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duğumu zikretmeliyim. Beni tekrar bir daha 
heyecana düşüren şey kumandanlık dairesinden 
ayrılırken halkm heyecan ve tezahürünün ora
dan sonra gittiğim yere kadar devam edişidir. 
Son ziyaretgâhım Trabzonun askerî garnizonu 
oldu. Garnizonda kıymetli kumandanlar tarafın
dan bana takdim edilen Trabzon askerî kuvvet
lerimizle açık alanda karşı karşıya bulunduğu
muz dakikada duyduğum zevki tarif edemem. 
Ö kadar İd. derhal askerlik duygularım uyandı 
ve onlara bulundukları dar alanda benim ve 
benimle beraber bulunan zatlerin memnuniyet
lerini mucib olacak gösteren ufacık bir tatbikat 
yapmaktan kendimi alamadım. Orada gördük
lerimden şok memnun oldum. Kumandanları 
tebrik ettim. Istanbuldaki görüşümde bildirmiş
tim. Onun gibi, şarkm bu önemli ve geniş bölge
sinde yüksek kumandayı elinde tutan kıymetli 
Orgeneral Kâzım Orbaydan ve kendisi ile beraber 

burada bulunan Korgeneral Muzaffer Ergüderden 
ve kendisine filen tatbikat yaptırmış olduğum al
bay Nuri Berközden ve bütün şark ordusu komu
tan, subay ve eratından çok memnun kaldığımı 
Marasala bildirmenizi ve Maraşalın da kendilerini 
tebrik ve takdir etmelerini arzu ettiğimi bil
diririm. 

Şimdi bu dakikada Trabzon Atatürk köş
künde bulunurken bütün Şark vilâyetleri Türk 
mümessilleri heyetleri ile beraber geçirmekte 
olduğumuz samimî hayatın Devlet, Hükümet 
ve millet iştirakinin en yüksek enmuzecini gör
mekte olduğumu söylersem buna ne kadar se
vineceğinizi ve benim bu derin sevincimi bü
tün memleket ve millete senin ağzından ne ka
dar iyi söylenebileceğini takdir ederek gözle
rinden muhabbetle öperim. 

K. Atatürk 
BAŞVEKÎ İSMET İNÖNÜ ( Malatya ) — 

(Alkışlar arasmda kürsüye gelerek): 
Atatürkün okuduğumuz telgrafı hepimizi 

sevindirecek ve müftehir edecek iyi havadisle 
doludur. Atatürkün her seyahati memleket 
için hayır ve fayda kaynağıdır, Hükümet için 
istifadelerle doludur. Atatürkün etrafında 
Trabzon muhitinde toplanan bütün Şark vilâ
yetleri halkımızın gösterdiği muhabbet, bera
ber çalışma ve azmü kudret manzarası Trab-
zondan bütün memlekete huzurunuzda akset
miş bulunuyor. Atatürkün seyahat buyurduk
ları yerde hizmetinden memnun oldukları âmir 
ve memurlarımıza ve bilhassa kumanda heyeti
miz ve subaylarımıza gösterdiği muhabbet ve 
takdiri ferah ve iftiharla telâkki ettiğimizi söy
lerken bu sözlerimin huzurunuzda ve memleket 
muvacehesinde kendilerine samimî tebrik his
lerimize tercüman olmasmı isterim. 

Atatürk, bilhassa bulunduğu cemiyet için
de bedbinlik hislerini derhal yıkayan ve mem
lekette çalışmak için, kudretli, ileri ve bahti

yar olmak için lâzım olan neşe ve kudreti 
derhal o muhite telkin eden bir varlıktır ki 
bu hassası cemiyet için ve millet için kurucu 
yaratıcı ve öğretici olarak kendisine başlı ba
sma ayrı bir kudret vermektedir. Arkadaşlar, 
dünyanın bu günkü halinde milletlerin hangi 
istikbale doğru gittiklerini ve ne çetin mev-
zularla karşılaşacaklarını tahmin etmek kim
senin iktidarında değildir. Amma Türk mille
ti işitmelidir ki her millet gibi Türk milletinin 
de yakın ve uzak âtide uğraşacağı meselelerin 
ehemmiyet ve azameti tasavvur olunabildiğin-
den fazladır. Bu memleketin dahil ve haricî 
siyasette vücude getirmeye mecbur olduğu 
eserler ve uğraşacağı meseleler o kadar çetin, 
geniş ve zrodur. Türk milleti bu gün bütün 
dünyada başlı basma kuvvet ifade eden nâdir 
milletlerden biridir. (Sürekli alkışlar). Bütün 
vatandaşlarımın işitmesini isterim ki Türk 
milletine bu kuvveti veren âmillerin başmda 
Türk milletinin gösterdiği samimî beraberlik 
gelir. Türk milletinin, Atatürkün etrafmda 
bir tek vücud gibi her hareket için hazır bu
lunması hakikat ve dünyaya verilen bu ka
naattir ki onun başlıca kudretini teşkil etmek
tedir. (Sürekli ve şiddetli alkışlar). 

Atatürke karşı gösterdiği şevki ve bağlılık
la Türk milleti yekpare vücud halinde müte
madiyen ilerleyeceğine ve hariçte en kuvvetli, 
en temiz sulh ve medeniyet unsuru olduğu ka
dar, en çetin mücadelelere göğsünü muvaffaki
yetle... (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al
kışlar) karşı koyacağına yürekten emin olduğu
nu göstermiş oluyor. (Şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar, Büyük Şefimiz ve milletimiz 
beraber olarak bir vücud gibi sevgide ve bağ
lılıkta beraberlik göstermekten bu memleketin 
kazandığı kudret, bütün kudretlerin başmda 
gelen ve bir cok milletlerin hasretle, hayran
lıkla gıbta ettikleri bir varlıktır. (Bravo sesle
ri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, ruznamemizde bir 
kaç lâyiha kalmıştır. Müsaade ederseniz bunları 
da ikmal edelim, (öğleden sonra, sesleri). 

.9 — Çok çocuklu hâkimlere verilecek yar
dım, paralarüe ikramiye hakkında kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/874) [1]. 

BAŞKAN — Müstaceliyetle müzakeresini 
teklif ediliyor. Bu teklifi kabul edenler... Et-
miyenler... Müstaceliyetle müzakeresi kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı?. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmiştir 

[1] 262 sayılı hasmayazı zabtın sonundadır. 
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