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Bir de Hafız Emin Beyin mazbatası vardır.
O da dördüncü şubeye havale edilmiştir.
Efendim şube riyasetlerine ve kâtipliklerine
kimler intihabedilmişse onları arz edeceğim.
2. — Âzâyı kiramdan evvelce tahlifi icra edilmiyenlerin tahlifi,

C : 1

t

isimlerini bir daha okuyacağız. Reylerini istimal
etmemiş olanlar varsa reylerini istimal etsinler.
İstihsali âra hitam bulmuştur.
(Râsih Efendi (Antalya), Rahmi Bey (Si- *
vas), Mükerrem Bey (İsparta), tasnifi araya
memur edilmişlerdir.)

MUVAKKAT R E İ S — Efendim! Riyaset
MUVAKKAT REİS — Efendim müsaade
için vukubulan intihapta berveçhi âti âra hâsıl
ederseniz geçenlerde ilk Birinci Celsede tahlif
olmuştur; Reye iştirak eden azayı kiramın adedi
merasimi yapılmıştı. O celsede bulunmayan ar
(197) dir. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
kadaşlar varsa onların da tahlif merasimini ya
(196) rey ile Türkiye Büyük Milrct Meclisi Ri
palım. Kim tahlif edilmemiışse bendenizde ka
yasetine intihabedilmiştir. (Alkışlar)
yıtları vardır. Eğer onlardan mevcudolan ze
vat varsa tahlif edelim. (Rıza Nur Bey (Sinob)
RECEB B. (Kütahya) — Paşa Hazretleri, o
tahlif edildi.)
bir reyin kime aidolduğunu lütfen ifade buyurur
ESAD Ef. (Menteşe) — Sadık klaeağınızı - musunuz?
ispat ettiniz. Bundan sonra da ispat edersiniz.
REÎS —• O bir rey İsmet Paşa Hazretle
(Zekâi Bey (Aydın), Safa Bey (Adana), Veh
rine verilmiştir. Affedersiniz okuyamamıştım.
bi Bey (Karesi), Ali Suavi «Şuuri»-Bey (Kare
MUSTAFA F E H M İ Ef. (Bursa) — Onu
si) nin tahlifleri icra olunduktan sonra ismet
da
belki
Paşa Hazretleri vermişlerdir.
Paşa (Malatya) mn resmi tahlifi alkışlar ara
(Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri sürek
sında icra olundu.)
li
alkışlar
arasında riyaset mevkiine geçmiştir.)
(Doktor Hilmi Bey (Malatya), Ab idin Bey
(Saruhan), Reşad Bey (Saruhan), Mahmud Ne
3. — NUTUKLAR
dim Bey (Malatya) nın tahlifleri icra kılında.)
3. — Divanı Riyaset

intikabah.

MUVAKKAT REİS — Efendim ruznamemizde Divanı Riyaset intihabı vardır. Divanı
Riyaset intihabını Nizamnamei Dahilî mucibin
ce şu veçhile yapaıeaği'z : Birinci intihap Reis
için, ikinci intihap Reisisani için, üçüncü inti
hap Reisvekilleri, dördüncü intihap İdare Me
murları, beşinci intihap Kâtipler içindir. (Gü
rültüler) Efendim Nizamnamei Dahilî böyle di
yor. Şimdi Reis intihabı yapacağız.
YAHYA GALÎB B. • (Kırşehir) — Beş ku
tu koyalım da öyle yapalım.
MUVAKKAT R E Î S — Efendim Nizamna
mei Dahilîde musarrahtır jlani ayrı, ayrı yapmak
tır.
Dr. F İ K R E T B. (Ertuğrul) — Yalnız bir
kişi yazılacak değil mi efendim?
MUVAKKAT R E Î S — Evet, şimdi Riyaset
intihabı icra edilecektir. Reylerinizi istimal bu
yurunuz !
(Konya daireyi intihabiyesinden itibaren
isimler okunarak reyler toplanmıştır.1)
MUVAKKAT R E Î S — Efendim isimleri oku
nup da kendileri burada mevcudolmıyanlann
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1. — Meclis Reisliğine intihabolunan
Gazi
Mustafa Kemal Pasa Hazretlerinin
nutukları
REİS GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
HAZRETLERİ -±- Efendiler! Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ikinci intihap devresine dâhil
olmuş bulunuyoruz. Yeni Meclisimizi teşkil eden
Heyeti Celilenizi kemali hürmetle selâmlarım.
(Teşekkürler ederiz, sesleri) Bu devrei intihabiye, aynı zamanda, yeni Türkiye Devletinin, ye
ni tarihinde mesut bir intikal zamanına tesadüf
ediyor. Bunu memleketimizin, milletimizin sa
adet ve selâmeti için, Heyeti Âliyenizin muvaf
fakiyeti için falihayır addediyorum.
Filhakika dört senelik İstiklâl mücahedemiz,
milletimizin şanına lâyik bir sulh ile neticelen
miştir. Lozan'da imza edilmiş olan muahedenamenin Heyeti Âliyenizin tasdikine iktiran ettiği
takdirde bütün mânasiyle hür ve müstakil olarak
mesut bir mesai sahasına dâhil, olmuş bulunaca
ğız. İstihsal edilen netayici mesudenin muhafa
zasında Lozan Muahedesinden tefrik edilen me
selelerin halli katisinde ve milletimizi huzur ve
refaha nail edecek feyizli hizmetlerde muvaffa
kiyeti tammenizi bütün kalbimle temenni ederim.'

