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1 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Anadolu • Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hak
kında kanun lâyihası (Divanı muhasebat encümenine) 

2 — Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası (Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Evkaf umum müdürlüğünün 1930 senesi hesabı 
katisi hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat en
cümenine) 

4 — Hıfzissıhha müessese ve hıüştemilâtı için sar
fına mezuniyet verilen tahsisata 250 000 liranın ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası (Sıhhat ve içtimaî muavenet 
ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Kara gedikli küçük zabit ve ihzari mektepleri 
talebesinin askerî liseler talebesi gibi iaşesi hakkında 
kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 se
nesi hesabı katisi hakkında kanun lâyihası (Divanı mu. 
hasebat encümenine) 

7 — Konya ovası sulama idaresinin 1930 senesi he
sabı katisi hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat 
encümenine) 

8 — Seyrisefain idaresinin 1929 senesi hesabı kati
si hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat encüme
nine) 

9 — Türkiye Ciimhuriyetile italya Hükümeti ara
sında aktedilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve adlî tesvi
ye muahedenamesinin temdidine dair protokolün tasdiki 
hakkında kanun lâyihası (Hariciye ve Adliye encümen
lerine) 

Tezkereler 
10 — 551, 1485 ve 1890 numaralı kanunlardaki ma

lûl tabirlerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Sıhhat ve içtimaî muavenet, Millî Müdafaa, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

11 — Bolu mebusu Şükrü Beyin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümene) 

12 — Denizli serkomiseri Memet Celâl Efendinin 
kırmızı şeritli istiklâl madalyasile taltifi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (Millî Müdafaa encümenine) 

13 — Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna merbut 2 numaralı cetvele ithal 

edilnıiyen maaşlı memurlara uzaklık ve pahalılık zam
larının verilip verilmiyeceğinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

14 — Eskişehir mebusu Cafer Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene) 

15 — Eskişehir mebusu Emin Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene) 

16 — îsmailoğlu Fuat Beyin istiklâl madalyasile tal
tifi hakkında Başvekâlet tezkeresi (Millî Müdafaa encü
menine) 

17 — Ilgazm Karacaören nahiyesinin Köprülü kö
yünden Alioğlu Hatip Hasan Efendinin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye encü
menine) 

18 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit encümene) 

19 — Maaş kanununun 8 inci maddesinin tadiline 
dair kanunun tefsin hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

20 — Manisa mebusu Tahir Beyin teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adli. 
ye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümene) 

21 — Sivas mebusu Necmettin Sadık Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümene) 

22 — Sivereğin Camii kebir mahallesinden Kirkor-
oğlu Karabet nam diğer Mühtedi Mustafanın ölüm ceza
sına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye 
encümenine) 

23 — 7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna mü-
zeyyel kanunun tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

24 — 25 haziran 1932 tarih ve 2026 numaralı kanun 
ahkâmının jandarma zabitanına teşmil edilip edilmiye-
ceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14 

MUVAKKAT REÎS — Refet Bey 
MUVAKKAT KÂTİPLER : Avna Doğan B. (Yozgat), Haydar Rüştü B. (Denizli), Ziya 

Gevher B. (Çanakkale), 

MUVAKKAT REÎS — Yoklamaya başlıyoruz 
efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

1 — Reisicumhur Gazi Hazretlerinin nutuJdarı 
REİSİCUMHUR GAZI HAZRETLERİ (şid

detli alkışlar arasında riyaset kürsüsünü teşrif bu
yurdular). 

— Büyük Millet Meclisinin muhterem azası; 
Büyük Millet Meclisinin 4 üncü devresinin 

2 nci toplanma yılını açıyorum. Yüce milletimizin 
değerli vekillerini, saygı ve sevgi ile selâmlarım 
(Alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım! 
Beynelmilel siyasî ve iktisadî buhranlardan, 

beşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam 
etmektedir. 

Siyasî buhranın mahiyeti, silâhları bırakma 
konferansının müşküllerinde hulâsa olarak müşa
hede edilebilir. 

iktisadî buhran ise, milletler arasında müba
delenin azalması ve daralması şeklinde sahasını 
genişletmiş ve tesirini arttırmıştır. 

Bizim kanaatimizce beynelmilel siyasî emniye
tin inkişafı için, ilk ve en mühim şart, milletlerin 
hiç olmazsa sulhu muhafaza* fikrinde, samimî ola
rak birleşmesidir (Alkışlar). 

Biz iktisadî genişliğin temelini de, ancak her 
milletin refahla yaşamağa ve ilerlemeğe hakkı ol
duğunu teslim eden bir zihniyetle, bütün milletle
rin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında gö
rüyoruz (Alkışlar). 

Muhterem millet vekilleri! 
Bütün milletlerin güçlükle göğüs germeğe uğ

raştığı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık, 
Hükümetimiz yüksek isabet göstermektedir (Al
kışlar). 

Komşularımızla ve bütün milletlerle münase
betlerimiz ciddî, samimî sulh ve emniyet fikrine 
müstenit olarak inkişaf etmektedir (Alkışlar). 

Dostlar arasında, dürüst bir vaziyetin muhafa
zası bizim, daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir 
esastır (Alkışlar). 

MUVAKKAT REÎS — Ekseriyet vardır efen
dim. Reisi Cumhur Hasretleri nutuklarını irat bu
yuracaklardır. 

Beynelmilel iktisat güçlüklerine karşı, halin 
icabına göre, müdafaa, muvazene, inkişaf tedbir
lerini almaktayız. Karşısında bulunduğumuz her 
imkânı genişlik ve kolaylık yolunda tatbik etmeğe 
çalışıyoruz. Millî iktisadın ve paranın gösterdiği 
kudret ve istikrar; alınan tedbirlerin isabetine 
kanaat verecek mahiyettedir. 

Bütçenin vaziyeti, tahminlerin bu yıl tahakkuk 
edebileceğine kuvvetli umut vermektedir. Her 
halde muvazeneli bir bütçenin temini, gelecek yıla 
düşen kaygulanmızın, yine esası kalacaktır. 

Aziz arkadaşlar! 
Her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana 

işlere, ara vermeden, devam etmeğe mecburuz. 
Demiryolu programının tatbikına devam ede

ceğiz (Alkışlar). 
Ziraat sahasında ıslah müesseselerini tamamlı-

yacağız. 
ihracat mallarımıza hariçte alıcı bulmak ve sa

tışlarımızı genişletmek için, her tedbiri arayıp 
bulmak ehemmiyet verdiğimiz noktadır (Alkış
lar). 

Millî ihtiyaç ve menfaatlerimizin mübrem kıl
dığı sanayi şubelerinin bir an önce, tahakkuk et
tirilmesine, hassasiyetle çalışıyoruz. 

içtimaî hastalıklar ile mücadele faaliyetini art
tıracağız. 

Millî kültürün her çığırda açılarak yükselme
sini Türk Cumhuriyetinin temel dileği olarak te
min edeceğiz (Alkışlar). 

Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzel
lik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet 
teşkilâtımızın, dikkatli, alâkalı olmasını isteriz 
(Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar! 
Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, dur

madan, ilerlemekte ve yükselmektedir (Alkışlar). 
Büyük türk milletinin, bu yoldaki hızını, her 

vasıta ile arttırmağa çalışmak, bizim, hepimizin 
en kutlu vazifemizdir. 

(Sürekli alkışlar arasında kürsüden indiler) 

2 — NUTUKLAR 
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3 — İNTİHAPLAR 

1 —- Riyaset intihabı 
MUVAKKAT REİS — Efendim, reis intiha

bını yapacağız. 
Rey puslalarmı lütfen atınız. 
Rey vermiyen var mı efendim? Rey toplama 

muamelesi bitmiştir. 
Reyleri tasnif edecek zevatı kura ile intihap 

edeceğiz. 
(Ömer Davut (Kütahya), Refik Şevket (Mani

sa), ibrahim (Kütahya) Beyler kura ile aranın 
tasnifine memur edildiler.) 

MUVAKKAT REÎS — Riyaset intihabına ait 
reylerin neticesini arzediyorum: 

Balıkesir mebusu Kâzım Paşa Hazretleri 234 
reyle ve ittifakla riyasete intihap olunmuşlardır 
(Alkışlar). 

BALIKESİR MEBUSU KÂZIM PAŞA HAZ
RETLERİ (Alkışlar arasında Riyaset kürsüsüne 
geldiler). 

— Muhterem arkadaşlar! beni tekrar Meclis 
reisliğine intihap ettiğinizden dolayı teşekkür 
ederim. 

itimadınızın devamını; bana şimdiye kadar 
tevdi ettiğiniz vazifeleri kanunlarımıza ve nizam
larımıza muvafık bir surette yaptığıma delil adde
diyorum (Alkışlar). 

Bundan sonra da ayni dikkatle çalışacağım. 
Benim muvaffakiyetim sizin muzaheretinizle müm-

RElS — Celse açılmıştır, intihap neticesini ar 
zediyorum: 

Reisvekilliklerine Esat B. (Bursa) 228, Refet 
B. (Bursa) 228, Hasan B. (Trabzon) 228 reyle inti
hap olunmuşlardır (Allah muvaffak etsin sesleri, 
alkışlar). 

HASAN B. (Trabzon) — Muhterem arkadaş
lar! bendenizi reisvekilliğine tekrar seçmek sure-
tile hakkımda gösterdiğiniz teveccühe karşı derin 
şükranlarımı takdim ederim. Her zaman olduğu 
gibi ifayi vazife esnasında kıymetli muzaheret ve 
muavenetinizin devamını dilerim (Allah muvaffa
kiyet versin sesleri). 

REFET B. (Bursa) — Muhterem arkadaşla
rım! reisvekilliğine beni tekrar intihap etmek sü

lündür. Bunu benden esirgememenizi rica ede
rim (Alkışlar). 

Cümlenizi saygı ile ve muhabbetle selâmhya-
~ak işe başlıyorum (Alkışlar). 

2 — Reis cehilleri, idare âmirleri ce hatipler 
'ntihabı 

REİS — Riyaset divanı intihabına devam ede
ceğiz. 

Reyleri tasnif edecek azalan kura ile seçece
ğiz. 

Reisvekilleri reylerini tasnif edecek azalar: 
Rifat B. (Çankırı), 
Memduh Şevket B. (Elâziz), 
Aziz B. (Erzurum). 
idare âmirleri reylerini tasnif edecek azalar: 
Bayraktaroğlu Halit B. (Bayazıt), 
Bakteriyolok Refik B. (Bursa), 
Rasıh B. (Antalya). 
Kâtipler için verilen reyleri tasnif edecek aza-

lar: 
Faik B. (Niğde), 
Halil B. (izmir), 
Tevfik Fikret B. (Konya). 
Reyler tasnif edilinciye kadar celseyi beş daki-

ka tatil ediyorum. 

Kapanma saati; 15 

retile hakkımda gösterdikleri çok yüksek itima
dın minnettarıyım. Bu kıymetli teveccühe lâyık 
olmak için çalışmak en mukaddes vazifemdir. Ta
biî siz de muzaheretlerinizi evvelkiler gibi diriğ 
buyurmazsınız (Alkışlar). 

ESAT B. (Bursa) — Heyeti çeliklerinin pek 
kıymetli emniyet ve itimatlarından dolayı bende
niz de çok teşekkür ederim ve bu kıymetli itimat 
ve emniyete daima sadık kalmayı yüksk huzuru
nuzda vadeylerim (Alkışlar). 

RElS — idare amirliklerine: 
Halit B. (Bayazıt)230, İrfan Ferit B. (Mar

din) 230, Memet Ali B. (Artvin) 230 reyle intihap 
olunmuşlardır. 

İ K I N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15, 10 

REİS — Kâzım Paşa 
KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yozgat), Ziya Gevher B. (.Çanakkale) 

- 4 -
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Kâtipliklere: 
Ruşen Eşref B. 217, Ziya Gevher B. 217, Avni 

Doğan B. 217, Haydar Rüştü B. 217 reyle intihap 
olunmuşlardır (Alkışlar). 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Ruzname hak
kında maruzatta bulunmak istiyorum. 

REÎS — Buyurun efendim. 
HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, Rei

sicumhur Hazretlerinin demin dinlediğimiz nutku, 
bizim her zaman olduğu gibi gelecek yıllarda da 
önümüzü aydınlatacak hakikatlarla doludur. Bun
lardan birisi de Türkü kendi diline, öz diline gö-
türmiye taallûk eden fıkradır. Bu itibarla daha 
Meclisin ilk gününde Büyük Meclise düşen bir va
zife olduğunu düşünüyorum. Arzetmek istiyo
rum ki; biz de kanunlarımızda, kararlarımızda bu 
büyük harekete daima müessir, bu büyük hareket 
içinde daima kuvvetli bir amil olmak mevkiinde 
bulunuyoruz. Onun için Büyük Reisin işaretlerine 
ilk ittiba edenlerden biri olduğumuzu göstermenin 
tam sırası olduğuna kani olarak arzetmek istiyo
rum ki bizim bu harekette yapılacak vazifelerimiz 
nelerdir, kanunlarımızda, kararlarımızda milletin 
öz dilini gün geçtikçe daha hâkim kılmak için da
ha nasıl tedbirler alabiliriz? Bunu müzakere et
mek ve bir karara vâsıl olmak lâzımdır. 

Bunun için bittabi encümenler yeniden seçile

cektir. Eğer tensip buyurursanız her encümenden 
bir arkadaş almak suretile bir hususî encümen ayı
ralım ve buna; Türkü öz diline götürmek hare
ketinde Büyük Meclise düşen vazifeleri ayırmak 
için karar almak salâhiyetini verelim. Bunun 
için bir takrir takdim ediyorum. Takririmde rica 
ediyorum ki encümenler seçilirken her birinden 
birer arkadaş ayıralım ve bu hayırlı vazifeyi on
lara verelim. 

REÎS — Efendim, nutuk üzerine müzakere açı
lamaz ve henüz encümenler teşekkül etmediği 
için takrirler üzerine de hiç bir şey müzakere edi
lemez. Binaenaleyh bu takriri Riyaset muhafaza 
eder, bir hafta sonra, yani ihtisas cetvelleri ta
lik edildikten dört gün sonra encümenler intihap 
olunur. Bu suretle bütün meclis her türlü tefer-
ruatile teşekkül etmiş olur. Bu mesele Riyaset 
divanınca düşünülür, icap ederse encümenlerde 
de görüşülür, Maarif vekili ile de temas edilir. 
Bu gün takrir üzerine müzakere açmağa nizamna
memiz müsait değildir (Doğru sesleri). 

RUŞEN EŞREF B. ( Afyon Karahisar ) — 
Çok muvafıktır efendim. 

REÎS — Bu gün başka müzakere edilecek bir 
şey yoktur. Meclis pazartesi günü yani bir hafta 
sonra saat 14 te toplanacaktır. 

Kapanma saati: 15, 20 
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T. B. M. M. Matbaam 


