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BİRİNCİ CELSE 

Kuşat Saatli; Saat : 14,10 

MUVAKKAT REİS : Refet Bey (Bursa) 

MUVAKKAT KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Vam) 

1. — REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL 

REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyorum. 
Reisicumhur Hazretleri nutuklarını irat buyuracak
lardır. 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL 
PAŞA HAZRETLERİ (Ankara) — Büyük Mtilfet 
Meoliısiniin Musterem Azası; 

Büyük Millet Meclisli Sekizinci faalyet senesinle 
dahil olurken, azayı kiramı hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım, (Alkışlar). Bu sene; asil mliletfimftzin 
lâyılk olduğu medenî mevlkli'i biltfiül işgal için, Büyük 
Meclistin, bir, iki senedenberi, vücude getirdiği 
kanunların ve ittihaz ettiği tedlbirlerfin, hayatı umu-
miyede, tatbikatı ile geçmiştir. Bu tatbikatın müs
pet tesıirat ve teeeffilyatmı memnuniyetle müşalhade 
etmekte bulunuyoruz. 

Cumhuriyet ve medeniyetin başlıca nimeti olan 
huzur ve asayişin talkriır ve teyidi için sarf ettiğimiz 
mesainlin vâsi neticeleri talhaklkük etmektedir. Bu
nu falhr ile tizkâr edebilirim. Son senelerin belli 
başlı hadisesi olan Şiark irticaimin istilzam ettiği 
ıslatkârane tedbirler 'isabetle ve muvaffakiyetle tat
bik edilmiştir. Bu tedbirler, vatandaşlarımızın, 
•içtimaî ve ikltisiadî hayatları üzerinde, sükûn ve refah 
gösteren tesirlerini şimdiden hissettirmektedliır. 

İçtimaî bünyemizin hiçbir hâdisesini, hiçbir der
dini yarım tedbirlerle uyuşturmak şiarında ve isti
dadında ollmaıyaın Cumhuriyet, tevessül ettiği radi
kal ıslahatın ilk devrelerini geçirmiş ve gündem gü
ne arıtacak semerelerini ilktiitaf etmek devrine ginmiş-
tlir. (Şiddeti alkışlar, bravo sesleri). Şiarımızın ve 
istidadımızm İham ettiği ve esasen memleket ihti
yaçlarına mutabık olduğu eserleriyle tezıaihür eden 
yollumuzda katiyetle yürümek azmindeyiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Memleketimizin, dahilî idaresi, yalnız huzur 
ve asayişle değil, iktisadî ve uımranî faaliyetlerle 
de mütemayizdir. Yol inşası için, umumiyetle gös
terilen tehalük ve gayret hasseten zikre şayandır. 

iBu zemindeki mesaiyi tanzim için umumî ve 
hususî yollar arasındaki farkların izalesi lüzumu kar
şısındayız. 

PAŞA HAZRETLERİNİN NUTKU İFTİTAHİLERİ, 

İhtiyaealtı umulmliye içlin, vaızbuyurduğunuz Yol 
Kanunu, Köy Kanunu, Borçlarımla Kanunu, İs
kân ve Teşkilâtı Mülkiye Kanunlarının tatbikatı hüs
nü semeriat vermektedir. 

Bu sene, takdim olunacak Nahiye ve Belediye 
kanunlariyle ve tedrisat vergisinin tanzim ve ıslahı 
ille, Meclisi Âli; aisrî ve medenî bir meriıaJlei teriak-
ıki daha temin etmiş olacaktır. 

İskân siyasetine ve iskân tedabMne atıf buyur
duğunuz ehemmiyetin yerlinde olduğunla işaret et
mek isterim. Bu zeminde her sene ittihaz buyuraca
ğınız yenli tedbirlerin istikbali memleketi bihakkın 
tars'ine matuf olacağına şüphe yoktur. 

Islahatı umumiye meyanında kabul buyurduğu
nuz, Kanunu Medenî Ceza ve* Ticaret Kanunları 
mevkiî tatbike giderken, hâkimlerimizin gösterdiği 
gayret ve isabeti takdir ederim. Bu kanunların mil
letin hakikî ihtiyacına ve deruınî arzusuna ne derece 
mutabık olduğu derhal tezahür etmiştir. 

Muhterem efendiler; Türk Milletinin 'inkişafınla 
asırlardanberi, set çeken manileri kaldırmak ve ha
yatı umıuırmiyeye muasır medeniyetin kanunlarını ve 
vasıtalarım vermek için slanfetttüğiniz mesainin, mil
letin tasvibi umumisine mukarin olduğu muhakkak
tır. 

İhtıirasat ve muzrniratını, milletin selâmeti yo
lunda, tatmin edilmemiş görenlerin, teşebbüsatı 
mezlbuıhaneısli iradei milliye karşısında daima mak-
hur olmuştur ve daima makbur olacaktır. (Sürekli 
alkışlar.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yaşasın 
Cumıhuriyet... 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL 
PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Bu teşebbüsa-
tın son tezahürü olarak meydana çıkan, suikast 
hâdisesi, naçiz şahsımıza taallûku, itibariyle değil, 
fakat, Türk Mileltinİn merdane evsafına yaraşma
yan ve Millet Vekâleti gibi yüksek bir mertelbei iti
barı vasıtai tecavüz kılmağı düşünecek kadar tereddi 
eden irticaî bir zihnayet göstermek itibariyle mu
cibi teessür olmuştur. 
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REFİK BEY (Konya) — O sefiller, Türk M»I-
lletinıden değMiır. Büyük Dâhi... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldalk) — Omları 
Toriktik dteğül, cehennem bile fcalbul etmez. (Lanet 
alisıum sesleri). 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PA 
ŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Ancak, pek mah
dut ve namert bir zümreye münhasır kalan bu zihni
yete karşı bütün milletin candan gösterdiği nefret ve 
mukavemet, Cumhuriyetin ve Büyük Millet Meclisi te
sisatının, Millet nazarında ne derece aziz olduğunu is
pat etmek cihetinden mucibi tesliyet ve mefharet ol
muştur. (Alkışlar.) 

Azayı kiram; Milletimizin mukadderatına vazıyet 
ettiğinden beri Büyük Millet Meclisinin şiarı, Heyeti 
içtimaiyemizin kaybettiği asırları süratle telâfi etmek 
ve bu maksatla istihdaf ettiği gayelere emniyet ve sü
kûnetle varmak için halin icap ettirdiği tedbirleri te
reddütsüz ittihaz ve tatbik eylemektir. 

Büyük Millet Meclisinin son senelerde çizdiği is
tikametlerden gûna-gûn mugalatalar ve teşvişlerle 
milletimizi inhiraf ettirmek isteyenlere karşı, bizzaru-
re, vazettiği Takriri sükûn Kanunu bu şiarın asarın-
dandır. 

Bu kanunun; ıslahatı umumiyenin iyi anlaşılma
sına, hüsnü tatbıkına alelumum sükûn ve istikrarın 
vusulüne ve devlet nüfuz ve haysiyetinin takrir ve 
teyidine ne derece nafi olduğu meydandadır. Tak
riri sükûn Kanununun alelumum fena hareketlere ve 
suiistimallere karşı hürriyeti efkâr ve • matbuatı asla 
takyit etmediği müsellemdir. Bu hutut dahilinde tat
bik edilmekte bulunan Takriri sükûn Kanununun, 
Milletin hayatı için asıl olan huzur ve emniyetin, ıs- j 
lahat ve inkilâbatın müdafaa ve teyidi gibi esasatı 
hayatiye, iktiza ettirirse münasip bir müddet daha j 
idamei mer'iyyeti, Büyük Millet Meclisince derpiş 
ve mütalâa edilmeye şayandır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Elbette; 
hiç şüphesiz.... 

. REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PA
ŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Muhterem efendi
ler, alelumum, iktisadiyatımızda feyizli bir inkişaf 
meşhuttur. Milli bankalarımızla ticari ve sınai şirket
lerin adet ve sermayelerinin mütemadiyen artmakta 
olması, halkımızın iktisadi faaliyet ve intibahına de- I 
lil addolunabilir. 

Kabotajın, bu sene zarfında münhasıran ve ta- 1 
mamen Türk sanacağına avdeti fiilen tahakkuk et
miştir. Bu hadiseyi müftehirane yadetmek isterim. 
(Alkışlar) ' 

j Bu hadise, asırlarca süren mevanie karşı, ancak, 
milli idarenin istihsal edebildiği muvaffakiyetlerden-

ı j dir. (Alkışlar) 
Demir sanayii tesis ve demir madenleri işletilmesi 

için mütehassısların muhtelif sahalarda tetkikatı müs
pet neticeler vermiştir. Ereğli kömür havzası şarkın
da matlup evsafı haiz yeniden zengin kömür taba-
katı zahire çıkarılmıştır. 

Kömür istihsalâtı, bu sene, şimdiye kadar istihsal 
olunan neticelerin fevkine çıktı. Maahaza, bu netice, 
bizim istihdaf ettiklerimizden ve membalarımızın ser
vet ve kudretlerinin temin edebileceğinden henüz çok 
uzaktır. İstihsalâtı artırmak için mütemadiyen yeni 
tedbirler alınmaktadır. 

Bu maksatla, yeni Maadin Kanunu lâyihası Mec
lisi Âliye takdim olunmak üzere ihzar olunmuştur. 

I Vatanda büyük fabrikalar vücude getirmek için 
umumi ve meş kûr gayret görülmektedir. Bu devrei 
içtimaiyede yeni Teşviki sanayi kanunu ve yeni Mesai 
Kanunu Meclisi Âliye takdim olunacaktır. 

Kezalik «Âli İktisat Meclisi» tesisi için bir kanun 
lâyihası ihzar olunmaktadır. 

Muhterem efendiler; Zirai sahada da, Vekâlet, 
şerait ve vesaiti hazıra dahilinde azarm' gayret ve 
faaliyet sarf eyledi. Tohumların emrazdan tahlisi ve 
istifası; mezruata, eşcara ve hayvanata arız olan ha
şarat ve emrazın imhası için aldığı vasi ve müessir 
tedbirler şayanı memnuniyet neticeler vermektedir. 
Ancak; memleketimizin bir ziraat memleketi olduğu 
ve vüsati, gözönüne alınırsa bizim başlıca kuvvet ve 
servet mesnedimizin toprak olduğu tezahür eder. Ce
saretle söylemeliyiz ki memleketimizin ?irai sahada 
müstait olduğu inkişafı temin edecek ilmi ve ameli 
iktidara sahip mütehassıslarımız azdır. 

Binaenaleyh, zirai teşkilâtımızı, ziraat mektepleri
mizi, zirai faaliyetimizi, fenni usuller dahilinde esa
sından tanzim edecek tedbirleri, hakiki erbabı delâ-

I letiyle ittihazda tereddüde mahal olmadığı kanaatinde
yim; (Bravo sesleri.) (Sürekli alkışlar.) j 

Muhterem efendiler; halkın hayat ve sıhhati nok-
tai nazarından üç senedenberi muayyen bir program 

I dahilinde ve bütçemizin müsaadesi nispetinde takip 
olunan faaliyete devam edilmektedir. 

I Memleketin muhtelif menatıkında sjtma vesair 
emraz ile mücadele teşkilâtı tevessü ve \ inkişaf et-

j mektedir. Sıhhi faaliyet ve mücadelâttan aldığımız ne-
J ticeler müspet ve şayanı memnuniyettir. Umuru sıh-
I hiye ve içtimaiyenin muhtelif şuabatına ait "ve Mecli-
I sin ruznamesinde bulunan, kanun lâyihalairının tasdi-
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ki teşkilâtı sıhhiye ve içtimaiyemizde yeni terakkiyat 
temin edecektir. 

Efendiler; tarihi harbi sıhhide ve memleketin mua
veneti içtimaiye tarihinde bir mevkii mahsus ihraz et
miş olan Türkiye Hilâliahmer Cemiyetinin bu sene 
zarfında, mübadillerin sıhhi ve ilbas ve iskân umuruna 
ve memleketin afatı içtimaiye ve arziyesine yaptığı kıy
metli yardımları takdirle zikrederim. (Alkışlar) 

Hilâliahmer aza adedinin memleketin rüştü içti
maisi ile mütenasip bir dereceye varmasını ve bütün 
milletin bu tenasübü temin etmesini temenni ederim. 

Muhterem efendiler; demiryolu inşaatımız ciddiyet
le devam ve terakki etmektedir. Şimdiye kadar inşası
na tevessül ettiğimiz hatlardan başka, diğer hatların 
inşasına başlamak ihtiyacındayız. Memleketin esas 
olan bu ihtiyacını tatmin için hükümetçe ve Meclisi 
Âlice yeniden tedabir derpiş edilmesi lüzumuna kaniim. 
Bütçede, demiryolu inşa vesaitiin tezyidi ve husisi mü
teşebbislerle anlaşmak imkânının taharrisi bu tedabir 
cümlesindendir. 

Hükümet inşaatından başka olarak bu sene zar
fında Samsun - Çarşamba hattının işletmeye açılmış 
olduğunu memnuniyetle zikrederim. 

Efendiler, her şeyden evvel, ehliyetli İlk tedrisat 
muallimlerinin süratle yetiştirilmesi için mahdut adet
te fakat vesaiti ve heyeti talimiyesi mükemmel, bü
yük müessesat vüçude getirmek ve bu müesseseler
den kâfi adette muallim yetiştirmek hususunda Bü
yük Meclisin ittihaz ettiği tedabirin tatbikine ehem
miyetle devam olunmaktadır. 

Orta mekteplerimizde talim ve tedriste ciddiyet 
ve nizam ve inzibata riayet hususunda şayanı mem
nuniyet bir fark husule gelmiştir. 

Memlekette talim ve tedris esaslarını, ilmi ve müs
takil bir merkezden sevk ve idare maksadiyle tasav
vur edilen«Talim ve (Terbiye Dairesi» teessüs etmiş ve 
alelumum tedrisatın programları ve kitapları üze
rinde ciddi kararlar alınmıştır. 

Bu sene ihdas ve mevkii tatbike vazolunan Maa
rif eminleri teşkilâtının pek nafi olacağını ümit et
mekteyim. 

Alelumum Maarif Müessesatında mütehassıslardan 
istifade etmek hususuna gelecek seneler dahi, vasi 
mikyasta devam olunmak musip olur. (Alkışlar) 

Maarifi Umumiye Kanunu lâyihası, bu sene, Mec
lisi Âliye takdim olunacaktır. 

Azayı kiram; siyaseti hariciyemiz, ötedenberi ta
kip ettiğimiz sulh ve müsalemet hattı aslisinde müs
pet neticelerle inkişaf etmektedir. (Alkışlar) 

Rusya ile münasebatımız, tasdikinize iktiran eden 
emniyet ve bitaraflık muahedesiyle tespit edilen esas
lar üzerinde halisane ve samimanedir. 

Tahtiti hudut; bermutat, müsait bir hava içinde 
neticelendi. 

İkamet ve Ticaret Muahedesi müzakeratı da çok 
ilerledi. 

İran'la mevcut olan samimi münasebatımız tas
dikinize iktiran eden muahede ile tavazzuh ve tebel
lür etti. 

Bu muahedenin hututu üzerinde bu komşu diyar
da gördüğümüz küşayiş ve terakki ve İran vahdeti ida
resinin kuvvetli ve rasin esaslar üzerinde teessüsü için 
İran vatanperverlerinin sarfettikleri mesainin semera-
tını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. (Alkışlar) 

Afgan'la münasebatımız malumunuz olan tariki 
samimiyette devam etmektedir. 

Suriye - Irak hudutlarında tahtit muamelesi baş
lamak üzeredir. Muahedat, bu hudutlar üzerinde ta
rafeyn için bilhassa emniyet ve hüsnü mücaveret mak
satlarını istihdaf ederek yapılmıştır. Ümit ediyorum 
ki bu maksatların tahakkuku, muahedatın müpteni ol
duğu samimiyeti, fiiliyat sahasında göstermiş olacak
tır. Bu halin Fransa ve İngiltere ile münasebatımız üze
rinde hüsnü tesir icra etmesi tabiidir. 

Görüyorsunuz ki şark komşularımızla münasebatı-
mızda takip ettiğimiz ve aradığımız hattı hareket, her 
türlü muzmerâttan azade olarak yekdiğere emniyet 
ve yekdiğere huzur ve müsalemet içinde inkişaf ve
ren açık ve samimi bir istikamettir. (Sürekli alkışlar.) 

Yunanistan ile aramızdaki muallâk mesailin hal
li için, yedi iktidarımızda olan, her türlü suhuleti gös
terdik. Bu bapta açılan müzakerat ilerlemiştir. Yak
laşan neticenin bu devrede Heyeti Celilenize arz olu
nacağını ümit ederim. 

Bulgaristan'la tasdik buyurduğunuz muhadenet 
muahedesi ve ikamet mukavelenamesi mevkii mer'iye-
te girdi. Bir Ticaret Mukavelesi müzakeresindeyiz. 

(Sırp, Hırvat, Sloven) ve Romanya ve Arnavut
luk ile münasebatımız normal ve dostanedir. 

(Sırp - Hırvat - Sloven) ile bir Ticaret Muahede
si müzakeresindeyiz. 

Balkan komşularımızla hüsnü münasebatımızdan 
bahsederken, ilave etmeliyim ki, biz, balkanlardaki hu
zur ve sükûnla çok yakından alâkadarız. (Bravo ses
leri.) 

Garp ve Uzakşark devletleriyle mevcut olan dosta
ne münasebatımızda muahedatı münakidenin tayin et
tiği yollarda halisane yürümekteyiz. 
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İtalya ile İadei mücrimin ve Müzahereti adliye 
muahedesi imza edilmiştir. 

Fransa ve italya ile konsolosluk mukavelesi müza
keresi ilerlemektedir. 

Almanya ile Ticaret muahedesi ve İkâmet muka
velesi hitam bulmuştur. 

Şimali Amerika cemahiri müttehidesi ile muvakkat 
bir Ticaret itilâf namesi akdettik. Aramızda imza edil
miş olan muahedenin bu devrede Heyeti Celilenizin 
tasdikina iktiran edeceğini ümit ederim. 

Cenubi Amerika Devletlerinden Arjantin ile im
za edilen muhadenet muahedenamesi Meclisi Âliye 
arz olunacaktır. 

Mıfhterem efendiler; biz beynelmilel münasebatta 
mütekabil emniyet ve riayet istihdaf eden açık ve 
samimi politikanın en har taraftarıyız. Hassasiyeti
miz, bu vadide tezahür eden tertibat ve tekellüfata 
karşı, bunların bizim için de fiili ve hakiki bir emni
yet vücude getirip getiremeyeceği noktasındadır. 
(Bravo sesleri.) 

Muhterem efendiler; berri, bahri ve havai ordumu
zun taalisi için sarfettiğiniz gayretlerin feyizli seme
reler vermekte olduğundan emin olabilirsiniz. (Alkış
lar.) 

Faaliyetini yakından müşahede etmekte olduğunuz 
Cumhuriyet ordularının maddi ve manevi sahalarda 
kudret ve kıymeti vatanın masuniyetini ve milletin 
emniyetini tekeffül edecek bir seviyei âliyede oldu
ğunu katiyetle beyan edebilirim. (Şiddetli ve sürekli al
kışlar.) 

Efendiler; vatandaşların kendi gayret ve hamiyet
lerinin mahsulü olan Tayyare Cemiyetinin bir sene
lik mesai ve muvaffakiyatı takdire şayandır. (Alkış
lar.) 

Azayı kiram; Devletin vaziyeti maliyesine atfet
tiğiniz büyük alâkanın esas ehemmiyeti üzerinde bil
hassa ısrar etmek isterim. 

Geçen senelerin açık bütçelerinin biriktirdiği müş
külât Büyük Meclisin 1926 bütçesinde hakiki bir 
muvazene vücude getirmek için sarfettiği gayret ve 
hükümetçe mümkün olan azami tasarrufata dikkat 
sayesinde iktiham edilebilmiştir. 

Gelecek bütçelerin, hakiki muvazene tesisi için 
geçen senedenberi takip olunan salim istikâmete mu
tabık olarak meydana geleceğini kuvvetle ümit ede
rim. 

Cumhuriyetin açtığı ümran ve imar politikası ve 
Cumhuriyet masuniyetinin talep ettiği müdafaa vesai
ti hakiki bir bütçe dahilinde, milletçe ve hükümetçe 

! ciddi tasarrufat ile temin olunabilir. Büyük Meclisin 
milletin hazinesinin kudretini tevsi için vazettiği ye
ni varidat kanunlarından bugüne kadar istihsal olu
nan neticeler, bunlardan beklenilen menafi in elde 

I edileceğini kuvvetle ümit ettirmektedir. 

Yalnız, yeni kanunların tatbikatında tesadüf olu
nan müşkülât, ıslahat ile izale edilmek lâzımdır. Bu 
lüzuma binaen istihlâkâtı umumiye vergisinin ticari 
ve iktisadi muamelâta halel iraa etmeyecek ve halkı 
izaç eylemeyecek bir şekle ifrağı (Bravo sesleri ve 

I alkışlar.) ve kazanç vergisinde ticaret ve iktisadiyatımı
zın lüzum gösterdiği nıkatın nazarı dikkate alınma
sı ve maktu verginin daha basit ve sehlüttahsil bir ha
le getirilmesi zaruri görülmektedir. Bu esasat dahilin
de tanzim olunacak levayihi kanuniyenin bu devrede 
Büyük Millet Meclisine takdimi mukarrerdir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bir uzvu olmakla müftehir bulunduğum Büyük 

Meclisin geçen üç senelik hayatı faaliyeti, büyük Türk 
milletine içtimai, iktisadi ve medeni hayatta, arzu et
tiği salim istikâmetleri bulmak ve göstermek için geç
miştir .Şimdiye kadar istihsal ettiğimiz neticeler ve 

I milletten gördüğümüz muavenet ve müzaheret ıslahat 
ve icraatınızın, milletçe hüsnü kabul edildiğine delâ
let eder. 

Bu yeni faaliyet senesi, ikinci Büyük Millet Mec
lisini, sinei tarihte tefrik eden isabetli muvaffakiyetler
le bir kat daha mütemayiz kılacaktır. 

Kemali itimat ile söyleyebilirim ki bu sene vazifei 
vekâletiniz hitam bulup da milletin kıymetli emane
tini kendisine iade edeceğimiz zaman, millet yolun
da maddi ve manevi bütün kudret ve kaabiliyetlerini 
sarfetmiş olanların hazzı vicdanisini hissetmekle bah
tiyar olacağız. (İnşallah sesleri.) 

Efendiler; tevessül ettiğimiz büyük icraatta, mil
letimizin yüksek kabiliyeti ve yüksek aklı selimi baş
lıca mürşidimiz ve menbaı muvaffakiyetimiz olmuş
tur. (Alkışlar.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yaşa Ga
zi... 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PA
ŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Bunu, lisanı şük
ranla tekrar ederim. Bilerek veya bilmeyerek, isteyerek 
veya istemeyerek kendisine zarar verenlere karşı inki-

I sarı derin olan milletimizin kendi uğrunda esaslı ve 
j hayırlı mesai sarfedenlere karşı da nihayetsiz vefa-
[ karlığı ve kadirşinaslığı müsellemdir. 

Bu, büyük millet, arzu ve istidadının, mütevec-
j cih olduğu istikâmetleri görmeye çalışan ve görebilen 
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evlâdını daima takdir ve himaye etmiştir. (Alkışlar) 
Bu kadar emin bir sinei samimiyette bezli meç-

hut eden evlâdı vatan, her zaman feyizli bir sahaı 
faaliyet bulacağına bihakkın mutmain olabilir. 

Büyük Türk Milletinin bir ferdi olarak, istikbale, 
itimadı nefisle, huzur ve emniyetle nazar ederken 
onun refahını, onun saadetini temenni ederim. 

REİS — Efehdlim, Nizaimnamei Dahilî muci
bince Reis intihabına başlıyoruz. Maluımuâiiniiz İn
tihap reyi bafi ile yapılacaktır. Daitfei intlihlaibiye 
sırasıiyle islimler okunacak. (Reyler toplandı) 

REİS — Efendini, reylerini istimal' buyurimayan 
zıevat varsa lütfen reylerini versinler. 

İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 

REİS — Efendim, celse açılmıştır. Riyaset in
tihabına ait neıtieei ârâyı arz edüyoırunı. Riyaset in- \ 
tiihabınia 163 azla iiştiralk etmiştiiır. İttifakı âırâ ile i 
Karesi Mebusu Kâzını Paşa Hazretleri Riyasete i 
intihap edilmiştir (Alkışlar). * | 

Buyurunuz efendini. 
(Mafcaimı Riyasete Rdis Kâzını Paşa alkışlar ara

sında geçtrriilşftir), 
REİS KÂZIM PAŞA (Kaıriesli) — Muhterem ar

kadaşlar; beni bu sene de Meclis Riyasetine intihap 
ettiğinizden dolayı teşekkür ederim. Hakkımda gös-
termiş olduğunuz iıtliımadı, sıamimî muhabbet ve 
emniyetinizin temadisi olartalk telâlkjkli edliiyor ve Mec-
lilsi âlinin arzusuna mıuviafılk surıette vazifemi ifa et- I 
miş olmakla iftihar edliyorum. (Allah muvaffak etsin I 
sesleri) I 

Muhterem arkadaşlar; bugün devreli içtimaiye- I 
ımiizlin dördüncü sendi mesaisine başlıyoruz. Azayı I 
kiram beş ay devam eden taıtül e&nasınıda daaaieâ in-
tmabıiyelerinin ihtiyaçlarını yakımdan tetiklik ettikle
rinden dolayı kemafıisısaJbılk memleket için faydalı | 

REFİK BEY (Konya) — Yaşa, büyük Gazi... 
REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PA

ŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Meclisi Âlinin bu 
refah ve saadeti temine matuf mesaisinde büyük mu
vaffakiyetlere mazhar olacağına eminim. (Şiddetli ve 
sürekli alkışlar.) 

Makamı Riyasete Refet Bey geçti. 

Tevfik Fikret Bey (Konya), Cavıit Paşa (Oanlik, 
Refik Bey (Konya) Riyaset intihabına aliıt reylerin 
tasnifine memur edüıllmfişlerdlir. Efendim, tasnif 
muamelesinin hitamıma kadar beş dakika içlin c%feeyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 15,05 

kararlar ittihaz edecekleri tabiidir. Tatili zâıfcredbr-
| ken o esnada vukua gelen pek müessif hâdiseden 
I bahsıetmek istenim: Malıiimuâlilertiıdir ki, Reisicum-
I hur Haızretleri seyaıhaltları esnasında bir suikast ter-
| tiıbihe maruz kalmışlarıdır ve bunun mütecasirleri me-

yanında maalesef bâzı Mebusların da bulundukları 
ıtahaiktkulk etmiştir. (Kahrolsunlar sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hasret
lerine kavuştular. 

REİS PAŞA (Devamla) — Bu hususta cereyan 
etmiş olan kanunî muamelât alelusul Meclisi âliye 
arz edilecektir. 

Efendiler, Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri; milletimizi felâketten talhlis eden 
muazzez bir şahslilyettir. (Ona hiç şüphe yok ses
leri) Tasavvur ve tertip edilen ve aynı zamanda 
takibi hükümet gayesine matuf olan suikast fail
leri hakkında necip rnüietiimliz heyecanla ve mültte-
filkan hissi nefretini izhar etmişıtiiır (Tabiî sesleri). Siz 
de Aziz arkadaşlar daha o zaman miletilmizin hissi-

I yatına tercüman oldunuz. Ben de buıgün Reisliniz 

2. — DİVANI RİYASET İNTİHABI 

İKİNCİ CELSE 

Beldi müzakerat; Saat : 15,25 

MUVAKKAT REİS : Refet Bey (Bursa) 

MUVAKKAT KÂTİPLER : Ruşen İEşreff Bey {Afyontorah&an), HaMcı Bey (Van) 
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sıf atiyle o teessüraitı sizlin ve rriiltetfitmâziiın namınla' bu 
makamdan tekrar ediyorum (Hepimiz iştfirak ediyo
ruz sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, düşünmelidir ki biziım 
Rdisicumhummez vatanı tehlikeden kurtarmağa ka
dir olan ve milletlim, kalben sevdiği Gazi Mustafa 
Kemal'dir. 

REFİK BEY (Konya) — Yaşasın Gazi; (Alkışlar, 
yaşasın sesleri). 

REİS PAŞA (Devamla) — Teali ve refah yo
lunda onun feyizli kudretimden milleti mahrum et
mek isteyecek olanların akıbetleri daiımıa ve behe
mehal izmihlal ve hüsran olacaktır. (Elbette sesleri, 
lanet olsun sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Lanetten 
başka ıbir Ikeiimıe bulmalı, 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Yerlere bat
sın. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yer ka
bul edemez, çünkü benlim vatanım pek mübarektir. 

REİS PAŞA (Devamla) — Muhterem 'arkadaş-
lar; Büyük Mfflet Meclisli mesai sıeneferli içerisinde 
fedar ettiği kanunlarla hayatı umumolyemiizîde mıesult 
tahavvülter husule getirmiştir. Mliletilmizlim bu âli 
mazhariyetini ve şuurlu teyakkuzumu burada ifti
harla kaydediliyorum. Bundan evvelkilerde olduğu 

muvaffak etsin 

gibi müsmir neticeler vereceği talbiî olan bu seneki 
mesaimiz esmasında da ankadlaşlarıinın, vazifemim 
ifası esmasında, bana tesihilât göstereceklerine emlim 
olarak işe başlıyorum. Ve Heyeti Celilenize muvaf
fakiyetler temenni ediiyorum (Alah 
steslerd şiddetli alkışlar). 

REİS — Efendim; bugün yapacağımız, Reis 
Vekillileri, İdare Heyeti ve Kâtüpferîjn intihabı var
dır. (Hepsi birden sesleri) Üç intihaibı Mirden yapa
cağız. Üç kutu konulacalktır. Herkes kutularla ay
rı ayrı reylerini koysunlar £Muvaf ık sesleri). 

(Ara isıtlihfsaılii muamelesine başlandı) 
REİS — Henüz reylerini vermeyenler varsa rey-

lerinli versinler. 
. Ara istihsali muarnielesli hitam bulmuştur. Tasnif 

için kur'ıa çekleceğiz. 
Reisvekffieri imitiiihaıbına ait reyleri' tasnife, Abdül-

halifc Bey (Çankırı), Şaklir 'Bey (Çatalca), Tevfik Bey 
(İçel) memur edilmişlerdir. 

İdare Heyetli intihabına ait' reylejıi tasnife Dok
tor Hilmi Bey (Malatya), Ragıp Bey [(Kütahya), Ah
met Hamdi Bey (Bozok) memur edilişlerdir. 

Kâtipler intihabına ait neyleri tasnife; Doktor 
Tevfik Rüşıtü Bey (İzmir), Ddkltor Mustafa Bey 
(Çorum), Naiim Hazım Bey (Komıya) mıemur edilmiş
lerdir. 

3. — AZAYÎ KİRAMIN ŞUBELERE TEFRİKİ 

REİS — Şubelere tefrik muamelesinle başlıyoruz, 
lisimler lakumacalktır: 

Binindi Şubeye tefrik edilen Azayı Kiram 
Artvlkı: Hilmi Bey, 
Adana : Zamir Bey,. 
Af yonlkarahisarı: Musa Kâzım 'Bey, 
Aksaray : Besim Atalay Bey, 
Amasya : Esat Bey, Nafiz Bey, 
Antalya : Hasan Sıtkı ıBey, 
Ankara : Ali Bey, Gazi Musıtafa Kemal Paşa, 
Edirne: Faik Bey, 
Ordu : Hamdi Bey, Necati Bey, 
Erzincan: Sabit Bey, 
Ertuğrul : İhrahlkn Bey, 
İzmir : Osman Zade Hamdi Bey, Mahmut Celâl 

Bey, Mustafa Rahmii Bey, 
İsparta: »İbrahim Bey, 
İstanbul : Akçoraıoğlu Yusuf Bey, Behiç Bey, 

Hamdullah Suphi ©ey, Hamdi Bey, Ali Rıza Bey, 
Eskişehir : Emin Bey, 
Elâziz : Mustafa Bey, 
İçel: fimim Bey, 

Bursa : Refet Bey, Mustafa FehnSi Bey, 
Bozdk : Avni Bey, 
Canik : Talât Avnli iBey, 
Çatallıca: Şakir Bey, 
Çorum : İsmail Kemal Bey,. , 
Rize : Esat Bey, Ekrem Bey, 
Zonguldak : Hail Bey, 
Sivas : Rahmi Bey, 
Siverek : Mahmut Bey, 
Şarkikarahisar : Mehmet Emlin Bey, 
Trabzon : Hasan Bey, Şefik Be)y, Nebi Zade 

Hamdi Bey, 
Gaziantep : Şahlin Bey, 
Karesi : AK Şuuri ©ey, 
Kastamonu : Ali Rıza Bey, Velfcd Bey, 
Kocaeli : İbrahim Süreyya Bey, 
Konya : Bekir Bey, 
Kırşehir : Refik İsırnalil Bey, I 
Kayseri : Sabit Bey, Dr. Halt Bey, | 
Genç : Muhittin Bey, 
Kütahya : Recep Bey, 
Giresun : Şevket Bey, 
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Mardin : Ali Rıza Bey, Necip Bey, 
Memslin : Niyazi Bey, 
Maraş : Mithat Bey, 
Menteşe : Yunus Nadli Bey, 
Van : Münip Bey, 

İkinci Şubeye Tevfik edilen Azayi Kiram 
Ardahan : Talât Bey, 
Afyonkarahlisar : Ruşen Eşref Bey, 
Ankara : İhsan Bey, Ali Fuat Paşa, 
Aydın : Doktor Reşit Galip Bey, 
Edirne : Cafer Tayyar Paşa, 
Ordu : Halil Sıtkı Bey, Faik Bey, 

Erzurum : Alet Bey, Münir Hüsrev Bey, 
Ertuğrul: Dr. Fikret Bey, 
Ergaızi : İhsan Bey, 
İstanbul : Edip Servet Bey, Dr. Hakkı Şinasi 

Paşa, Dr. Refik Bey, 
Elâziz : Süleyman Bey, 
Beyazıt : Refik Bey, 
Bursa : Necati Bıey, 
Burdur : Mustafa Şeref Bey, 
Bozok : Salih Bıey, 
Bolu : Dr. Emin Cemal Bey, Cevat Abbas Bey, 

Mehmet Vasıfii Bey, 
Biga : Samih Rifat Bey, 
Tokat : Emıin Bey, Bekir Sami Bey, Kâmil Bey. 
Caınıitk : Caıvit Paşa, 
Çorum : Dr. Mustafa Bey, 
Hakkâri : Nazmi Bey, 
Denizli : Dr. Kâzım Bey, Mazhar Müfit Bey, 

Neoip Ali Biey, 
Diyarbaklr : Cavit Bey, 
Zonguldak : Tunalı Hilmi Biey, 
Siirt: Halil Hullkî Bey, 
Sinop : Dr. Rıza Nur Bey, 
Sivas : Rasim Btey, 
Siverelk : Halil Fahri Bey, 
Saruhan : Yaşar Bey, 
Trabzon : Süleyman Sırrı Bey, 
•Gaziantep : Kılınç Ali Bey, 
Kırklareli: Dr. Fuat Bey, 
Karesli: Osimıan Niyaızi Bey, 
Kastamonu : Ha l t Bey, Mehmet Fuat Bey, 
Konya : Tevfik Fikret Bey, Refik Bey, Mustafa 

Feyzİ Bey, Musa Kâzım Bey, 
Gümüşhane : Cemal Hüsnü Bey, Zeki Bey, 
Kütahya : Cevdet Bey, 
Giresun : Hakkı Tarık Bey, Had m Muhittin 

Bey, 
Maraş : Mehmet Bey, Nurettin Bey, 
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Malatya : Bedir Bey, Mahmut Nediim Bey, 
Niğde : Ebubekir Hazım Bey, 
Van : İbrahim Bey, 

Üçüncü Şubeye Tevrıilk Edilen Azayı Kiram 
Afyonlkarahisar : Sadık Bey, Alli Bey, 
Antalya : Murat Bey, 
Aydın : Mithat Bey, 
Edirne : Hüseyin Rıfkı Bey, 
Ordu : İsmail Bıey, 
Erzincan : Abdülihak Bey, 
Erzurum : Hazım Bey, Raif Bıey, Ziyaeddin Bey, 
Ertuğrul: Ahmet İffet Bey, 
Çankırı : Talât Bey, Mustafa Abdüllhallik Bey, 
Çorum : Münir Bey, 
Dersim : Feridun Fikri Bey, 
Diyarbakır : Şeref Bey, 

Sinop : Recep Zülhtü Bey, Yusuf Kemal Bey, 
Sivas: Ziyaettiin Bey, 
Siverelk : Kadri Ahmet Bey, 
Saruhan : Mehmet Safari Bey, 
Trabzon : Rahrnli Bey, 
Gaziantep : Alli Genani Bey, 
Ergani : Kâzım Vehbi Bey, 

İzmir : Saracaoğlu Şükrü Bey, Kâmil Bey, Mus
tafa Necati Btey, Münlir Bey, 

İstanbul : İhsan Paşa. 
Elâziz : Hüseyin Bey, Muhittin Bey, 
IJrfa : Refet Bey, Saffet Bey, 
Beyazıt : Süleyman Sudli Bey, 
Bursa : Nurettin Paşa, 
Bozok : Süleyman Sırrı Bey, 
Bolu : Şükrü Bey, 
Biga : Mehmet Bey, 
Tokat : Mustafa Basri Bey, 
Cebelibereket : Avrii Paşa, 
Kars : Ömer Bey, 
Kırklareli : Şevket Bey, 
Karesli : Mehmet Caıvit Bey, 
Kastamonu : Ali Nazmi Bıey, Necmettin Bey, 
Kocaeli : İbrahim Bey, 
Kozan : Ali Şadli Bey, Ali Salip Bey, 
Konya : Kâzım Hüsnü Btey, Mustafa Bey, 
Kayseri : Zeki Bey, 
Gelibolu : Celâl Nuri Bey, 
Giresun : Tahir Bey, Kâzım Bey, 
Mardin : Yakup Kadri Bey, 
Maraş : Abdülkadlir Bey, 
Malatya : Reşıit Bey, 
Menteşe : Şükrü Kaya Bey, 
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Muş : Rıza Bey, Osman Kadri Bey, 
Niğde : Galip Bey, 
Dördüncü Şubeye Tefrilk Eıdlilen Azayı Kiram 
Ardahan : Tahsin Bey, 
Adana : Kemal Bey, 
Afyohkaraıhisar : Kâmil Bey, 
Aksaray : Mustafa Vehbi Bey, Neşet Bey, 
Amasya : Ali Rıza Bey, 
Antalya : Ahmet Saki Bey, Rasih Bey, 
Ankara : Hilmi Bey, Şalkir Bey, 
Aydın : Tansan Biey, 
Ertuğrul : Halil Bey, 
izmir : Dr. Tevfik Rüştü Bey, 
İsparta : Hüseyin Hüsnü Bey, 

İstanbul : Ahmet Muhtar Bey, Tevfiik Kâmil 
Bey, Refet Paşa, 

Eskişehir : Abdullah Azmi Bey, 
Elâziz : Naci Bey, 
İçel : Dr. Tevfik Bey, 
Bursa : Osman Nuni Bey, 
Burdur : Hüseyin Baki Bey, 
Biga : Şükrü Bey, 
Tektedağ : Cemil Bey, Falilk Bey, 
Canik : Süleyman Nazrni Bey, 
Celbelübereket: İhsan Bey, 
Çankırı : Rif at Bey, Ziya Bey, 
Çorum : Ziya Bey, ismet Bey, 
Dersıim : Ahmet Şükrü Bey, 
Denizli : Haydar Rüştü Bey, Yûsuf Bey, 
Diyarbekir : İbrahim Talu Bey, Zül fi Bey, Feyzi 

Bey, 
Rize : Hasan Cav'it Bey, Fuat Bey, 
Sivas : Dr. Ömer Şevki Bey, 

Saruhan : Ethem Bey, Dr. Saim Bey, Mustafa 
Fevzi Bey, 

Trabzon : Ahmet Muhtar Bey, Abdullah Bey, 
Gaziantep ; Ahmet Remzi Bey, 
Kars : Ağaıoğlu Ahmet Bey, 
Karesi : Ahmet Süreyya Bey, Kâzım Paşa; 
Kocaeli : Saffet Bey, Mustafa Bey, 
Konya : Fuat Bey, Nalim Hazım Bey, 
Kırşehir : Yahya Galip Bey, 
Gümüşhane : Hasan Fehmi Bey, 
Kütahya : Nuri Bey, 
Mardin : Abdülgani Bey, 
Niğde : Ata Bey, 
Van : Hakkı Bey, 

Beşinci Şubeye Tefrik Edilen Azayı Kiram 
Adana: İsmalil Safa Bey, 

Af yonkarahisarı: İzzet Ulvi Bey, 
Aydın : Dr. Maahar Bey, 
Ertuğrul : Rasim Bey, 
Ergani : İhsan Haımıit Bey, 
İzmir : Miahmıut Eısalt Bey, 
İsparta : Mükenretm Bey, 
İstanbul: Kâzım Karaıbekir. Paşa, 
Urfa : Ali Bey, 
Bitlis : Muhittin Nami Bey, 
Bozok : Ahmet Haımdi Bey, 
Bolu : Fallı Rıfki Bey, 
Hakkâri : Asaf Bey, 
Rize : Ali Bey, 
Zonguldak : Raigıp Bıey, Yusuf Ziya Bey, 
Siirt: Mahmut Bey, 
Sivas : Muammer Bey, 
Şaırfkükarabiisar : İsmail Bey, 
Saruhan : Kemal Bey, 
Gaziantep : Ferit Bey, 

Karesi: Haydar Adil Bey, Hulusi Bey, Mehmet 
Vehbi Bey, 

Kastamonu : Hasan Fehmi Bey, 
Konya : Eyüp Safari Bey, 
Kırşehir : lüıtfi Müfit Bey, 
Kayseri : Ahmet HıiHmS Bey, 
Kütahya : Haikiim Rıza Bey, Rapp Bey, Faik Bey, 
Mardin : Abdükiezza'k Bey, 
Mersin : Besim Bey, 
Malatya : Dr. Hilmi Bey, İsmet Paşa, 
Menteşe : Esat Bey, 
Muş : İdyas Sami Bey, 
Niğde : Halit Bey, 
REİS — Divanı Riyaset intihabına ait reylerin 

neticesini arz edeceğim: 

Reli s vekilleri için 156 zat neye iştklaık etmiştir. 
Muamele taimaimdir.J Refet Bey (Bursa) 152, Hasan 
Bey (Trabzon) 152, İsmet Bey (Çorum) 152 rey al
mışlardır. Bu ıreyllerden üç tanesine yalnız birer isim 
yazılı okluğu içlin nazarı dikkate a'kpmaimıştir. Bir 
reyde de kâtiplere ait isim yazılı olduğu için oda 
nazarı itibara alınmamıştır. Bu surette Refet Bey, 
Hasan Bey ve ismet Bey Reis Vekillkılenine intihap 
olunmuşlardır (Allah muvaffak etsin sesleri) 

idare memurlukları için, 153 zat reye iştirak 
etmiştir. Muamele tamamdır. Ali Rjiza Bey (İstan
bul) 151, Rasim Bey (Sivas) 152, Asaf Bey (Hak
kâri) 152, Hacı Bekir Efendi (Konya) 1 rey almış
lardır. Bir de müstenkif rey vardır, j Şu halde Ali 
Rıza Bey (İstanbul), Rasim Bey (Sivas), Asal Bey 
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(Hakkâri) İdame (memurluklarına finıtiihap olunmuşlar
dır. 

Kâtiplikler liçıin : 156 zat reye iştirak etmiştik. 
Muamele taımaımıdıır. Halklkı Bey (Van) 153, Ruşen 
Eşref Bey, (AfyonikaraibJisar) 155, Raıgıp Bey (Zongul
dak) 155, Talât Bey (Çankırı) 154, Kâzım Bey (Gi
resun) 154, Şeref Bey (Diıyarbelkir) 155, rey ıiie kâ
tipliklere inıtahap olunmuşlardır. 

REFET BEY (Bursa) — Retis VekıilKiğiniiıe tek
rar intihap etmek suretiyle Heyeti Cellilienin lütfen 
hakkımda ibraız buyurmuş olduğu 'itimat ve teveccü
hün minmeittarıyım. Bu itimat ve teveccühe lâyık 

olduğumu yine pek kıymetli olan müzaharetlerıine 
isıtkıaden ispata gayret edeceğim. Bi nihaiye hürmet
lerimi ve teşekkürleriimii arz ederim. 

RASİM BEY (Sivas) — Efendim, altıncı defa 
olarak heyetli idare azalığına intihap buıyurulduğum-
dan dolayı Heyeti Celilelerıine arzı teşekkürat eyle
rim, (Alkışlar). 

REİS — Efendim, Bugün başlka bir işlkniz yok
tur. Çarşamba günü saat 14'de içtima eitmeık üzere 
celseyi tatil ediyor um. 

Hitamı müzakerajt; Saat : 16,0-5 
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