rıza 
Bey (İstanbul) almışlardır. Reşit Ağa, CJavit Bey, Ab
dullah Bey, Ali Şuuri Bey birer rey almaşlardır. Bina
enaleyh Asaf Bey, Rasim Bey, Ali Rjza Bey İdare 
Heyetine intihap edilmişlerdir. (Allah jmuvaffak et
sin «adaları.) 

Divan Kâtipleri intihabatının neticesini arz edi
yorum : 170 zat reye iştirak etmiştir. 110 müstenkif 
vardır. Şeref Bey (Diyatfbekir), Kâzım Ijtey (Giresun), 
Ragıp Bey (Zonguldak), Ruşen Eşref Bey (Afyonka-
rahisar), 160'şar Talât Bey (Çankırı),! Hakkı Bey 
(Van), yüz elli dokuzar rey ile ihrazı ekseriyet etmiş
lerdir. Halit Bey (Kayseri) ile Hail ^ey (Zongul
dak) birer rey almışlardır. 

Binaenaleyh Divanı Riyaset Kâtipliklerine Şeref 
Bey, Kâzım Bey, Ragıp Bey, Ruşen Eş^ef Bey, Talât 
Bey, Hakiki Bey intihap olunmuşlardır. 

Reis Vekilleri için 182 zat reye iştirak etmiştir. 
164 rey Çorum Mebusu İsmet ve Şarkî Karahisar 
Mebusu Ali Süruri Beyler ve 163 rey <$e Bursa Me
busu Refet Beye verilmiştir. İkişer rjey de Konya 
Mebusu Refik Bey, Sinop Mebusu RizjaT Nur Beyle
re verilmiştir. Birer rey de Konya liiebusu Musa 
Kâzım Beye ve Mardin Mebusu Necib Beye veril
miştir. 15 zat da müstenkif kalmıştıH Binaenaleyh 
Çorum Mebusu İsmet, Karahisarışarkîj Mebusu Ali 
Süruri ve Bursa Mebusu Refet Beyler |Reis Vekillik
lerine intihap olunmuşlardır. 

Efendim : Bugün ruznamemizde başka bir şey 
kalmamıştır. Yarınki Pazartesi günü (^ t ten sonra 
saat ikide içtima etmek üzere tatil ediyjorum, şubeler 
yarm saat onda içtima etsinler ve Encümenlere tef
rik edilecek zevatı tefrik buyursunlar !|ci, öğleye ye
tişmiş bulunsun. 

Hitamı MUzakerat; Saat: 4.30 
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