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BİRİNCİ CELSE 

Bedii Müzakerat Saat : 2.15 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahip) — Talât Bey (Kângın) 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 

REİS 

1, — ZABTI SABIK HÜLASASI 

Zabtı sabık hulâsası okunacak : 

ON İKİNCİ İÇTİMA 

26 Teşrinisani 1340 Çarşamba 

Birinci Celse 
Reis vekili Ali Şururi Beyin tahtı riyasetlerinde 

bilintikat zabtı sabık hülasası kıraat ve aynen ka
bul edildi. Evrakı varide, ait oldukları mahallere ha
vale olundu. Ormanların fenni usulü idaresi hakkın
daki kanuna müzeyyel lâyihai kanuniyenin, Ziraat 
Encümeninin teklifi veçhile, müstaceliyetle müzake
resi kabul edildi. Birinci ordu müfettişliğine tayin 
kılınan Ali Sait Paşa Hazretlerinin Ankara'ya mu
vasalat ve müfeettişliğe ait vazaifi sabık müfettiş Kâ
zım Karabekir Paşa Hazretlerinden ve Üçüncü Or
du Müfettişi Kâzım Paşa Hazretlerinin Diyarbekire 
muhasalât ve Müfettişlik vazaifini Cevat Paşa Haz
retlerinden tesellüm eylediklerine dair Başvekalet tez
kereleri kıraat olundu. 

Pasinler ahalisinin, hareketi arzdan yıkılan ev
lerinin yapılması dolayısı ile Reisicumhur Hazretlerine 
şükranı havi telgrafnamesi kıraat ve Divanı Riyasetçe 
cevap ifası tensip olundu. 

Badehu Ali Fethi Beyefendinin Başvekilliğe tayini 
ile inhilâl eden Meclis Riyaseti için intihap icra ve ara
nın tasnifine kadar celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Ali Süruri Bey tarafından kuşat ve icra kılınan in

tihap neticesinde 133 rey ile Karesi Mebusu Kâzım 
Paşanın Meclis Riyasetine intihap edildiği tebliğ olun
du. ' 

Müteakiben ruznameyi müzakerata geçilerek birin
ci müzakeresi icra edilmiş olan İstiklâl Madalyası ile 
Taltif Kanununun birinci maddesini müaddil Kanu
nun ikinci müzakeresine başlandı ve ledelmüzakere 
kanunun, Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin nazarı 
itibare alınan takriri ile birlikte, Dahiliye Encümenine 
iadesi kabul edildi. Müskirat nakli maddesinden mah
kûm bazı eşhasın, haklarındaki hükümlerde hatayı ad
li vukua getirildiğinden dolayı aflarına mütedair Adliye 
Encümeni mazbatası aynen kabul olundu. 

Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununun beşin
ci maddesinin (A) fırkasına müteallik Müdafaai Milli
ye Encümeninin tefsir mazbatası dahi Kâvanini Maliye 
Encümenine tevdi edildiği ve badehu Perşembe gü
nü içtima edilmek üzere celseye hitam verildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
(Muvafıktır sesleri.) Zaptı sabık aynen kabul edilmiş
tir. 

2. — SUALLER 

/. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İs
tanbul'da Tersane Fabrikalarında çalışan amelenin 
yevmiyelerine ve mezkûr müessesede (Tersane Sanat 
Mektebi) açılmasına vesaireye dair Maarif ve Müda
faai Milliye Vekâletlerinden şifahi sual takriri. 

REİS — Maarif ve Müdafaai Milliye Vekâletleri
ne gönderilmiştir. 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İs
tanbul'da Defterdar'da kâin Feshane amelesinin yev
miye vesairesine dair Ticaret ve Müdafaai Milliye Ve
kâletlerinden şifahi sual takriri. 

REİS — Ticaret ve Müdafaai Milliye Vekâletleri
ne havale edilmiştir. 

306 — 
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3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; Canik vilâyeti 

dahilinde cereyan eden Apdal Irmağının, açılacak bir 
kanal ile, Yeşilırmağa cereyan ettirilmesine dair tekli
fi kanunisi (2/374) 

2. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin (Askerî Terfi 
Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi (2/373) 

REİS — Her iki teklif Lâyiha Encümenine veril
miştir. 

Takrirler 

/. — Aksaray Mebusu Besim Atalay ve Niğde Me
busu Halit Beylerin; Niğde'nin Bor kasabasında inşa
sına başlanıp natamam kalan Medresei İlmiye unvan
lı mektep için Maarif Vekâleti bütçesinden dörtbin li
ra muavenet ifası temenniyatına dair takriri (4/94) 

2. — Niğde Mebusu Halit Beyin; Niğde'nin Bor 
kazasnıın Ortaköy karyesinde bir leyli mektep küşadı 
temenniyatına dair takriri (4/93) 

3. — Cari:k Mebusu Cavit Paşanın; Ünye ve Ter
me kazaları arasında cereyan eden Miliç çayı üzerinde 
bir köprü inşası temenniyatına dair takriri (4/92) 

4. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; Terme çayının 
tamik ve takriri hakkında temenni takriri (4/91) 

REİS — Her dört takrir Başvekâlete verilmiştir. 
Evrakı Saire 

/. — Edirne'nin Kurtuluş Bayramı yıldönümü mü
nasebeti ile Edirne Belediye Riyasetinden mevrut tel-
grafname. 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Edirne'nin Kurtuluş Bayramının senei devriyesi 

münasebeti ile Cumhuriyeti mübeccelemizin terakki 
ve tealisi deavatının da bu münasebetle yad ve tezkâr 
kılındığını arz eylerim. 

Edirne Belediye Reisi 
ibrahim 

REİS — Efendim; Divan münasip cevap yazar. 

4. PROGRAM 

1. — Başvekil Ali Fethi Beyin prorgamı ve bu bap
ta cereyan eden müzakere; 

REİS -— Efendim; Bugün suallere geçmeden evvel 
Hükümet beyannamesini Meclise arz edecektir. Buyu-

. runuz Fethi Bey. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar! İsmet Paşa Hazretlerinin ahvali sıh
hiyesinin istilzam ettiği zarurete binaen vâki olan isti
fası üzerine riyaseti acizde teşekkül eden Heyeti Hü
kümet bugün Teşkilâtı Esasiye Kanununun kırkdör-
düncü maddesine tevfikan Meclisi Âlinin itimadını ta
lep etmek üzere Huzuru Âlinize çıkıyor. 

Heyeti Vekilenizin takip edeceği umumî siyaseti 
hulâsatan ifade için: İsmet Paşa Hazretlerinin Riyaset 
buyurdukları Heyeti Vekilece takip edilen dahilî ve ha
ricî siyasetin hudutu umumiyesi üzerinde yürüyeceği
mizi arz edeceğim. (Bravo sesleri, alkışlar.) Memleke
tin ihyasına matuf semaratını iktitaf etmekte bulundu
ğumuz Cumhuriyet idaresinin teceddüt ve inkilâp sa
hasında vaz eylediği kanunları tatbik vazifesini omuz
larına almış olan Heyeti Hükümet bu vazifeyi azimle 
ifa ederek Türk Milletine mevcut asrî ve medenî haya
ta doğru bilârâm ilerliyecektir. (Alkışlar) 

Muhterem efendiler! Hututu esasiyesini tebdile ta
raftar olmadığımız 1341 senesi Bütçesinin füsul ve me-
vadı Muvazenei Maliye Encümeninde müzakere olun
duğu esnada bazı tadilât hakkında Vekiller noktayı na
zarlarını bildirecekleri cihetle bütçenin Mart iptidasın
da mevkii tatbikat, vazıını temin ve muvakkat bütçe
lerin idarî ve malî siyasetimizde tevlit edeceği mah
zurlardan tevakki, için umumî bütçeyi geri almak fik
rinde değiliz. (Bravo sesleri) Bu tarzı hareketin Mecli
si Âlinin tasvibine iktiran edeceğine ümidimiz vardır. 
(Hay hay sesleri.) 

Müdafaai Milliye : 
Türk vatanının muhafızı olan büyük Ordumuzun 

icabeden teçhizat ve teşkilât ile müessiriyetini ve fennî 
vesaitle kuvvei maddiyesini tezyit etmek, bahrî ve ka-
vaî kuvvetlerimizi bu gayeye dğoru yükseltmek vazife
miz olacaktır. 

Adliye: 
Türkiye'de yaşayan her ferdin bilâkayt ve şart, 

asri ve halkçı mileli mütemeddinece kabul edilen sis
temlerle temini hukuku Türk Adliyesinin şiarıdır. Cum
huriyetin ceza, hukuk ,usul ve teşkilâta müteallik ko
nuları iş bu esasat dâhilinde ve memleketimizin ihti-
yacatı medeniye ve iktisadiyesi ile müterafık bir su-

— 397 — 
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rette Meclisi Âlinin nazarı tasvi ve kabulüne arz olu
nacaktır. Esasen hali faaliyette bulunan mütehassiani 
komisyonlarınca ihzar edilmiş ve edilmekte bulunan 
Hukuku Aile Kanunu ile Kanunu Medeni ve Ka
nunu Cezaya müteallik tadilâtı mühimme kariben Mec
lisi Âlinize arz olunacaktır. 

Pek ibdidai bir vaziyette olan eytam sandıklarının 
ıslâh ve tensiki ile hukuku eytamın ziyadan siyaneti 
Adliye Vekâletinin en mühim mesaisinden birini teşkil 
edecektir. (Bravo sesleri) 

İnkılâbımız vahdeti kazayı temin eylemekle tevzii 
adalete esaslı ve çok feyizli yeni bir mecrayı muvaffa
kiyet izhar eylemiştir. Bunun icabatı medeniyesi bilâ-
tereddüt takip ve ikmal olunacaktır. 

Dahiliye: 
Dahili idarede esasen şayanı memnuniyet bir dere

cede olan asayişin takviye ve teyidi ile umumî sükûn 
ve huzurun tarsini gayemiz olacaktır. 

Memurinin hukuk ve vazayifini tanzim için epey 
müddetten beri başlanmış olan mesaiyi ikmale çalışmak 
mühim işlerimiz adadmdan bulunacaktır. 

Bir taraftan umumî tahriri nüfus ve tescil muame
lâtına hazırlanmakla beraber, 1341 bütçesinde talep edi
len tahsisatın kabulü halinde ,elviyei selâsede ve istilâ 
ve yangınlar sebebi ile kuyudatı muhterik veya zayi 
olan cem'an 120 kazada yoklama sureti ile nüfusu tes
cil eyleyeceğiz. 

Mübadele ve iskânları nakilleri artık ikmal edil
miş loan muhacirinin ahvali umumiyesinde hissedilen 
sıkıntıyı izaleye azamî gayretle çalışacağız. Muhaciri- * 
ne arazi tevzi ve teffiz muamelâtını bilâteehhür tatbik 
etmek ve teffiz muamelâtında usul ve hukuk esaslarını ' 
mahfuz tutmakla beraber kendilerini biran evvel.müs-
tahsil vaziyetine geçirmek için amelî bir sistemle arazi • 
sahibi yapmak esbabına tevessül edeceğiz. 

İstilâ dolayısı ile yurtları düşmanın ihrak ve tahri
bine maruz kalan, ahvali umumiyeleri muhacirin mer
tebesinde mucibi iktimam bulunan vatandaşlarımızın 
tehvin ihtiyacına salih iktisadî ve malî tedbirler itti
hazım derecei vucupta görmekteyiz. Devletimizin ma
kam idaresiolan Ankara şehrinin halen ihtiyacatı âci-
leyi ve atiyen medenî ihtiyacatı tatmin edecek bir me
muriyete iysali için yapılacak malî fedekârlıkların bi
hakkın mahalline masuruf ve Türk Cumhuriyetinin, 
Türk Milletinin şerefi ile mütenasip olacağı kanaatin
deyiz. (Alkışlar) 

Maliye: 
Siyaseti Maliyede tasarrufa riayet esas mesleğimiz

dir. Tarzı idare ve usul cibayetlerindeki nevakızdan 

dolayı mükellefiyeti izaç ve Hazinei milleti izrar et
mekte olan vergilerimizi tadil ve tarzı istifalarını islâh 
esaslarını takip edeceğiz. Aşarın ilgasına doğru atılmış 
olan hatveleri takip ve intaz etmek ahzı emelimiz
dir. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Dahilî ve Haricî borçlarımızı muntazaman ödeye
ceğiz, gerek bu suretle ve gerek diğer tedabirle itibari 
malimizi âlâya çalışacağız şayanı memnuniyettir ki 
Reji Şirketinin ilgası emrivakidir. (Bravo sesleri, alkış
lar) Önümüzdeki Şubat nihayetinde mevcut şirketin 
muamelâtına hitam verilecektir. (Bravo sesleri) Seneyi 
maliyenin hitamından evvel bütün meselesini milletin 
istihsalât ve iktisadiyatı ile Devletin menafiini telif 
edecek şekilde halle gayret edeceğiz. 

Memleketimizde hukuku tasarrufiyenin Kurunu 
Vustadan müntakil kavanin ve usullerle arzu olunan 
şekilde temini muhafazası mümkün olamadığı taayyün 
etmiş bir hakikattir. (Doğru sesleri) Kuyut ve mua
melâtı tasarrufiyenin islâh ve tanzimi için kadastro 
amaliyatına başlamak azmindeyiz. 

Maarif: 
Meclisi Âlinizin yüksek kararı ile tevhidi tedrisat 

esaslarını kabul ederek selâmet yolunu bulmuş olan 
marifinizi aynı yolda yürütmek ve Türk vatanına ta
lim ve terbiyenin muhtaç olduğu intizam ve inzibat 
altında yeknesak terbiye ve tahsil ile mücehhez, hayat 
için hazırlanmış gençler yetiştirmek gayemiz olacaktır. 
(Bravo sesleri.) Halkımızın maarife Jcarşı gösterdiği bü
yük alâkayı bihakkın tatmin edebilmek üzere muallim 
noksanının telâfisine çalışmak ve alelûmum mektep 
programlan ile mektep teşkilâtlarını istikrarım temin 
için lüzumsuz tebdülâttan içtinap etmek vazifemizdir. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) 

Nafıa : 
Cumhuriyet idaresinin memlekete bir abidesi olan 

Ankara - Sivas ve Sivas - Samsun hattının kemali 
faaliyetle ikmali inşaası en aziz bir hedefimizdir. (Al
kışlar.) Azim bir serveti tabiiyemiz olan Ergani made
ninin milletin pişi istifadesine biran evvel vazımı te
min için Arada - Ergani hattı inşaatını ehemmiyetle 
takip edeceğiz. 

Karadeniz'den şark vilâyetlerimize doğru yapıla
cak demiryollarının inşasını temin edecek tedebire 
tevessül etmek vazifemizdir. Yol ve köprülerin inşaa-
sını, sıhhati umumiyeyi ve dolayısı ile iktisadî mil̂  
liye pek ziyade alakadar eden bataklıkların kurutul
ması ve ticaretgâh limanlarımızın yapılmasını görme
nin ne kadar derin bir ihtiyaca ve ne kadar hararetli 
bir arzuya mâkes olduğunu zikre hacet görmem. Bu 
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ihtiyaçattan bütçenin istidaatı haricinde kalmak su
reti ile gayrı kabili tatmin olanların ecnebi sermayele
rinden istifade edilerek teminini daima gözönünde bu
lunduracağız. Menfi umumiyeye hadim olacak ecnebi 
sermayesin© azami teşkilat ve teminat iraesi Meclisi 
Âlice muvafık bir hattı hareket telâkki edilir kanaa
tindeyiz. (Hay hay sesleri, alkışlar.) 

Ziraat : 
Memleketimizin başlıca menbaı serveti ve halkımı

zın en büyük sahai içtigali ve vasıtai maişeti olan 
ziraatın teşviki ve mahsulâtı dahiliyemizin himayesi, 
istihsalâtın tezyidi için vesaitin teksiri, ziraatüaki ba
zı kuyudan refi, hayvanat ve nebata arız olan has
talıkların izadesi zımmındâ katti tedabir ittihazı, zi
raat, mekteplerimizin daha ameli bir şekne ifrağı ve 
vesaiti lâzıme elde edildikçe adedlerinin teksiri eme
lindeyiz. Memleketimizin mühim servetini teşkil eden 
hayvanatı ehliyenin teksiri ve cinslerinin ıslâhı hu
susunda malî fedakarlık ihtiyarı lüzumuna kailiz. 
Ormanlarımızda ciddî muhafaza teşkilâtı vücuda ge
tirmek için köylere ve eşhasa ait kısımlarının tefriki 
ile devlet ormanlarında muhafa ve kattiyat sahalarının 
tespiti, ve orman teşkilâtının dahi bu esasa göre terti
bi ve fenni vesaitle orman işletecek olan müteşebbislere 
teshilât iraesi iltizam olunacaktır .(Alkışlar.) 

Ticaret: 
Vatanın mebzul ve tabiî servetlerini işletecek ikti

sadiyatımızı inkişaf ettirmek cümlei amalimizdendir. 
Bilhassa ihracatımızı tezyit ve mahsulâtı milliyenin 
revacını temin için ihracat pazarları tedarik ve harici 
piyasalardan tüccarlarımızı vaktiyle haberdar edecek 
vesaik ihzar eyleyerek yerli tüccarlarımızın dünya 
piyasaları ile doğrudan doğruya münasebet ve alâ
kasını tesis etmeye- çalışacağız. (Bravo sesleri) tica
ret hayatı üzerinde büyük tesir icra eden nakliyat 
umurunun ve hususi ile limanlardaki tahmil ve tahliye 
amâliyatının tanzimi ve mevcut müşkilâtın izalesi 
çarelerini temmül edeceğiz, Sanaaiyin terakki ve in
kişafı için- fabrikalar inşaa ve tesisine devam olun
makla beraber sanayii beytiyenin teşvik ve ihyası ve 
sanatkârlara uzun vadelerle makineler tedarik ve ita
sını düşünmekteyiz. Derdesti müzakere bulunan mesai 
kanununun biran evvel intacını Meclisi Âlinizden rica 
etmekteyiz. 

Sıhhiye: 
Halkımızın bünyei içtimaiyesM yıpratan sıtma 

ile ciddf= bir suretle mücadeleye girişmek sıhhiye ve
kâletinin; en esaslı umdesidir. Bundan maada frengi 
ve verem tahribatına, nüfus itibari ile pek şayanı tetem-

mül olan çocuk hastalıklarına ve vefiyatına karşı koy
mak için bir taraftan teşkilâtı sıhhiyemizin taazzuv 
ve tevessülüne azamî zarfı gayret edilecek, diğer ta
raftan da teşkilâtı hususiyeye bu gayeleri teminen 
muavenet ifa olunacaktır. 

İklim ve meskenlerini tebdil sebebi ile ve bittabi 
sıhhi meskenlerden mahrumiyet itibarı ile hastalıklara 
daha ziyade maruz bulunan muhacirlerin ve harikze-
delerin ahvali sıhhiyesine itina etmek ve bu mıntıka
larda sıhhi tedabiri teksif eylemek cümlei mesaimiz
den olacaktır. 

Hariciye: 
Takip edeceğimiz siyaseti hariciye derin bir fikri 

müsalemete müstenit ve müktekabil hukuk ile ühuda 
fartı riayet esaslarından mülhem olacaktır. Muallâk 
mesalinin dostane müsafemetpervarane hissiyatın 
tesiratı altında ve aynı zamanda millî hukukun mâb>: 
fuziyetini temin edecek tarzda halline tehalükle ça
lışacağız. 

Rusya şuralar Cumhuriyeti müttehidesi ile müca-
delei milliyenin ilk zamanlarından beri tehhessüs eden 
ve tarafeyn için mucibi menfaat olan dostane mü-
nasebatı takviyede devam edeceğiz. (Bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Büyük Britanya Devleti ile aramızda hadis olan 
Irak hududu meselesi bir aralık malumunuz olduğu 
veçhile hat bir devreye dahil olmuşken her iki ta
rafın gösterdiği basiret ve itilâfperverlik sayesinde 
Musul meselesi asliyesinin halline intizaren müsaleme-
ti perverane bir tariki tesviyeye dahil olmuştur. İki 
devlet arasında mucibi ihtilâf olan musul meselesine 
âdilâne bir şekli hal bulmak keyfiyeti Cemiyeti Ak
vamca tetkik ve tetebbu edilmekte olduğundan ve 
Cemiyeti Akvamın bir neticeyi adileye vusulü mun-
tazır devleteyn arasında dostluğu takviye edecek mesa
iye hiç bir mani görülmemektedir. 

Fransa ile her sahadaki revabıtı muhadenetkârene-
mizin teşyidi hususuna itinayı mahsus göstereceğiz. 
Aramızda henüz tesviye pezir olmayan mesailin ma-
cubi memnuniyet tasfiye edileceğine ümitvarız. (Al
kışlar.) 

İtalya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hiç bir 
ihtilâf mevcut olmadığını memnuniyetle kayt edi
yoruz. Aralarında bir çok temas noktaları bulunan 
iki memleket beynindeki sıkı mtinasebatın her iki ta
raf in menafii müt&kabilelerini daha ziyade takviye 
edecek* bir suret de mazharı inkişaf' ve tekâmül ol
masını arzu etmekteyiz, 
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Cumhuriyetimizin kendileri ile yeni escasta müste
nit muahedat akt etmiş olduğu Lehistan, Avusturya, 
Macaristan, Almanya, îsveç, Felemenk, îspanya, Çe-
kostovakya devletleri ile hüsnü münasabat idamesi 
emelimizdir. Danimarka, Estonya, Letonya, Fillandi-
ya, devletleri ile de bu yolda muhadeler aktine inti
zar ettiğimiz gibi İsviçre ve bazı mertebe teatii enzar 
etmiş olduğumuz Bulgaristan hükümeti ile de mukave-
lâtı mümasele akt edeceğimizi ümit ediyoruz. 

Yunanistanla mazinin mirası olarak aramızda mev
cut bazı ihtilâfatın tarafeynin gayreti itilâfperyanesi 
ile hallonularak münasabatımızın iki komşu devlet 
arasında caygir olması zarurî olan hali müsalemete gi
receğini ümit ediyoruz. 

Romanya hükümeti ile mukaddema cây-gîr olan 
dostluğun yeniden teessüsünü memnuniyetle karşıla
maktayız. 

Cemahiri müttehidei Amerika ile Lozan da im
za edilen muhahedatın bu sene zarfında iktisabı me-
riiyet etmesi için lâzım gelen tadabire her iki tarafça 
tevessül edileceği kafiyyen memurdur. 

Afganistan ve İran devletleri ile münasabatımızın 
gayet samimi bir macerada devamına gayret edeceğiz. 
(Alkışlar.) 

Cemiyeti akvamın mesaisini Türkiye Cumhuriyeti 
öteden beri kemali itina ile takip etmektedir. Günden 
güne ehemmiyeti ve beynelmilel münasabatın tanzi
minde faaliyet şayanı dikkat bir surette tezayüp et
mekte olan işbu müesseseye hükümetimizin Lozan 
konferansından beri ishar etmiş olduğu kemayülü fii
li bir şekle irca ile Türkiye'nin Cemiyete dahil dev
letler meyanında ahzı mevki etmesini ve bir an evvel 
temin etmek lâzım olduğuna kanaatimiz vardır. 

Şimendiferlerimizin vazifei asliyeleri olan ticare
timizin tevessü ve inkişafı gayesine hasrı mesaileri 
temin olunacaktır. 

Efendiler! Tafsilât ve teferruata girişmeyerek hat
tı hareketimizin noktaı umumiyesi hakkındaki mücbel 
mağruzatım bundan ibarettir. Bu mesailin hini tat
bikinde yerli ve ecnebi müessesattan istifade etmeye 
son derece itina azminde olduğumuzu arza hacet gör
müyorum. 

Heyeti celineniz bu tarzı mesaiyi tasvip ve bu tarzı 
mesaide Heyeti Hükümetin temini muvafakiyet ede
ceğine izharı itimat buyurduğu taktirde bundan kuv
vet alan hükümetiniz bu itimada kesbi liyakat için 
çalışacak ve muvaffakiyatımızın daima ameli ve kâ
fili bulunacak olan itimat ve müzaharetinizin temali-
sinden ve sahai faaliyetimiz etrafında cereyan edecek 

müzakerat ve münakaşattan feyz ve ilham alarak yü
rüyecektir (Şiddetler alkışlar.) 

REFİK BEY (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
cihanın malumudur; Milletimiz asırlar ortasında felâ
ketler geçire geçire en son acı ve unutulmaz felâketi 
de pürşan ve şeref atladiktan sonra hayat ve istiklâlini 
kıskanç bir hissi fedakârı ile, müdafaa eden şerefli 
milletler arasında birinci derecede ve şüphesiz şeref
le ahzı mevkii etti. Milletimiz hariçten gelen bin bn* 
tehlikeyi böyle atlattıktan sonra arz ettiğim tarzda 
asırların-sinei vatanda açtığı yaraları telâfi için çalış
mak ihtiyacı duymuş ve bu ihtiyacı icra ve tatbik sa
hasına çıkarmaya azmetmişti. Efendiler! Bu kürsüden 
Necip milletimize ve cihana karşı söylenmesi mecbu
riyetini kabul ettiğim bir hakikati tekrar edeceğim. 
Milletim'izin yüksek azmini, terakkiye, taaliye, teced
düde doğru hakiki temayülâtını şerefle, kuvvet ve kud
retle tatbik eden, hayatı itibarı ile temiz ve kanaati 
itibari ile necip ve yüksek mevcudiyeti itibarı ile 
kudretli ve azimkar olan tsmet Paşa hükümetinin uh-
dei kifayetine tevdi etmişti. Hepinizce malumdur, ts
met Paşa Hazretleri memleketi için, milleti için gece ve 
gündüz masruf olan yüksek mesaisi neticesinde ra
hatsızlandı. İnşallah yakında iadei afiyet edecek ve 
yine aramıza gelerek şerefli vazifesine bizlerle birlikte 
hiç şüphesiz devam edecektir. Arkadaşlar; başladığı
mız ve îsmet Paşa tarafından şerefle tatbikine şahit 
olduğumuz millî ve yüksek gayelerimiz üzerinde yürü
yeceğimizi işte bugün milletin hayat ve taalisi emrin
de en büyük vazifeyi deruhte eden Fethi Beyefendi 
Hazretleri bu kürsüden okumuş olduğu programları 
ile bir kat daha ispat etmiş oldular. Fethi Beyefen
di Hazretlerinin burada okuduğu programa dikkat et
tik. Programları heyeti umumiyesi itibariyle memleke
ti şerefe, hayat ve istiklâle nail eden bir mevcudiye
tin hakiki ve ciddî temayüllerine tamamen muvafık
tır. 

Arkadaşlar! Fethi Beyefendi Hazretlerinin rüfe-
kayı mesaisi ile ve beraber tertip ettiği programın baş 
tarafını bir defa daha teberrüken okuyacağım : (He
yeti vekilenizin takip edeceği umumi siyaseti hulasa
ten ifade için İsmet Paşa Hazretlerinin riyaset buyur
dukları heyeti vekilece takip edilen dahilî ve haricî 
siyasetimizin hututu umumiyesi üzerinde yürüyece
ğimizi arz edeceğim.) Efendiler Jsmet Paşa Hazretle
ri çekilip de Fethi Beyefendi Hazretleri Başvekâlete 
geldikleri zaman herkesin ve bütün milletin bekledi
ği yeni şey bu kıymetli vaat idi ve bunu bekliyorduk. 
Bu kıymetli vaatlerini bize söyledikten sonra Fethi 
Beyefendi emin olabilirler ki milletin hakiki arzu ve 
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temayüllerine tercüman olmayı kendileri için şiar edi
nen çok münevver bir kuvvet her vakit için kendisi 
ile beraberdir. (Alkışlar.) 

Efendiler! Hayat ve istiklâlimizin hâlası yolun
da, teceddüt ve inkılâp sahasında attığımız hakiki ve 
kuvvetli adımların niğehbanı olan kahraman Ordu
muz kendisi ile beraberdir ve bütün itilâya rifaka, re
fah ve saadete teşne olan milletin kitlei necibesi de 
daima kendisinin zahir ve müdafiidir. Fethi Beyefen
di programında hututu umumiyeyi izah. buyururken 
memleketin en çok ihtiyacı olduğd esaslardan bir 
çoklarını bihakkın işaret buyurmuşlardır. Onlardan 
birisi (Türkiye'de yaşayan her ferdm bilâkayt ve şart, 
asrî ve halkçı mileli mütemeddinece kabul edilen sis
temlerle temin hukuku Türk Adliyesinin şiarıdır.) 

Arkadaşlar! Bu kuvvetli vaat milletimiz için muci
bi tesellidir. Biz adlî ihtiyaçlarımızı tamami ile hisset
tik ve o ihtiyaçlarla mütenasip olarak mileli müteme-
dinenin kabul ettiği esasları tedricen kendi kanunla
rımızla ihtiyacatımız nispetinde mezç edeceğiz. 

Arkadaşlar! Programın yine kuvvetle ifade ettiği 
fikirlerden birisi de maarif üzerinde tasrif edilen fi
kir ve kantatlardır. Meclisi Âlinizin yüksek karan ile; 
tevhidi tedrisat esasları kabul edilerek selâmet yolu
nu bulmuş olan maarifimizi aynı yolda yürütmek ve 
Türk vatanına talim ve terbiyenin muhtaç olduğu ta
lim ve terbiyeyi muntazam bir suretle verebilmek için 
(Bütün emellerimizi, bütün faaliyetlerimizi bu nokta
ya hasredeceğiz.) Diyorlar. 

Kendilerini kemali samimiyetle tebrik eder ve al
kışlarım. Hepimiz itiraf\ ve teslim ederiz ki milletle
rin itilâsı iki esas ile kaimdir : irfan ve ahlâk ve ser
vettir. 

trfan ve ahlâka, refah ve saadete bu kuvvetli söz
leri ile çok ehemmiyet verdiklerini işaret ediyorlar. 
Efendiler! Milletin refah ve saadetini temin için yegâ
ne bir yol vardır. O da ismet Paşa Hazretleri tara
fından başlanılan ve ismet Paşa kabinesinin abidei 
faaliyeti olan şimendifer siyasetidir. 

Refah saadeti temin edecek bir nafıa siyaseti ta
kip etmektir - Ki Fethi Beyefendi bunu bize baliğen 
mabeleğ temin ediyorlar - programın diğer cihetleri 
alenderecet tamamı ile bu ruhu ifade eden çok kuv
vetli esaslardır. Binaenaleyh bendeniz biraz evvel arz 
ettiğim veçhile Fethi Beyefendi bize verdikleri bu 
program dairesinde sağlam ve kuvvetli yürüdükçe, yü
rüyeceğine kendi vicdanım sahiptir, çünkü Fethi Bey
efendiyi biz yeni tanımıyoruz. Onun hayatını onun 
meşkûr faaliyetini çok evvel tanırız. Binaenaleyh He-
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yeti Celilenizin de benimle beraber bu fikirde oldu
ğuna şüphem yoktur. 

Programı tatbik ettiği müddetçe bütün Meclis ve 
bütün Millet daima kendisi ile beraber yürüyecek ve 
daima zahiri olacağız. (Alkışlar.) Muvafakiyetlerini 
temenni ederim. 

BAŞVEKİL FETHİ BEY (istanbul) — Reis Paşa 
Hazretleri! Bir kelime müsaade buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlar! Gerek şahsım adına, gerek
se rüfekayı mesaim ve şimdi arz ettiğim mesai prog
ramı takdiratta bulunmuş olan refiki muhteremim ve 
arkadaşım Refik Beyefendiye arzı teşekkür ederim. 
Nutuklarından ziyadesi ile mütehassis oldum. Yalnız 
nutuklarındaki bir kelimeyi tashih etmek isterim - ki 
herhalde kendileri onu kasdetmediler - buyurdular 
ki; «Ordu, Fethi Bey ile beraber olacaktır». Bunun 
tashihi lâzımdır. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) Za
ten hiç şüphem yoktur ki Refik Bey bunu kastî söy
lememiştir. Belki bir hata olarak söylemiştir. 

REFlK BEY (Konya) — Müsaadenizle tashih 
edeyim. 

BAŞVEKİL FETHİ BEY (Devamla) — Ordu, 
millet ordusu, vatanın kahraman ve yüksek muhafı
zıdır. Bu vazifeyi daima ifa edecektir. Zaten fırka için
de, Meclis içinde tebeddülata maruz olan heyeti hü
kümetin şu veya bu azası ile beraber olacağını söyle
mek ordunun vazifesi haricinde olan bir şeyi orduya 
yüklemektir. Şüphem yoktur ki, Refik Beyefendi de 
bunu zühul olarak söylemişlerdir. Herhalde tashih 
olunması lâzımdır. 

REFlK BEY (Konya) — Yanlış söylenmiş ise ben
deniz tashih edeyim, izahatı âlilerine iştirak ediyorum. 
Bendeniz, mukaddes bir yol üzerinde bulunuyoruz. 
Ordu p yolun, giriştiğimiz inkılâbın, memleketin şe-* 
ref ve istiklâlimizin müdafiidir demiştim. Binaen
aleyh bu suretle Fethi Beyefendinin izahatlarını ten
vir ve ona tamamı ile iştirak etmiş oluyorum. 

MAZHAR MÜFlT BEY (Denizli) — Ordu Bü
yük Millet Meclisinindir. Siyasetle iştigal etmez. 

ALI ŞUURt BEY (Karesi) — Maruzatım hemen 
iki noktanın izahına münhasır kalacaktır. Memleke
tin siyaseti hariciyesi siyaseti dahiliyesine bağlıdır di
ye bir düstur biliyorum ve düsturun kıymetini kay-
bettğine dair hiçbir, ktapta birşey görmedim. Şu hal
de Fethi Beyefendinin okudukları beyannamenin bü
tün süturu, hurufu vaziyeti dahiliyemize bağlıdır, fik
rindeyim. Şu halde bütün bu teşebbüsatm mesnedi 
olan siyaseti dahiliye hakkındaki beyanatı çok kısa ve 
müphem gördüm. Bunun için iki noktayı arz ede-. 
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ceğim. Refik Bey biraderimizin teberrüken okuduk
ları fıkrayı okumaya lüzum yoktur. Fethi Beyefen
dinin kabineleri de tsmet Paşa Hazretlerinin kabine
sinin takip ettiği dahilî ve haricî siyasetin hututu umu-
miyesi üzerinde yürüyeceğini söylüyorlar. Halbuki ts
met Paşa zamanında Meclisi Âliniz ittifaka yakın bir 
ekseriyetle bir karar ittihaz etmişti. Onda demişti ki 
«,Bu sene zarfında memleketin nüfusu, coğrafî ve ik
tisadî vaziyeti nazarı dikkate alınarak teşkili vilâyat 
kanunu hazırlansın ve Meclise arz edilsin». Bu karar 
hakkında beyanname sâkittir. 

İkincisi yine tsmet Paşa Hazretleri tarafından bir 
çok levayihi kanuniye tanzim edilmişti. Köy, kasaba 
şehir kanunları, belediye ve idarei meclisiyeye dair 
kanunlalr vardı. Bunlar bu memleketin mesnedini teş
kil eden işlerdir. Beyefendi Hazretelrinin okudukları 
beyannamede bunlara dair sarih bir fıkraya tesadüf 
edemedim. Bunu sormak hakkı sirihimdir. Heyeti Ve-
kilede bunlar konuşmamış mıdır, ihmal mi edilmiş
tir? Yoksa vaktin kısa olmasına binaen bunlar der
piş edilip Meclise arz edilecek midir? Bunu anlamak 
istiyorum. 

ALt FUAT. PAŞA (Ankara) — Muhterem efen
diler; Fethi Beyefendi teşkil ettikleri hükümetin siya
seti umumiyede takip edeceği esaslı hakları program
larında izah buyurdular. Bu programın ihtiva ettiği 
mevadın, hüsnü tatbikine muvaffak olmalarını temen
ni ederken müsaadeleri ile bazı temenniyat ve müta-
lâatta bulunacağız. 

Deruhte ettikleri vazife ve mesuliyetin ehemmiye
tini müdrik bir recülü siyasî olduklarını Büyük Millet 
Meclisi Riyasetinde bulundukları zaman ishar etmiş 
olan^ Fethi Beyefendinin, hükümet riyasetinde de ay
nı vazife ve mesuliyet hissiyle hareket etmelerine in
tizar ederiz. 

Cumhuriyetimiz, nevzat bir idaredir. Onun nü-
ma ve tekâmmülüne çalışırken taravet ve zindegiysi-
ni bozacak itiyatların memlekette yerleşmesine mani 
olmak lâzımdır. Binaenaleyh menbaını hukuku amme 
esasatından almayan tedbirlere idare makinesinde ka
tiyen yer vermemelerini temenni ederiz. Memleke
tin, milletin senelerden beri muhafazaı hürriyet ve is
tiklâl endişesi ile çarpan kalbi şüphesiz ki yorgun 
düşmüştür. Bu fedakâr ve âlicenap kalbe medid ve 
uzun bir. sükûn temin etmek muktezayı siyaset ve in
saniyettir. Buna yegâne çare ise idarede, siyasette, hu-
susiyatta, hâsılı her şeyde samimi olmak ve samimi
yet ibraz etmekten ibaret olduğuna kaniiz. (Doğru 
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| sesleri.) Bu kanaatımıza iştirak edeceğini ümit etti-
j ğimizdendir ki kendilerine beyanı itimat edeceğiz. Bu 
I ümdimiz şevahit ve delaliyle zevale uğrarsa, itima

dımızın da zevale uğraması pek tabiîdir. Elhâsıl da-
I hilî siyasetlerinde; fikir ve vicdanlara huzur ve itmii-
J nan bahşedecek olan bir hükümete müzahir olmayı 

bir vazife adledeceğiz. Haricî siyasette sulh ve me-
salemetin taraftarı olmakla beraber Musul meselesi 
gibi vahdeti milliye ve mülkiyemize taallûk eden, şe-

j ref ve izzeti nefsi milliyeye temas eden hususlarda hu-
{ kukumuzun muhafazasını katiyetle iltizam ettikçe ken

dileri ile beraber yürüyeceğiz. Mamafih şunu da ilâ
ve ederim ki Cumhuriyet idarelerinde mevkii iktida
ra gelen hükümetler en sağlam istinahgâhlarını mille-

I tin sinesinde aramalıdırlar. O sinede har ve samimî 
I bir çayı kabul bulamayan hükümetlerin mevkilerinde 

tutunmaları güçtür. Binaenaleyh biz yeni hükümetin 
I fikri adaletle, kanun perverlikle milletin sinesinde yer 

tutmasına çalışmasını temin ederiz efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Fethi Beyefen
dinin Riyasetinde teşekkül eden kabinenin program-

I larını dinlediğimiz zamanda zannediyorum her ferdi-
I miz büyük bir haz duydu. Bilhassa öteden beri mef

kurem olan birşeyin yavaş yavaş tahakkuk etmekte 
olduğunu görüyorum. Tabiî bu, Cumhuriyetin en fe-

I yiznâk eserlerinden biridir. Bu yolda gittikçe ilerliyo-
I ruz. O yol nedir? 

Öteden beri sırf devlet iktisadına, hükümet iktisa-
I dına raptı kalp etmiş olan bu milletin hükümetinin 

artık oradan ayrılarak millet iktisadiyatına doğru git-. 
I mesidir. Beyannameyi okuduğumuz zamanda görürüz 

ki, ne güzel fikirler var ne güzel vaatler vardır ki, bu 
I yoldadır. Evvelemirde kemalî memnuniyetle bir me

bus olarak sözlerini kaydediyorum. Aşar hakkında 
I verdikleri sözü.. (Reji, reji sesleri.) müsaade ediniz 

efendim. Derece derece gelsin. Yalnız bugün hattâ 
I aşardan da evvel pek kıymetli bir şeyi ilk evvel hü-
I kümet programında görüyorum. O da ölmekte olan 

çocukların hayatının muhafazasıdır. Hükümet «Ben 
I bundan sonra vatanda memlekette, maateessüf bazı 

yerlerde % 70, bazı yerlerde % 80'i bulan çocuk ve-
I fiyatına karşı tedabir iktihaz edeceğim.» diyor. (Çok 

doğru sesleri.) Sonra şimdiye kadar bunun yanında ih-
I mal edilegelmekte olan, yapılagelmekte olan fakat 
I programlara girmemiş bulunan bir vaadi bir taahhü-
I dü daha görüyoruz. O da diyor ki «Pek iptidaî vazi-
| yette olan eytam sandıklarının ıslâh ve tensiki ile em

val ve hukuku eytamın ziyadan siyaneti adliye için 
J bir esas olacaktır.) demek hükümet bu çocukların nef--
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sini ve malını düşünüyor. Efendiler! İnsan tabiaten 
egoisttir. Fakat hükümet hayatında, egoist olmama
lıdır. Yani nefsimizi, biz yaşta bulunanları, yalnız bu 
nesle ait olan cihetleri düşünmekle kalmamalıdır. Bi
zim asıl vazifemiz nesli müstakbeldir, bundan sonraki 
nesildir. Eğer hayır ile yad edilmekliğimiz lazımsa, an
cak yapacağımız budur. Halbuki şimdiye kadar bir 
valinin, hükümeti temsil eden bir zatın en birinci va
zifesi asayişin muhafazası idi. Bir şaki çıkacak üç ki
şiyi öldürecek» beş kişinin canını yakacak, hükümet 
bunu tedip edecek. Meclisi idarelerde hiç çocukların 
ölümünden bahsolunmaz. Halbuki bir sene zarfında 
eşkiyanın öldürdüğü yüz kişi ise onun yam başında 
çocuklara bakılmama;* lık yüzünden ölenler binlere ba
liğ olmaktadır. Onun için ben bunu görmekle mah-
zuzum ve temenni ederim ki, Fethi Beyin kabinesi ço
cukların hayatının muhafazası meselesinin beyanna
mesinin en başına geçirsin. 

İkincisi : Memlekette ihmal edilmekte olan bir 
de nüfus meselesi vardır, diyorlar ki : Biz nüfus me
selesi ile de meşgul olacağız. Efendiler! Nüfus - me
selesi için pek çok sözler söylendi ve söyleniyor. Fa
kat maateessüf şimdiye kadar birşey yapıldığını görmü
yoruz, onun için ümit ederiz ki bu kıymetli ve kuv
vetli kabine, bunu ehemmiyeti mahsusa ile nazarı iti-
bare alıp ve bir an evvel asarı fiiliyesini bize gösterir
ler. 

Adliye de, asrî ve halkçı olarak yani (Türkiye'de 
yaşayan her ferdin, asrî ve halkçı mileli mütemeddine-
ce kabul edilen sistemlerle temini hukuku Türk ad
liyesinin şiarıdır) diyor. Ben bu halkçı sözünü de pek 
memnuniyetle-kaydediyorum ve bunun altında* Türki
ye halkına da memlekete muvafık bir suretle hak ve 
davaların fasletmek hakkı verileceğini kastediyor, bu
nun için de hükümeti tebrik ederim. (Jüri sesleri.) 
Evet jüri istiyorum, çünkü halk hâkimiyeti vardır di
yorum: Halk hâkimiyeti vardır derken en ufak da
valarını halka gördürmekten tevakki ediyoruz mana
larını anlamayalım. (Bravo sesleri.) Sonra demin arka
daşlar rejiden bahsettiler. Tütün meselesi milletin is-
tihsalât ve iktisadiyatı ile alakadardır diyorlar.. Bura
da duruyorum ve bir mebus olarak diyorum ki; evet 
muhterem Fethi Beyefendi evet muhterem arkadaş
ları tütün meselesini evvelemirde, müstahsillerin men
faatini nazarı itibare alarak halledeceğiz ve onu hallet
tikten ve o çareyi bulduktan sonra diyeceğiz ki, evet 
bunun istihlâkinde bir vergi alalım, fakat kendi nok
tayı nazarı arz ediyorum. Arkadaşların bir çokları da 
buna ümit ediyorum ki, kanidir ve benimle beraber

dir. Memleketin menafiini ararken, müstahsilin faa
liyetini daima tahditten tevakki edelim. 

Sonra şimdiye kadar beyannamelerde görmediğim 
güzel ve mühim birşey daha görüyorum ki, demin arz 
ettiğim millî iktisada doğru gitmek cümlesinden ola
rak (Sanayiin terâkki ve inkişafı için fabrikalar in
şa ve tesisine devam olunmakla beraber sanayii bey-
tİyenin teşvik ve ihyasını) kendilerine bir esas olarak 
kabul ediyorlar. Pek doğru, pek iyidir. Bunu da ke
mali memnuniyetle kaydediyorum. 

Siyaseti hariciye hakkında yalnız birşey söyleye
ceğim : Muhterem Hariciye Vekilimizin devletlerle 
olan münasebetimiz hakkındaki sözlerine iştirak edi
yoruz. Yalnız bir noktada ufak bir temennide bulu
nacağım. Bu da Türk milletinin hakkıdır. Görüyorum 
ki, Cemiyeti Akvama girilmek isteniyor. Cemiyeti Ak
vama girerken yeni Türkiye'nin Cemiyeti Akvam Mec
lisinde yani Cemiyette değil (Konsey) de bir an ev
vel ahzı mevki etmelerini temin etmek icabeder zan
nederim. 

Hülâsa edecek olursak arkadaşlar, bize bu prog
ram çok şeyler gösteriyor, bir çok şeyler vadediyor. 
Demin bir arkadaşın söylediği gibi; Fethi Beyefendi 
insanları kendinden memnun etmenin çaresi yolunu 
buldu. Meclisin kalbini elde etti. İşte bu ders kendi
sine bir dersi ibret olarak milletin kalbini de elde et
mesini hepimiz temenni ederiz. Fethi Beyefendiye kar
şı biz Meelis azası her birimiz nasıl bir muhabbet 
besliyorsak memleketin de, bütün milletin de kendi
lerine karşı bir minnet ve hürmet besiemesini temen
ni ve muvaffak olmalarını da Cenabı Haktan dilerim 
efendim. (Alkışlar) 

DOKTOR FUAT BEY (Kırkkilise) — Muhterem 
arkadaşlar; Fethi Beyefendi Hazretleri ve rüfekayı 
muhteremesinin programlarını bendeniz de okudu
ğum zaman bilhassa Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai-
ye'ye taallûk eden kısmı memnuniyetimi mucip ol
du ve ilk evvel nazarı dikkati celp eden de bu mese
le olmuştur. Malumuâliniz efendiler memleket baştan 
başa harabiyet içindedir. Şimdi hükümete taallûk eden, 
hükümete tereddüp eden bir çok hususat vardır. Bun
larla bir taraftan hükümet meşgul olduğu gibi diğer 
cihetten de halkı da alâkadar etmek mecburiyeti 
vardır. Demokrasi bunu icabettirir. Programlarında
ki «Teşkilâtı hususiyeye bu gayeleri teminca muave
net ifa olunacaktır» kaydı-bendenizce çok kıymettar
dır. Bugün Himayei Etfalin ve Hilâli Ahmer'in mem
lekete yaptığı veya yapmak istidadında olduğu - cüm-
lenizce malûm olan --. hizmetler şimdiye kadar mem-
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nuniyetle görüldüğü gibi bundan sonra da memle
ketin müzaheretine istinat edilecek olursa daha vasi 
mikyasta fevait temin olunacağına şüphe yoktur. Ame
rika gibi çok zengin olan bir hükümet halk teşkilâ
tına fevkalâde ehemmiyet vermiş ve elinden geldiği 
kadar yardım etmekte bulunmuştur. Hükümetimiz 
pek çok gavail ile meşgul bulunduğu için teşkilâtı hu-
susiyeye vaat buyurdukları gibi muavenet ve müza
herette de bulunacak olurlarsa pek çok işler görü
lecektir. Bunu memnuniyet ve şükranla yadederken 
kendilerine de muvaffakiyetler temenni ederim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim; bendeniz hü
kümetin programından memnun değilim, Fethi Bey
efendi Hazretleri siyasiyatta muvaffak ve muzaffer 
oldular ve muzafferdirler. Fakat bendeniz henüz işte 
muzaffer olmadıkları için fevkalâde mahzuz olmuyo
rum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İşteki mu-
zafferiyetini görecek kadar vakit geçmedi a birader!.. 

EMİN BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Esbabını göstereceğim. 

Efendim! İsmet Paşa Hükümetinin ziraat mesle
ği ve meselesi hakkında bir prensibi vardır ve bu 
imanlı bir meslek idi ve bendenizi de İsmet Paşa 
Hazretlerine karşı en ziyade meftun eden bir mesele 
idi. Memleketin çiftçi memleketi olduğunu bilmiş ve 
programında en önce çiftçilikten başlayacağını umde 
edinmiş olan bir kabine olduğu için bunun bu hare
keti velevki kuvveden fiile çıkmamış olsa bile mem
leketin ihtiyacını gözlüksüz ve perdesiz gördüğünden 
dolayı kendilerine fevkalâde merbuttum ve merbuti-
yetim de ilelebet daimdir. 

Şimdi bu programda ziraat meselesi o kadar can
sız ve ruhsuz bir şekilde yazılmış ki memleket bir 
çiftçi memleketi ve bendeniz de bir çiftçi mebusu ol
duğum için bu husustaki ihmallerinden müteessirim ve 
bu ihmal ve istihfafları neden ileri gelmiştir. Bunu 
anlayamadım. 

Saniyen : İsmet Paşa Hazretleri gelecek sene iki 
misli mahsul alacağım diye bir çok yerlere başvur
muş ve muavenet vadetmiştir. Buna şahit olduk. Fa
kat kendim bizzat Ziraat Vekâletinde bunun aksine 
şahit oldum. Yani demek istiyorum ki efendiler, Zi
raat Vekâletinin gitmiş olduğu yol yanlıştı. Fakat İs
met Paşa Hazretleri hakikati araştırıyordu, işte ar
kadaşlar! Maalesef Fethi Beyefendinin beyannameleri 
bu meselei hayatiyede ziraat memleketi olan bir yerde 
öyle alelade eski Osmanlı parlamentoları gibi bu hu
susu sathi geçmiştir. (Handeler.) 

Efendiler! Bir yere daha nüfuz edilememiş ki, o 
da muhacirin meselesidir. Muhacirin meselesi demek 
kendi kendine halledilmiş bir mesele demektir. Muha
cirler içimize girmiş, onların muhtaç olanını ayır
mak ve bunları müstahsil bir hale, yani memlekete 
faideli bir hale getirebilmek için bunlara, nezaret ede
cek yegâne daire yine Ziraat Vekâleti idi. Buna da
ir de beyannamede hiçbir kayıt ve işaret yoktur. Bun
ların zuafası varsa Sıhhiye Vekâleti ve Dahiliye Ve
kâleti onlara bakabilirdi ki, nitekim memleketimizin 
sekenei asliyesinde de aynı zaif insanlar vardır. Bugün 
terhis edilen efradın ve tahrip edilen memalik aha
lisinin yüzde otuzu her veçhile muhtacı muavenettir. 
Bunları muhacirdir filân diye ayırmaya hacet yok
tur. Hükümet bu işleri bu şekilde görüyorsa matees-
süf hiçbir iş yapamayacaktır. Bunlarla doğrudan doğ
ruya Ziraat Vekâletine kuvvet vermeli, bunların he
yeti umumiyesini meydana getirmeye çalışmalıdır. 
eByhude memur teşkilâtına müdiriyeti umumiyenin 
hiçbir faidesi yoktur. 

tjçüncüsü : Efendiler! Bizim memleketimizde yol 
yok. Sonra burasını ziraat memleketi burada kısmen 
hayvanat siyaseti yapmak lâzım gelir. İşte bu da be
yannamede ruhsuz olarak yazılmıştır. Islahı hayva
nat meselesine de ehemmiyet verilmemiş. Şimdiye ka
dar hayvanatın ıslâhı yolunda baytarların nafi olması 
görülmemiştir. Efendiler, hakikat olarak söylüyorum 
bunların bir faidesi görülmemiştir. Bir kere hastalığı 
teşhis edecek istasyonlar yapılması lâzım gelir, bizim 
baytarlarımıza iptidai şekilde bizim gibi yani köylü
ler kadar iptidai malûmat vermeye çalıştırılmak ya
ni baytarlara ehemmiyet verilmeli ondan sonra onla
rın malumatından bizleri de istifade ettirmeli. Şu 
halde bu meseleye de nüfuz edilmemiştir. 

Sonra sanayi meselesinde de bir şey var. Reisicum
hur Hazretlerinin bir sözleri vardır ki, bendeniz o sö
zü hatırımdan hiç çıkarmam : «Memleketin ilâsı için 
ziraat, sanayii ziraiye şeklinde taayyün edecektir» di
yor. Bu söz mukaddes bir sözdür. Bu, şimdiye ka
dar hiçbir hükümetin ortaya koyamadığı bir zemin
dir. İttihat ve Terâkki çok şeyi ortaya koymuştur. 
Ankara - Sivas hattına düşünmüştür. Fakat memle
ketin ziraatını ve ziraat sanayini takip edeceğini kim
se düşünmemiştir. Onun için bunun ihmal edilmesi de 
çok şayanı teessüftür. (Ormanlardan bahsetmediniz 
sesleri.) Ormancı olmadığım için pek aldırmayaca
ğım. 

Maarif Vekâletine dair de sarih bir ifade yoktur. 
Bu memlekette maalesef müteesiriz. O münevver sınıf 
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denilen zavallılara doğrusu, kendi hesabıma acıyorum. 
Hakikaten bunlar acınacak haldedirler. Çünkü mem
lekette anasın saire ticarete vazüilyet iken bakıyorum 
o parlak söz söyleyen beyler hiç birine nüfuz etmek 
kabiliyetinde değildirler. (Handeler) Mekteplerde de 
köylüye göre des ister. Bundan sonra lâf fabrikası 
yetiştirecek mektepler bu memlekete muzurdur. (Han
deler.) (Alkışlar.) 

Sâlisen : Bir kayıt için daha rica edeceğim. Mek
teplerde devletin, milletin ihtiyacına göre tespit edi
lip lüzumundan fazla yetişecek sınıfları da takyit et
mek lâzımdır. 

Binaenaleyh bunlardan dolayı programı muvafık 
bulmuyorum. Bendenizce, bu cihetleri tashih etmek 
şartı ile şayanı hürmettir. 

VASIF BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaşlar; 
bendeniz Fethi Beyefendinin kıraat buyurdukları 
program üzerine söz söyleyecek değilim. O programa 
tamamen muvafıkım. O program sahasında Fethi 
Beyefendinin muvaffak olmasını kemali samimiyetle 
temenni ederim. 

Bendenizi huzuru âlinize getirmeye icbar eden se
bebi Ali Fuat Paşa ihzar etmişlerdir. Ali Fuat Paşa 
Hazretleri okudukları nutuklarının sonunda bir nok
tayı nazar sert buyurdular. Dediler ki «Hükümetler 
milletin sinesinde har ve samimi bir mevki temin et
melidirler.» Bu söz o kadar münharif bir hakikati ifa
de ediyor ki eğer Paşa Hazretlerinin nutukları hükü
mete muharif bir fırkanın lideri sıfatı ile bir ehemmi
yeti mahsusa ile telâkki edilmeseydi belki bir mana 
ifade etmez ve bendenize söz söylemeye lüzum gö
rülmezdi. Fakat hakikaten milletin muhabbetine ve 
bütün arzu ve iradesine bütün hükümetlerin istinat 
etmesi gibi bir hakikati tabiiyeyi bilhassa zikretmek
ten başka bir maksat istihdaf edildiğini zannetmiyo
rum. Eğer zannımda hata ediyorsam bittabi Ali Fu
at Paşa Hazretleri tashih buyururlar. Arkadaşlar! Tür
kiye'de her hükümete; millî mukadderata vaziülyet 
olan Meclisi Âlinizin ekseriyeti itimat ettikçe mevki
inde kalır ve mevkiinde kuvvetli bulunur. Bir hüküme
tin muvaffakiyetine istinatgah olacak olan yalnız Mec
lisi Âlinizin ekseriyetidir. O ekseriyetki, elbette mil
letin muhassalai amalidir. (Bravo sesleri.) Bu Mecliste 
oturan bütün azayı kiram mensup oldukları büyük 
milletin büyük selâhiyetini almış vekilleridirler. Bu ve
killerin verecekleri karar ekseriyete istinat ettiği za
man milletin kararıdır. Meclisi Âlinizin ekseriyeti hü
kümete muhip olduğu zaman o muhabbet milletin 
muhabbetidir ve hükümet Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin ekseriyeti arasına istinat ederek kemali azim
le yürüdüğü zaman kanidir ki milletin umumî mu
habbetine, umumî arzusuna istinat etmektedir. Bu iti
barla Fethi Beyefendi kendi mesaisinde kuvvetle ve 
imanla yürürken kendisine rehber olacak olan yegâne 
tecelliyi Meclisi Âlinizin ekseriyetinin tebarüz ettire
ceği kararlarda görecektir ve dünyanın her tarafında 
bütün medenî milletlerin kabul ettiği esaslar ancak 
budur ve hâkimiyeti milliye ancak budur. Yoksa bü
tün bir efrat tarafından mürekkep olan bir kitle için
de her ferdi ayrı ayrı memnun etmek ve her ferde 
kendi icraatını kabul ettirmek imkânı yoktur. Millet
ler bunu müdrik oldukları için hâkimiyeti âmmeyi 
teyit, hâkimiyeti âmmeyi tatbik için en mütekâmil 
şekli hükümet olan Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin 
murakıp vazifesini gören Millet Meclisini teşkil et
mişlerdir. Bu asırda başka türlü idarei hükümet et
mek imkânı yoktur. Ali Fuat Paşa Hazretleri kendi 
fırkaları namına irat ettikleri nutuklarında .hukuku 
âmmeden bahsettiler. Bendeniz hukuku âmmenin en 
basit kaidelerine istinat ederek arz ediyorum ki, her
hangi bir hükümet meşru olmak için, kuvvetli olmak 
için, milletin muhabbetini temin etmek için nazarı iti-
bare alınacak olan şey kitlei milletin muhassalai ama
li olan Meclisi Âlinizin ekseriyetidir. (Bravo sesleri.) 
(Alkışlar.) 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (İstanbul) — Arka-
I daşlar; hükümetin heyeti celilenize arz ettiği mesai 

programı hakkında rüfekanın mütalâalarına birer bi-
I rer müsaade buyurursanız cevap arz edeyim : 

Ali Şuuri Bey biraderimiz programda teşkilâtı 
mülkiyeden bahsedilmediğini zikr ettiler. 

Efendiler! Programın nihayetinde de arz ettiğim 
veçhile yapacağımız bir çok işlerin, yani her vekâlete 

I taallûk eden mesainin bütün mufassal ve mükemmel 
bir listesini dercetmek programın vüsatim hiç olmazsa 
on misli tezyit etmek demek olacaktı. Onun için müm
kün olduğu kadar kısa ve hututu esasiyeyi mücmel 

I maruzat ile ifade etmek mecburiyeti karşısında kal-
I dik. Binaenaleyh programda görmediğiniz şeyler hü

kümet tarafından unutulmuş veya ihmal edilmiş şey-. 
ler değildir. Cümlesi düşünülecektir, tetkik olunacak
tır. Tetebbu olunacaktır ve heyeti celilenize hükümet 

j bütün bu mevat hakkında maruzatta bulunacaktır. 
Teşkilâtı mülkiyenin ne kadar mufassal bir mese

le olduğu cümlenizce malumdur. Bu teşkilâtı mülki-
I ye hakkında muhtelif mütalâat ve muhtelif suveri hal 

vardır. Bunlar hakkında hükümetiniz içtima edip he-. 
I nüz katî bir karar ittihaz etmemiştir. Fakat teşkilâtı 
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mülkiyenin ehemmiyetini hükümetiniz azası ayrı ayrı 
fevkalâde bir surette müdriktir ve bunun hallolun
masını arzu etmektedir. Fakat bu meselenin halli ben-
denizce uzun tetkikata, tetebbuata mütevakkıftır. He
yeti vekilenize bu tetebbuatı yapmak için vakit bırak
manızı rica ederim. Köy kanunundan bahs buyurdu
lar. Malumuâliniz köy kanunu çıkmıştır. Tabolun-
muştur. Tevzi olunacaktır zannederim değil mi, Recep 
Beyefendi? Bu bir emri vakidir. Tatbik olunacaktır. 
Belediye ve idarei mahalliye kanunlarına gelince; Ali 
Şuuri Beyefendi Dahiliye Encümeninde bulunmak su
reti ile bilirler ki Heyeti Celilenize takdim olunmuş
tur. Bunların da bu sene zarfında kesbi kanuniyet 
etmesine hükümetiniz çalışacaktır. Memleketimizin 
muhtaç olduğu belediye ve idarei mahalliye kanunla
rı tatbik olunmalıdır. Hükümet bu lüzuma kaniidir. 

Muhterem refikim Ali Fuat Paşa Hazretlerinin hü
kümet hakkında takdirkârane beyanatından dolayı 
kendilerine teşekkür etmeyi vecibeden addederim. 
Meclis kürsüsünde bendeniz de görmüş olduğum his
si vazifeyi hükümetin başında bulundukça aynı vazife 
mesuliyet hissine tabiî olarak ifayı vazife etmekliğimi 
ümit ettiklerini ve bunu benden intizar ettiklerini söy
lediler. Pek ümit ederim ki, Ali Fuat Paşa Hazretle
rini ümit ve intizarı boşa çıkmayacaktır. Efendiler! 
Bendeniz bu hususta teminat vermeye lüzum görmü
yorum. Bu gaye tabiî ve gayet malum olan bir keyfi
yettir. Böyle malûm bir gayei milliyeyi, bir vazifei 
milliyeyi üzerine almış olan, Meclisi Âlinizin ve bü
tün efkârı umumiyenin tahtı murakabesinde bulunan 
bir hükümet her şeyden evvel vazife ve mesuliyet his
si tahtında hareket edecektir. Buna şüphe buyurma-
manızı rica ederim. 

Ali Fuat Paşa Hazretleri ikinci bir noktayı ilâve 
ettiler : Hükümetin, milletin sinesinden kuvvet alması 
lüzumunu ileri sürdüler. Benden evvel söz söylemiş 
bulunan muhterem refikim Vasıf Beyefendi eğer bu 
hususta güzel mütalâalarını irat etmemiş olsalardı 
ben de aynı vadide yürümek isterdim. Efendiler! Bir 
hükümet milletin sinesinden ne dereceye kadar kuvvet 
aldığını anlayabilmek için elinde yegâne mikyası Mec
lisi Âlinizin ekseriyetidir. (Alkışlar.) Başka mikyas 
kabul olunamaz. 

ALİ SAHİP BEY (Kozan) — Gazetelerin efkârı 
değildir* 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (Devamla) — Efen
diler; Teşkilâtı Esasiye Kanunu cümlemizin ve bütün 
milletin kalbinde yer etmiş bir kanundur. Bu kanu
nun birinci maddesi mucibince «Hâkimiyet, bilâkaydü-

şart milletindir.» Meclisi Âliniz yine kanun mucibin
ce milletin mukadderatına vaziyet etmiş bir Meclistir. 
Binaenaleyh Meclisi Âlinizin ekseriyetine iktiran et
tikçe hükümet herhangi hükümet olursa olsun, mille
tin sinesinden- kuvvet almış olduğuna kaniidir. Tabiî 
ki milletin sinesinden kuvvet almıştır ve almaktadır 
başka çare yoktur. Efendiler! Ali Fuat Paşa Hazret
lerinin kemalî samimiyetle* hükümetimize itimat ede
ceklerine dair olan fikirlerini kemalî teşekkürle ka
bul ederim. Bu hususta bizden aynı derecede sami
miyetle mukabele göreceklerini temin etmeyi zait ad
dederim. Efendiler! Tabiîdir, pek makul ve lâzım bir 
şeydir : Meclisinizde muhtelif fırkalar dahi olsa, muh
telif fırkaların içtihadatına, fikirlerine muhakematına 
karşı azamî hürmetle mukabele etmek vazifemizdir ve 
yapacağız. 

Efendiler! Yusuf Kemal Bey biraderimizin pek 
kıymettar olan mütalâalarından emir olunuz ki hükü
metiniz kuvvet almıştır. Bu mütalâalarından dolayı 
kendilerine karşı müteşekkir bulunmuştur. Yusuf Ke
mal Bey, etfal vefiyatına, çocuk hastalıklarına dair 
olan maddenin en mühim bir madde olduğunu ileri 
sürmüştür. Hükümetiniz de hakikaten bu fikirdedir. 
Efendiler! Memleketimizde nüfus meselesinin ne de
receye kadar mühim ve âtimiz için ne kadar haizi 
ehemmiyet bir mesele olduğunu hükümetimiz takdir 
etmiştir ve bunun için yegâne çare sıtmaya, çocuk 
vefiyatına karşı mücadele etmektir. Bunun için Fuat 
Paşa Hazretlerinin arzu ettiği gibi hükümet yalnız 
kendi vesaiti ile mücadele edemeyecek olursa, ki ede
meyeceği aşikârdır, Himayei Etfal Cemiyetinden Hi
lâli Ahmerden, Türk Ocakların ve diğer teşkilâtı hu-
susiyenin vatanperane olan mesaisinden istifade etme
yi düşünecek ve onların mesaisine muavenet etmeyi 
kendisine bir fariza addedecektir. 

Efendiler! Eskişehir Mebusu Emin Beyefendiye bil
mem her nedense hükümetimizi çiftçilere muhalif bir 
hükümet olmak üzere telâkki ve kabul etmiş ve bil
hassa ziraat faslındaki üslubu beğenmemiştir. Kendi
lerine daha muvafık bir tarzı üslûp ile mütalâamızı ifa
de edemediğimden dolayı hakikaten mütessirim ve 
aflarını dilerim. 

Fakat bu üslup ile çiftçileri ihmal ve istihfaf etti
ğimizi de ilâve buyurmuşlardır ki bunu katiyen kabul 
edemem. Hiçbir suretle çiftçileri istihfaf ve ihmal 
sureti ile' beyanı mütalâa etmedik. Bilâkis memleke*: 
timizin başlıca menbaı servet, halkımızın sahai iştiga
li ve vasıtai mayişeti olan ziraatın teşviki için çalışa
cağımızı söyledik» 
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(Okunmamıştır sesleri.) Okumadınız mı efendim? 
Şu halde diyeceğim yoktur. Beyannamemizin bu şe
kilde, gayet ruhsuz olarak yazıldığını söylediler. Efen
diler! Bu üslûp meselesidir. Bazı zevatın üslûbu ruh
lu olur, bazısının ise ruhsuz olur, herkes iktidarına 
göre bir üstûp kullanır, fakat dermeyan ettiğimiz fi
kirlerin esaslı maddeleri ve memleketin muhtaç oldu
ğu noksanları ihtiva ve bu husustaki ıslâhatı hülâsa 
ettiğine kaniiz. Eğer üslup cihetinden noksan olarak-
yazılmışsa Emin Beyefendiden bu üslûp hatasını ma
zur görmelerini rica ederim. (Handeler.) 

EMÎN BEY (Eskişehir) — Fakat tohumluk hak
kında hiçbir kayıt yoktur. 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (Devamla) — Efen
diler; arz ettiğim veçhile her nokta hakkında bir ka
yıt yapacak olsaydık otuz kırk sayfalık bir program 
yapmak lâzım gelirdi. Binaenaleyh; buna imkân yok
tur. 

Bazı arkadaşlar; muhacirin meselesinde muhaciri
ne fazla ihtimam edeceğimizi zannederek, memleketi
mizin diğer efradı hakkında vatandaşlarımız hakkın
da onların ahvali sıhhiyesi hakkında ihmalkâr dav
ranacağımızı mülâhaza buyurmuşlardır. Arkadaşlar! 
Böyle birşeye ihtimal yoktur. Malumuâliniz muhaci
rin iklimlerini terketmişlerdir ve meskensiz bir halde 
bulunanları vardır. Harikzegân vardır. Bunların daha 
ziyade sarî hastalıklara maruz olduğu hakiki bir key
fiyettir ve bunların sarî hastalıklarından büyük mil
let aynı zamanda müteessir olabilir. Binaenaleyh bu 
husustki tedabiri sıhhiye, umum milletin menfaati na
mına, teksif etmeyi gaye ittihaz ettik. Başka bir gaye
miz yoktur efendiler. 

Efendiler! Bazı rüfekanın takdiratına beyanı teşek-
"kür etmeyi vazife olarak arz etmekle beraber arka
daşlarıma hulasaten vereceğim cevap bundan ibaret
tir. 

Efendiler! Evvelce de arz ettiğim gibi eğer hükü
metinizin bu daire dahilinde çalışmasını muvafık gö
rürseniz ve kendisinin bu daire dahilinde çalıştığında 
muvaffak olacağına kanatiniz varsa itimat buyurma
nızı rica ederim efendim. 

REİS — Başka söz alan yoktur efendim. Kifayeti 
müzakere takrirleri vardır, okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vekilenin kıraat olunan programı her veç

hile şayanı takdirdir. Binaenaleyh bu hususta cereyan 
eden müzakere kafi olduğundan Heyeti Vekileye iz
harı itimat olunarak ruznameye geçilmesini teklif ey
lerim. 27 Teşrinisani 1340 . Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Fethi Beyefendi kabinesine be
yanı itimat edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak 
Halil 

Trabzon 
Şefik 

Niğde 
Galip 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Beyannamesini Meclisi Âli huzurunda kıraat ey

leyen Fethi Beyefendi kabinesine tayini esami ile be
yanı itimat edilerek ruznameye geçilmesini arz ve 
teklif eyleriz. 

İzmir 
Osmanzado 

Ahmet Hamdi 

Kütahya 
Cevdet 

Hakkâri 
Asaf 

Sivas 
Rasim 

Mardin 
Yakup Kadri 

Karahisarısahip 
Musa Kâzım 

Rize 
AH 

Tekfurdağı 
Cemil 

Cebelibereket 
İhsan 

Çorum 
Ferit Recai 

Karahisarışarkî 
İsmail 

Muş 
Osman Kadri 

Rize 
Rauf 

Denizli 
Necip Ali 

Zonguldak 
Râgıp 

Karahisarı Sahip 
Ali 

REİS — Efendim! Bu takriri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(Bayazıt dairei intihabiyesinden istihsali araya baş
landı.) 
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Efendim! Reylerini istimal etmeyen rüfeka varsa 
lütfea reylerini istimal etsinler. İstihsali âra hitam 
bulmuştur efendim. Neticei arayı arz ediyorum efen
dim. 188 aza reye iştirak etmiştir. Muamele tamam
dır. Kabul edenler yani itimat reyi verenler 188'dir, 
ret ve müstenkif yoktur. Binaenaleyh; Meclis Fethi 

Beyefendi kabinesine müttefikan itimat beyan etmiş
tir. (Sürekli alkışlar.) 

Efendim! Pazartesi günü saat bir buçukta içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakcrat; Saat : 4,45 
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Fethi Beyefendi Kabinesine beyanı itimat eden azayı kiramın esamisi 

-

ADANA 
ismail Sefa fi, 
Kemal B. 
Zamir fi. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet fi. 

AMASYA 
Ali Rıza Bf, 
Esad B, 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki fi. 
Murad B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVÎN 
Hilmi B. 

BAYEZÎD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik! B. 

BİGA 
Mehmed B, 
Şükrü B. 

BOLU 
Oevad Abbas fi. 
Dr, Emiri Cemal B. 
Mehmed Vasfi B. 
Şükrii B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâkli B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Osman Nuri B. | 

Reye iştirak 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

1 CANlK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necini; fi. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir1 B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
MazhaT Müfid B. 
Necip Alî B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkl B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
MühkMin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANt 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Hah! B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit fi. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmî B. 
Arif B. 
Emiri B. | 

edenler : 188 
: 188 
: — 
: — 

1 GAZİAYINTAP 
Ahmed Remzi B. 
Ferid fi. 
Hafız! Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Tâhir' B. 
Şevket Ef. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmî B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

1 HâfıZ ibrahim Ef. 
1 Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
[ Abdurraihman Şeref B. 

Ali Rızai B. 
Dr. Adnari B. 
Dr. Refiki B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi fi. 
ismail Canbulat B. 
Kâzıırî Karalbekiı' Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura' B. 

İZMİR 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
ibrahim B. 
IbraibJiıri Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Ziya B. 

1 KARAHtSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım fi. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHtSARI ŞARKI 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 

KARESİ 
Ali Şuurf B. 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed CaVid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed! fi. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmed Mahûr Ef. 
Ali Rıza B. 
Haİd B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad fi. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmî B. 
Dr. Halid B. 
Sabit fi. 

KIRKKİLÎSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. . 
Eyüp.Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü fi. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Fevztf Ef. 
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Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN, 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ahmed Ferit B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadiı* B. 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

İ : 13 27 . 

MENTEŞE 
Hacı Esaid Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osmaıl Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

Halid B. 
ORDU 

Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
AJi B. 
Ekrem B. 
Bsad B. 
Fuad B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Bthem B. 
Kemal B. 

.1340 C : l 

Mustafa Fevzi Ef. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Dr. Rıza' Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer1 Şevki B. 
Halis Turgut' B. 
Muammer1 B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Mahmüd B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Bökür Sami B. 
Emin B. 
Mustafa Vasıfî B. 

..<.... 

TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Raihmİ B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 

AH B. 
Saffet Ef. 

.Yahya Kemal B. 

VAN 

Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

)>m< 
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