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1 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Devlet demiryolları ve limanları umum mü

dürlüğünün 1930 senesi son hesabı hakkında kanun 
lâyihası (Divanı Muhasebat encümenine) 

2 — Hazineye ait bazı alacakların affi hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1932 senesi son hesabı hakkında kanun lâyihası (Di
vanı Muhasebat encümenine) 

4 — Menemen hâdisesinde şehit edilen Kubilâyin 
annesine maaş tahsisi hakkında kanun lâyihası (Bütçe 
encümenine) 

BİBİNCÎ CELSE 
Açılma saati :: 14 

MUVAKKAT REİS — Esat B. 
MUVAKKAT KÂTİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Hamdi B. (Mersin), Avni Doğan B. 

(Yozgat), Ali B. (Rize) 

REİS — Efendim yoklama yapılacaktır. 
( Yoklama yapıldı ) 

REİS — Ekseriyet vardır. 

NUTUKLAR 

Reisicumhur Gazi Hazretlerinin nutuk
ları 

REİS — Şimdi Reisicumhur Hazretleri nu
tuklarım irat buyuracaklardır efendim. 

(Reisicumhur Mustafa Kemal Hazretleri sü
rekli ve şiddetli alkışlar arasında kürsüyü iş
gal buyurmuşlardır. ) 

Büyük Millet Meclisinin Muhterem azası, 
Büyük Millet Meclisinin dördüncü devresi

nin üçüncü toplanma yılını açıyorum. Mille
tin muhterem vekillerini derin saygılar ve sev
gilerle selâmlarım (Alkışlar). 

Bu sene Cumhuriyetin onuncu yılım kutlu-
lamakla bahtiyar olduk (Alkışlar). Milletimi
zin gösterdiği taşkın sevinçler, gönüllerimizi 
iftiharla doldurdu. Cumhuriyetin feyizleri, ül
kenin her bucağında canlandırıldı. Millet, ge
çen on senelik Cumhuriyet eserlerini, topluca, 
gözden geçirdi ve gerçekten sevinmeğe ve öğün-
meğe hakkı olduğunu gördü (Alkışlar). 

Arkadaşlar, 
Geçen on sene, gelecek devirler için, bir baş

langıçtan başka bir şey değildir. Bununla bera
ber, eski devirlerin tarihi karşısında, Cumhuri
yetin, bu on senesi, eşi görülmeyen bir diriliş 
ve göz kamaştırıcı, bir ileri atılış abidesidir. 
(Alkışlar). 

Muhterem Millet Vekilleri; 
Bu toplanma yılında, milletin engin teza

hüratından geniş ilhamlar alarak çalışmağa 
başlıyoruz. Karşılaşacağımız zorluklan yenmek 

için, gayretlerimizin ve fedakârlıklarımızın, ge-
iıiş olmasına, azim ve irademizin sağlam bulun
masına ihtiyacımız gittikçe daha çok olacaktır. 

İktisadî cihazımızı kurmak lüzumu, her gün, 
tfaha mübrem ve müstacel bir mahiyet alıyor. 

Gerçi, ziraî mahsullerimizin, cins ve miktarı 
üzerindeki terakkilerimiz: milletimizi oldukça 
geniş ve her halde emin bir vaziyete koymuştur. 

Bütün f akültelerile beraber açılmış olan yük
sek ziraat enstitüsünün yetiştireceği yüksek mü-
İendislerin, ileride, memlekete faydalı olacak
larına şüphe yoktur. 

Sanayideki teşebbüsler dahi, teşvik edecek 
Ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memle
ketin mübrem sanayiinin kurulması bitmedikçe, 
Her noktai nazardan, yürek istirahatı duymamıza 
ijnkân yoktur. Bu sebeple, memleketin smaî teç
hizatını, tamamlamak için, bütün gayret ve dik
katinizi celbetmeği yerinde buluyordum. 

Efendiler; 
Cihanın iktisadî vaziyeti henüz eyiliğe doğru 

fyzla ümit vermemektedir. Malî vaziyet, bu se
beple de, büyük alâkanızı davet edecektir. Geçen 
sfeneki bütçe tahminlerinin varidat noktai naza-
rimdan tamamen tahakkuk etmiş olduğu anla
şılmıştır. Fakat, içinde bulunduğumuz sene va
ridatının nasıl tahakkuk edeceği hakkında, he
nüz bir hüküm verilecek zaman geçmedi. Her 
h^lde bütçe muvazenesini muhafaza ve temin 
etmek için Yüksek heyetinizin her tedbiri al
mağa, bilhassa ehemmiyet vereceğine eminim. 
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Açık bir bütçenin, hesapsız mahzurlarım iyi 
bilen Büyük Millet Meclisinin, muvazene yolun
da katî karar sahibi bulunması, Devletin malî 
ve hatta umumî siyaseti için büyük teminattır. 

Arkadaşlar; Üniversite tesisine verdiğimiz 
ehemmiyeti beyan etmek isterim. Yarım tedbir
lerin kısır olduğuna şüphe yoktur. Bütün iş
lerimizde olduğu gibi maarifte ve kurulan Üni
versitede de radikal tedbirlerle yürümek katî 
kararımızdır. 

Efendiler; beynelmilel münasebetlerin geçen 
sene zarfında sulh ve huzur noktai nazarından 
inkişafı, cihanın bir çok kısımlarında inşirah ve
rici bir halde olmamıştır. 

Beynelmilel iktisat ve silâhlan bırakma kon
feranslarından da şimdiye kadar müsbet netice 
alınmamıştır. Milletimizin, müdafaa vasıta ve 
kuvvetlerine hususî ehemmiyet atfetmesi lüzu
munu söylemek vazifemizdir (Alkışlar). Müte
selli olabiliriz ki, sulh ülküsü; bizim içinde bu-
luncluğurauz yakın muhitte, memnun olunacak 
terakkiler kaydetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
beynelmilel sulh ve emniyeti kuvvetlendirmek 
için, kendi tesiri ve iktidarı olan sahada ve ay
ni arzuda olanlarla beraber, hayırlı faaliyetlerde 
bulunmuştur (Alkışlar). Londrada imzala
nan, mütecavizin tarifi muahedeleri, beynelmilel 
ademi tecavüz fikrini tevsik eden diğer mukave
lelere hakikî bir canlılık vermektedir. Büyük 
Millet Meclisinin bu mühim eseri takdir buyu-
raca^ma şüphe yoktur (Alkışlar). 

Efendiler, 
Bu seıe, mümtaz bir Sovyet heyetinin cevap 

ziyaretini kabul ettik (Alkışlar). Bu ziyaretin 
onuncu yıl bayramına tesadüf ettirilmesi, iki 
memleket arasındaki münasebetlerin derin sa
mimiyeti gösteren mesut bir vesile olmuştur. 
(Alkışlar). 

îki memleketin çetin zamanlarında kurulmuş, 
on beş senedir türlü imtihanlardan, daha kuv
vetli çıkmış bir dostluğun daima yüksek kıymeti 
haiz olması, beynelmilel sulh için değerli ve 
ehemmiyetli bir âmil olduğunda tereddüt edi
lemez (Alkışlar). 

Balkanlarda münasebetlerimiz inkişafa maz-
har olmuştur. Yunanistanın mümtaz Başvekilini 
ve nazırlarım kabul ettiğimiz esnada, dostça 
anlaşma paktı imza edildi. Başlıca hükmü, iki 
memleketin müşterek hudutlarını karşılıklı te-
ahhüt altma alan bu mukavele Yunanistanla 
aramızda mütemadiyen artan dostluk ve emni
yet rabıtasının neticesidir ( Alkışlar ). Bu mu
ahede, denizde ve karada yüksek menfaatleri 
ve coğrafî rabıtaları bu kadar biri birine gir
miş olan iki memleket için tabiî ihtiyacın ifa
desidir. Bu muahede, Balkanlarda dahi sulhun 

ve umumî ahengin kuvvetli bir vasıtası olacak
tır ( Alkışlar). 

Bulgaristanla dostluk ve emniyet münasebet
lerinin arttırılması için, biz bütün imkânları 
kullanmaktayız. îki memleket arasındaki bita
raflık ve hakem muahedesinin uzatılmasını der
piş eden bir protokol, vekillerimizin komşu Hü

kümete cevabî ziyaretleri esnasında imzalanmıştır. 
İktisadî ve siyasî münasebetleri inkişaf ettir
mek, Cumhuriyet Hükümetinin ciddî arzusudur. 

Mütenekkiren seyahat eden Haşmetlû Yu
goslavya Hükümdarı ile, telâki vukuunu, mesut 
bir hâdise telâkki ederiz ( Alkışlar ). 

Balkanlarda sulh ve huzur temennilerini, 
iki memleket arasmda iyi münasebetler inkişa
fım ve bir ademi tecavüz muahedesi yapılması 
kararım tebarüz ettiren konuşmalardan, beynel
milel sulh ve emniyet ülküsü, yalnız, müstefit 
olmuştur. 

Romanyanrn değerli Hariciye nazmmn res
mî ziyaretini ve bu esnada iki memleket arasın
da ademi tecavüz ve hakemlik muahedesi imza
lanmış olmasını memnuniyetle zikrederiz ( Al
kışlar ). 

Mütecavizin tarifi muahedesüe ademi teca
vüz ve tecavüze ademi iştirak ve tecavüzü tak
bih fikirlerini tebarüz ettiren muahedenin mem 
leketler arasmda hakikî bir emniyet havası ya
ratmakta olduğuna şüphe yoktur. 

Macaristanm mümtaz Başvekilinin ve Hari
ciye nazrnnm ziyaretlerini çok samimiyet ve 
memnuniyetle karşıladık ( Alkışlar ). İki mem
leket arasındaki bitaraflık ve hakem muahedesi 
de uzatılmıştır. Milletlerimiz arasındaki kardeşçe 
duygular bu mesut vesilelerle taşkın bir surette 
gösterilmiştir ( Alkışlar ). 

Muhterem Efendiler; 
Balkanlarda ve orta Avrupadaki Devletler 

ararında Türkiye Cumhuriyeti ancak politikası
nın düribt ve açık mahiyeti sayesinde, samimî 
mevkii muhafaza etmektedir (Alkışlar). Pek 
nâzik olan bu siyasetin icaplarını dikkatle göz 
önünde bulundurmaktayız. 

Türkiye Cumhuriyetinin Diğer Devletlerle 
münasebetlerinin, aradaki muahedelerin hüküm
lerine ve beynelmilel dostluk icaplarına uygun 

I olarak umumiyetle iyi olduğunu söyleyebilirim. 
' Aziz arkadaşlarım; Büyük Millet Meclisinin 
i bu seneki çalışma devri mühim mevzularla do-
j ludur. Bir kaç yıldanberi, millî ve beynelmilel 
I vaziyetler, her sene, bir evvelkinden daha ehem

miyetli olmaktadır. Yüksek basiretinizden 
| memleket ve milletimiz; itimat ve emniyetle, 

yeni ve büyük feyizler beklemektedir. > 
Açmakta olduğunuz ikinci on yıllık devrenin 

| ilk yılı yeni bir azim ve kudret devrinin parlak 
' bir misali olacaktır (Ayakta sürekli alkışlar, 

şiddetli alkışlar, bravo, yaşa Gazi sesleri). 
o 
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İNTİHAPLAR 
1 — Riyaset intihabı 
MUVAKKAT REÎS — Şimdi Büyük Millet 

Meclisi Reisi seçilecektir. Malûmu aliniz bu gizli 
rey ve mutlak ekseriyetle olur, hazırlanan ku
tular gezdirilecektir, lütfen rey atmanızı rica 
ederim. 

Reis seçilmesine rey vermeyenler rey pusla-
lannı kullansınlar efendim. Tasnif muamelesi 
için kura ile üç aza seçiyoruz: 

KÂZIM Ps. (Diyarbekir). 
ŞÜKRÜ B. (Çanakkale). 
Dr. GALİP B. (Bursa). 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. Efendim; 

intihabın neticesini arzediyorum: Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine Balıkesir mebusu Kâzım Pş. 
Hz. 265 reyle müttefikan seçilmişlerdir. (Sürekli 
alkışlar). 

2 — Beis Kâzım Pş. Hazretlerinin nutukları 
KÂZIM Pş. (Balıkesir) — Muhterem arka

daşlar; 
Beni tekrar Meclis Reisliğine intihap ettiği

nizden dolayı teşekkür ederim. 
YAHYA GALİP B. (Ankara) — Biz de sana 

teşekkür ederiz. Allah daim kılsın. 
KÂZIM Pş. (Devamla) — Millî iradenin bir 

tek mümessili olan Yüksek Meclisin hak
kımdaki itimat ve teveccühünün devamile müf-
tehirim. Bu gün dördüncü Büyük Millet Mec
lisinin üçüncü içtima senesi başlıyor. (Allah mu
vaffakiyet versin sesleri). Bundan üç gün evvel 
Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü sevinçle 
kutluladık. 

YAHYA GALİP B. (Ankara) — İnşaallah 
yirmincisi de yakmdır. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Bu münasebetle 
birinci, ikinci, üçüncü Büyük Millet Meclisleri
nin vatan perverane mesaisini şükranla yadet-
meği bir vazife addediyorum. ( Bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar). O Meclisler kendi içtima 
devrelerinde millî emellerin tahakkuku için icap 
eden kanunları çıkarmakta ve kararlan ver
mekte hiç tereddüt göstermeyerek bu günkü 
mesut inkişaf atı temin etmişlerdir (Alkışlar). 

Bu üç Meclis memleketin yüksek menfaatle
rini her şeyden üstün tutarak millî ve vicdanî 
vazifelerini hakkile yaptılar. 

4 üncü Büyük Millet Meclisi de o meşkûr me
saiyi ayni şekilde devam ettirmekle bu yeni ve 
verimli devrin şerefli müessisleri içinde bulun
maktadır (Alkışlar). 

Arkadaşlar; uzun harp senelerinden sonra 
fedakâr ordumuzun kazandığı muzafferiyeti her 
zaman minnetle anmak borcumuzdur (Bravo ses
leri, alkışlar). Muzafferiyet neticesinde akte-
dilen Lozan muahedesile milletimiz sulhu salâh 
devresine girdi (Alkışlar). Cumhuriyetin ilânile 

de yeni Türkiye Devleti tam bir şekilde teessüs 
etti. 10 senedenberi memleketimizde başarılan 
işlerin, yapılan iyiliklerin değerini anlamak için 
ondan evvelki vaziyetle bu günü göz önüne ge
tirmek kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar, insanların daha ilk 
devirlerinde bile millî dehasile yarattığı mede
niyet eserlerini cihan tarihinin sahifelerine tev
di eden Büyük Türk milletinin tekâmülüne mâ
ni olan sebepler, Büyük Millet Meclisi tarafın
dan verilen ve Hükümetçe isabetle tatbik olunan 
kararlarla ortadan kaldırılarak yükselme yol
lan bütün genişliği ile açılmıştır (Alkışlar). 
Milletimiz bu •"-ollar üzerinde büyük kabiliyet ve 
hayret verici bir hızla ilerlemektedir. 

Dahilî icraat ve ıslahata muvazi olarak ha
ricî siyasetimiz de tabiî vüsat ve inkişafı vermiş
tir. Bunun faydalı tesirlerini memnuniyetle gör
mekteyiz Vücude getirilen bütün büyük işler
de necip milletimizin yüksek evsaf ve aklı seli
minin başlıca âmil olduğunu daima hatırda tut
malıyız (Bravo sesleri, alkışlar). 

YAHYA GALİP B. (Ankara) — Var olsun, 
var olsun, var olsun! 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Aziz arkadaşla
rım, bugün iftiharla zikrettiğimiz muvaffakiyet
lerin en büyük şerefi, feyiz ve saadet yollannı 
gösteren millî rehberimiz Gazi Mustafa Kemal 
Hasretlerine aittir (Bravo sesleri, sürekli alkış
lar). Asıl eser onundur (Alkışlar). Ulu Reisimize 
candan merbutiyet ve hürmetlerimi tekrar ede
rim (Bravo sesleri, alkışlar). 

Yeni girdiğimiz bu içtima senesi içinde de 
göstereceğiniz gayret ve faaliyetle millet ve 
memleketimiz için çok iyi neticeler elde edilece
ğine emin olarak işe başlıyorum ve hepinizi de
rin saygılarla selâmlanın (Alkışlar). 

2 — Ueisvekilleri, İdare âmirleri ve kâtipler 
intihabı 

REİS — Bu gün ruznamemizde reis intiha
bından sonra Reis vekilleri, İdare âmirleri ve 
Kâtipler yani Riyaset Divanı intihabı vardır. 
Bu intihaba devam edeceğiz. Kutuları hademe
ler gezdirecek, reylerinizi ait olduklan kutula
ra atarsınız. (Reyler toplandı). 

Reis Vekillikleri reylerini tasnif edecek zat-
ler: 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ), 
ALİ RİZA B. (Mardin), 
REFİK B. (Konya). 
İdare amirlikleri reylerini tasnif edecek 

olanlar: 
RAİF B. (Trabzon), 
SALÂHATTİN B. (Kocaeli), 
AHMET CEVDET B. (Yozgat), 
MEMET CAVİT B. (Balıkesir). 
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Kâtipler için verilen reyleri tasnif edecek j 
zevat: 

REFET B. (Urfa), 
ALÎ FUAT Pş. (Konya), 
İzzet B. (Afyonkarahisar). 
REİS — Reylerini vermeyenler varsa lütfen | 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum efendim: 
ReLsvekülikleri için Refet B., Esat B., Ha

san B. 241 rer rey almışlardır. Başka rey alan 
yoktur. Binaenaleyh Refet, Esat ve Hasan Bey
ler 241 rer reyle Reisvekilliklerine intihap olun
muşlardır (Allah muvaffakiyet versin sesleri 
ve alkışlar). 

REFET B. (Bursa ) — Reis vekilliğine beni 
tekrar intihap etmek suretile muhterem arka
daşlarımın izhar buyurdukları çok yüksek iti
matlarına teşekkürler ederim. Mesaim esna
sında bu itimada lâyik olmağa çalışmak en 
mukaddes hedeflerimden birisi olacaktır (Al
kışlar). 

ESAT B. (Bursa) — Bu defa da Büyük 
Meclisin bendeniz hakkında Reis vekilliğine in
tihap dolayisile gösterdiği yüksek ve değerli 
itimada kalbimden çok teşekkürler ettiğimi ar-

versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reyler tasnif edilecektir, Bu tasnif muame

lesi bitinceye kadar celse fasılası yapıyoruz. 

Kapanma saati : 15,00 

zederim efendim ( Alkışlar). 
REİS — İdare amirliklerine Memet Ali B., 

Halit B., İrfan Ferit B. 225 er reyle intihap 
edilmişlerdir. 

Kâtipliklere: Ziya Gevher B., Haydar Rüştü 
B., Hamdi B., Refik B. , Ali B., Avni B., 212 
şer rey almışlardır ve kâtipliklere intihap olun
muşlardır. Riyaset divanı intihabı bundan iba
rettir. 

Ruznamede bugün için müzakere edilecek 
başka madde kalmamıştır Meclisin encümen in
tihaplarına hazırlanması için dahilî nizamnameye 
göre ihtisas cetvellerinin talikinden dört gün 
geçmek icap eder. İhtisas cetvellerinin taliki ve 
bu müddetin geçmesi için bir haftaya lüzum 
vardır, binaenaleyh Meclis yarm değil, öbür 
perşembe toplanacaktır. 

Kapanma saati: 15,35 

ÎKİNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,25 

REİS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Hamdi B. (Mersin) 



T. £. M. M. Matbddti 


