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BÎRÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat, saat : 1,50 

REİS — Reisisani Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim Celseyi küşadediyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzını Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetinde bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Van 
Mebusu Hasan Sıddık Beyin, Muradiye kazasının 
nahiyeye tahviline dair teklifi lâyiha Encüme
nine havale edildi. Mazbata Muharrirliğine Yoz-
gad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin intihabedü-
diğine dair Dahiliye Encümeni mazbatası okun
du. İzmir'in Senei Devriyei işgali münasebe
tiyle vilâyetlerden mevrut telgraflara cevap ya
zılması tensibedildi. Mezuniyet hakkındaki Di
vanı Riyaset kararlarından yalnız Bayezid Me
busu Şevket Beyin mezuniyeti altı aya iblâğ 
ve diğerleri aynen kabul olundu. Muhtelif encü
menlerden mevrut mazbatalar ruznameye ithal 
edildi. Siııob harikzedeğânına meccanen kereste 
itası hakkındaki teklifi kanuninin umumi olan 
lâyihai kanuniye ile tevhiden müzakere edilmek 
üzere tehiri kararğir oludu. 

Bilâhara Divanı Temyizi Askerî lâyihai ka-
nuniyesiniıı bakiyei müzakeresine geçilerek bâzı 
mevaddı aynen ve bâzıları tadilen ve heyeti 
umumiyesi ekseriyetle kabul olundu. Kırşehir 
Mebusu Yahya Gkılib Beyin bayram ertesine ka
dar taliki müzakere edilmesi hakkındaki takriri 
recldolunarak Pazartesi günü içtima olunmak 
üzere celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Rauf Kayseri Van 

Atıf Haklı 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulâsası hak
kında bir mütalâa var mı! Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul edildi. 

HÜSEYİN AVNL B. (Erzurum) — İki ieti-
mada hazır bulunmıyanlar hakkında kıstelyevm 

icrası için karar istihsalini teklif ediyorum. Bu 
bapta takririm de vardır. 

8. — MUHTELİF EVRAK 

1, — İzmir'in senei devriyei işgali münasebe
tiyle muhtelif yerlerden yelen telgraflar 

REİS — Efendim, İzmir'in senei devriyei 
işgali münasebetiyle vürudeden telgrafların ma
halli keşidelerini Heyetinize arz ediyorum. 

Muğla Miting Heyeti Riyasetinden, Fethiye 
eşrafından, Eğin Belediye Riyasetinden, Mardin 
Müclafaai Hukuk Cemiyeinden. 

REİS — Efendim, İzmir'in senei devriyesi 
işgali münasebetiyle gelen bu telgraflara tensip 
buyurursanız cevap yazılsın. (Kabul sadaları) 
Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. 

2. — Bayram tebrikine dair muhtelif yerler
den gelen telgraflar 

REİS — Bayram tebrikine dair gelen tel
graflar var. Mahalli keşidelerini Heyeti Aliye-
nize arz edeceğim. 

Adana Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, On 
dördüncü Süvari Fırkası Kumandanlığından, 
Silvan Müftülüğünden, Ardanus ahalisinden, 
Ergani Mebusu Rüşdii Beyden, Nahçıvan ahalisi 
namına Hacı Cebbar Efendiden, Elâziz, Malatya 
Ermeni Murahhaslığından, Yozgad Mutasarrıf
lığından, Bitlis Mebusu Arif Beyden, Kırşehir 
Mebusu Müfid Efendi ile Belediye Riyasetinden, 
Akdağmadeni Müdafaai Hukuk Riyasetinden, 
Mersin Mebusu Safa Beyle rüfekasından, Ertıığ-
rul Mutasarrıflığından, Samsun Müdafaai Hu
kuk Riyasetinden, Konya Mebusu Abdülhalim 
Çelebi Efendilen, Dersaadet'te Trakya Cemiye
tinden, Karamürsel Kaymakamlığından, Perşem
be nahiyesi Belediye Riyasetinden, Batum Me
busu Akif Bevden, Anteb Müdafaai Hukuk R\-
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yasetinden, Kastamonu Müdafaai Hukuk Riyase
tinden, Bolu Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Sil
van Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Sinob Mü
dafaai Hukuk Riyasetinden, Elli Yedinci Fırka 
Kumandanlığından, Sinob Mutasarrıflığından, 
Kastamonu İstiklâl Mahkemesinden, Konya Me
busu Hacı Bekir Efendiden, Elâziz mahpusiııin-
den, Boyabad Belediye Riyasetinden, Kars Mu
tasarrıflığından, Niğde Mebusu Hakkı Paşadan, 
Artuva karyesi ahalisinden, Viranşehir Belediye 
Riyasetinden, Kayseri Mutasarrıflığından, Er
zincan Mebusu Hüseyin Beyden, Heyeti Temyi-
ziye Riyasetinden, Tarsus'ta Hatip Enis Efendi
den, İsparta Mebusu Tahir Beyden, İsparta Mu
tasarrıflığından, Konya Türk Ortodoks Reisi Ru-
haniliğinden, Kastamonu Himayeietfal Cemiye
tinden, Erzincan Mutasarrıflığından, Kâzım Ka
ra Bekir Paşadan, Divrik Belediye Riyasetin
den, Gazianteb Mebusu Yasin Beyden, Osmaniye 
Belediye Riyasetinden, Kadıköy Hilâliahmer Ce
miyetinden. 

REİS — Efendim münasip görürseniz Diva
nı Riyasetçe kendilerine münasip cevap yazılır. 
(Hay hay sesleri) Efendim Divanı Riyasetçe ce
vap yazılmasını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Efendim, bunlar geliyor. Hiç okunmuyor. Hiç ol
mazsa zapta geçsin. 

REİS — Efendim Vehbi Beyefendi bu tel
grafların aynen zapta geçmesini teklif ediyor. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. k 

3. — Misakı Millî haricinde yapılacak sulhu 
kabul etmeyeceklerine dair Bozanic eşrafından 
Mehmed Ali ve arkadaşlarından gelen telgraf 

REİS — Efendim, Misakı Millî haricinde 
yapılacak sulhu kabul etmiyeceklerine dair Bo
zanic eşrafından Mehmed Ali Efendi ve rüfeka-
smm telgrafı vardır. 

Ankara'da B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Sevgili İzmir, Edirne, Bursa'mıza saldıran 

hunhar düşmanın mavi paçavrasını istemeyiz. 
Misakımillî haricinde yapılacak her hangi bir 
sulhu istemeyiz. Bu uğurda al bayrağın göl
gesinde öleceğiz. Yaşasın Misakımillî, yaşa-
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I sın hakkı uğrunda fedayı canı cana. minnet bi

len Ulu Türk Milleti. 
Bozanic eşrafından 
, Mehmed Ali Hüsnü 

Emin Mehmed 

REİS — Efendim, bu hususta, izhar ettikleri 
tezahüratı vatanperveraneye cevap j'azarız. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Zaten Misakımillî 
I haricinde sulh yapamayız. Çünkü İstanbul'un 
I sulhunu bile tanımıyoruz. Bu bizce bir umde-
I dir, bir meseledir. 

5. — TEKLİFLER 

I i. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
I Hububat ihracatının men'İne dair kanun teklifi 

(2/531) 

I REİS — Efendim, hububat ihracının men'i-
I ne dair Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin 
I teklifi vardır. Lâyiha l<mcümenine havale edi-
I yoruz. 

I 2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Hu-
I kuku şahsiye baki kalmak şartiyle nısıf müddeti 
I cezaiyelerini ikmal etmiş olan bir kısım mahkû-
I min ile yetmiş yaşını tecavüz edenlerin aflarına 
I dair kanun teklifi (2/530) 

I REİS — Hukuku şahsiye baki kalmak üzere 
I mahkûminden bir kısmının aflarına dair Erzıı-
I ram Mebusu Salih Efendinin teklifi var. Lâyi-
I ha Encümenine, 

I 3. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Kara-
I deniz sahiline ithal edilecek unlardan alınacak 
I Resmin, resmi asli olmasına dair olan Kanunun 
I temdidi meriyetine dair kanım teklifi (2/532) 

I REİS ----- Karadeniz sahiline gidecek mısır 
I ve mısır unlarından tarife! asliye üzerinden alı-
I nacak Gümrük Resminin Eylül gayesine kadar 
I temdidi hakkında Lâzistan Mebusu Osman Be-
I yin teklifi var. Lâyiha Encümenine. 

6. — TEZKERELER 
I 1. — Gürcistan'la münakit yaylak ve kışlak 
I mukavelenamelerinin gönderildiğine ve bunların 
I icübikına şimdiden mezuniyet, itasına dair İcra 
I Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

I REİS — Gürcistan ve Türkiye ahalisinin hu-
I dudun tarafeyninde bulunan kışlak ve yaylak-
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lardan sureti istifadelerini mübeyyin mukavele
lerin gönderildiğine ve bunların şimdiden tat-
bikma müsaade edilmesine dair Heyeti Vekile 
Riyasetinin tezkeresi vardır. O okunacak efen
dim. 

T. B. M. M. Riyaseti Celüesine 
Mevsim itibariyle hayvanatın yaylağa çık

maya mecbur olması ve bizim de kışlamak üze
re evvelce Batum civarına geçen ve şimdi yay
lağa avdet zaruretinde bulunan birçok hayva
natımız bulunması tarafımızdan on Nisanın tat
bik tarihi olarak kabulünü istilzam etmiş oldu
ğundan huduttan mürur ve yaylak ve kışlak 
mukavelelerinin de Kars Muahedesinin bâzı me-
vaddı misillû şimdiden mevkii tatbika vaz'ı za
ruri görüldüğü, esasen mezkûr mukavelelerin 
Gürci Hükümetince tatbikma mübaşeret edil
miş idüğü, şimdi tarafımızdan badettasdik tat
bikata mübaşeret olunması için metni aslilerin 
vüruduna intizar edilecek olursa bittabi Gürci-
lerce de tatbikattan sarfınazar olunacağından 
Batum civarında bulunup yaylağa çıkmak za
ruretinde bulunan binlerce hayvanatımızın ka
milen heder olacağı beyaniyle mezkûr mukave-
lâtm hemen tatbikatına mübaşeret edilmesi için 
evamiri lâzime itası Tiflis İktisat Komisyonu 
Riyasetinden vâridolan 4 Mayıs 1336 tarihli 
telgrafnamede işar edilmiş ve ilk emin vasıta 
ile gönderilecek olan metni aslilerin vürudunda 
Büyük Millet Meclisince itirazat dermeyan edi
lecek olursa Hükümetimizin hattı hareketini tâ
yinde serbest bulunduğu ilâve olunmuş olduğu 
ve mülâhazatı mesrude muvafık görüldüğü ci
hetle icrayı icabı Hariciye Vekâletinin 17 Ma
yıs 1338 tarih ve Kısmı İktisadi 2446 numaralı 
tezkeresinde bildirilmesine binaen mukavelele
rin berayı tasvip Meclisi Âliye_ şevkiyle beraber 
müstaceliyeti maslahata mebni şimdiden mev
kii icraya vaz'ı ve keyfiyetin Dahiliye, Hariciye, 
Maliye vekâletlerine tebliği İcra Vekilleri Heyeti
nin 25 . V . 1338 tarihli içtimamda takarrür et
miş olmakla mezkûr mukaveleler sureti musad-
dakası raptan takdim kılınmıştır. İfayı mukta-
zasiyle neticesinin işarına müsaade buyurulma-
smı istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekili 
Fevzi 
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REİS — Heyeti Vekile tezkeresi Heyeti Ali-

yenize arz edildi. Esbabı mücbire ve zarureti 
mahalliye bâzı hususatm şimdiden icrasını âmir 
bulunuyor. Mukavelâtın şimdiden tatbikma lü
zum vardır, diyorlar. 

FAHREDDİN B. (Kars) — Biliniz ki ace
le lâzımdır. 

REİS — Efendim Fa'hreddin Bey de Heye
ti Vekilenin noktai nazarını teyidediyorlar. 

FAHREDDÎN B. (Kars) Müsaade ederseniz 
iki kelime ile izah edeyim. 

REİS — Buyurun. 

FAHREDDİN 'B. (Kars) — Efendim Ar
dahan'da bulunan koyun sahipleri kışın götü
rüp Batum havalisinde (bunları kışlattırıyorlar, 
sonra Gürcistan hududunda kalan İslâm aha
linin yaylakları da Allahüekber dağı ve silsi
lesi idi. Hükümet bunlardan rüsum mu alacak, 
yani yaylaya gelen ahali Türkiye tebaası gibi 
rüsum mu verecekler, bu henüz takarrür etme
di. Herkes âdatı kadime üzerine gidip gelmek 
istedi. Şimdi her iki taraftan gelen yüz bin
lerce ağnam hudut ağzında bekliyorlar. Bize 
mektup yazıyorlar ki ; bu nasıl olacak? Bun
lar oradayken Gürcistan'da aksine bir inkılâp 
yapılsa hayvanları mahvolacak gidecektir. On
dan maada Borcalı ahalisi var ki yedi 'bin ha
ne. Onlar da koyunlarını bizim dağlarda, yay
lalarda râyettiriyorlar ve Ağnam Rüsumu gibi 
bize rüsum veriyorlar. Şimdi iki yüz bine yakın ko
yun getirmişler, bekliyorlar. Bunlar bir dakika 
duramazlar. Mecburi olarak yaylaya çıkacak
tır. Rica ederim bir an evvel bunu müzakere 
ediniz. Hazine de ibu yüzden mutazarrır olu
yor. Gürcistan'da ihtilâl var, inkılâp var, bu 
sırada bir ihtilâl olsa bunların malı hemen 
yağma edilir, islâm malıdır. Herkes göz diki
yor. Umumu mahvolur gider. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Meclisi 
Âli 'bir karar verebilmek için bu mukaveleleri 
işlemek lâzımdır. Hiç olmazsa üç encümene 
havale edelim. İki gün içerisinde tetkikat yap
sınlar. Gösterilen bu zaruret hakikaten var mı
dır; yok mudur? Bunu tetkik edelim. Ondan 
sonra bu kabul edilsin. Mukavelenamenin Ha
riciye, Adliye, Maliye encümenlerinde müstacel 
olarak tetkik edilmesini teklif ediyorum. Bu 
encümenler toplanırlar, 'bir an evvel halleder
ler, mesele biter. 
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REİS — Etendim Heyeti Vekile Riyasetinin 

Meclisi1 Âlinize takdim ettiği tezkereyi müna
sip görürseniz Hariciye, iktisat, Maliye encü
menlerine havale edelim. Tetkik etsinler. Bir 
mazbata, ile Heyeti Âliyenize arz etsinler. 
(Müstacelen sesleri) Şu halde Hariciye... 

HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Reis Bey söz istiyorum. 

Efendim Meclisi Âliye arz olunan teskerede 
mufassalan arz edildiği veçhile bugün Meclisi 
Âlinize gelen, itilâfnamölerin asılları değildir. 
Telgrafla aldığımız surettir. Metni aslilerini 
de istedik. Telgrafla alınan metin üzerinde tet-
kikat icrası ve Meclisi Âliden tasdiki, yarıca 
biı* usule ve Meclisi Âlice ittihaz edilecek bir 
karara tâbidir. Bu ayrıca hallolunabilir. Asıl 
burada hallolunabileeek mesele; devairi aidesi 
Heyeti Vekilece görülen lüzum ve zaruret üze
rine - ki arkadaş bey tarafından izah buyuruldıı -
bu mukavelenameler Meclisi Âlinize gelip tetkik 
edilinceye kadar kabul veya ret her ne ise 
bunları şimdiden icra etmek mesuliyetini He
yeti Vekile üzerine aldı ve bu 'mesuliyeti üze
rine aldığı için Heyeti Celilenize arz ediyor. 
Binaenaleyh mukavelename encümenlere gi
derken bu noktanın da nazarı dikkatte tutul
masını rica ederim. Yani yapılacak iş metni as
li üzerinde tetkikat icra edilerek tasdik mua
melesi değildir. 

REİS — Hariciye Vekili Bey izahatlarında 
Meclisi Âlinize gönderilen asıl metin değildir, 
suretleridir. Bu suretler üzerinde tatbikat ya
pılıp Meclisi Âlinin karar vermesi doğru ola
maz, buyuruyorlar ve müzakeresinin teahhu-
rünü talebediyorlar. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Müsaade buyuruluyorsa efen
dim meselâ; Hariciye Encümeni veya Maliye 
Encümeni bu meseleyi müzakere ederken tetkik 
olunan şey metindir diye bu mukavelenin he
yeti umunıiyesini berayı tasdik Heyeti Âliyeye 
arz edecek değildir. Bu mesele bunların muh
teviyatı umumiyesine göre bir an evvel tatbi
ka t için Heyeti Vekileye mezuniyet vermektir. 
Çünkü aslı geldiği vakitte Meclisi Âliniz onu 
tekrar etmeden inceden inceye tetkik edecek
tir. O zaman ya kabul veya reddedersiniz, me
sele budur. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Şu hal
de izahattan anlaşıldığı üzere Meclisçe yapı-
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lacak muamele yalnız şimdiden mezuniyet ita
sını mucibolabilecektir. Berayı tasdik Heyeti 
Âliyenize sevkı değil. Bu noktayı Heyeti Ali-
yenizin bilmesine lüzum görüyorum. Efendim, 
bunun Hariciye Vekili Beyin teklifi veçhile Ma
liye, Hariciye ve iktisat encümenlerince tetkik 
edilmek üzere mezkûr encümenlere havalesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Şu halde idareten 
ya pılaeak şeydir. 

FAHREDDİN B. (Kars)j — Müstacelen tet
kikini teklif ediyorum Reis Bey. 

4. — LÂYİHALAR; 

1. — Ziraat Bankasının 1338 senesi bütçe lâ
yihası. 

REİS — Ziraat Bankası bütçesinin gönde
rildiğine dair Heyeti Vekile Riyasetinin tezke
resi var. (Muvazene Encümenine sadaları) 
Tensip buyurursanız bunu Muvazenei Maliye 
Encümenine sevk edelim. Efendim, Muvazenei 
Maliye Encümenine sevkı kabul edildi. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Hariciye Encümenine Reis, Mazbata 
Muharriri, Kâtip ve bir kısım âza intihabına 
dair Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin takriri. 

REİS — Hariciye Encümenine âza intihabı
na dair Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin tak
riri var : 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Encümeninin Reisi ve Mazbata Mu

harriri ve Kâtibi ile âzasından bir kısmı mezu
niyet alarak gitmiş bulunduklarından encümen, 
hayli zamandan 'beri içtima edemiyor. Vaziyeti 
hâzıra esnasında encümenin faal bulunmasını 
elzem gördüğümden yeniden muktazi azanın 
intihabiyle hali faaliyete irca buyurulmasmın 
Heyeti Umumiyeye teklifini arz ve rica ederim 
efendim. 

Mezkûr encümen âzasından 
Amasya Mebusu 

Ömer Lûtfi 

REİS — Efendim, Ömer Lûtfi Beyin tak
ririni reyi âlinize arz edeceğim; kabul edildiği 
takdirde Birinci Şubeden bir, İkinci Şubeden 
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iki, Dördünrü şubeden iki, Beşinci şubeden üç 
zat intihabedilmesi lâzımgeliyor. Ömer Lûtfi 
Beyin âza intihabı teklifini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. —i Erzurum Mebusu Salih Efendinin 22 
Mayıs 1338 yoklamasında Mecliste bulunmıyan 
azadan kıstelyevm icrasına dair takriri. 

REÎS — 22 Mayıs yoklamasında mevcut bu-
lunmıyanlara kıstelyevm icrası hakkında Erzu
rum Mebusu Salih Efendinin takriri var. 

22 Mayıs 1338 
Riyaseti Celileye 

Yoklama icrasiyle bilâ mazeretin ispatı vü
cut etmiyenlerden kıstelyevm icrasını ve esami
lerinin gazete ile ilânını teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

(Muvafık sadaları). 

SALİH Ef. (Erzurum) — "Devairde devanı 
meselesi bütün muamelâtın intizamı için bir 
ruhtur. Meclisi Âli ise bütün devairin murakıbı 
Ve onların bütün başında bulunanların başıdır. 
Nefsine kanunu tatbik etmiyeıı bir Meclisi Âli
nin vereceği emir katiyen ısga ve infaz edile
mez. Arz edeyim ki, arkadaşlar; ben bu kür
süye arasıra çıkıp Heyeti Vekile aleyhinde söz 
söylüyorum. Bunda hatakâr olduğumu anlıyo
rum. Meclisi Âli burada yaptığı mütaahhit ka
nunlarım, ticaret ve sair şeylerini tatbik etmi
yor. Nefsimiz için acip bir şekil, takibediyoruz. 
Bu bizim için gayet ağır ve çirkin bir şeydir. 
şîndir, kirdir. Bunları vaktiyle sağlam bir şeye 
raptedelim. 

REÎS — Efendim, takriri bilâmüzakere He
yetin reyine arz ediyorum. 22 Mayıs yoklama
sında bulunmıyanlardan kıstelyevm icrasına 
dair Salih Efendinin takririni kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Tereddüt hâsıl oldu. 
Efendim, müsaade buyurursanız Salih Efendi
nin takririni kabul buyuranlar ayağa kalksın. 
kabul edilmiştir efendim. 

7. — TAKRİRLER 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Bay
ram münasebetiyle Jıarb cephelerindeki askerin 
hatırım sormak üzere Meclisten on beş kişilik bir 
heyet gönderilmesine dair takriri. 
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ı REİS — Harb cephelerini tetkik ve hatırla

rını istifsar için on beş kişilik bir heyetin cephe
ye izamı hakkında Erzurum Mebusu Salih Efen
dinin bir takriri vardır: 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Harb cephelerindeki kahraman evlâtlarımı-

I zm bayramlarını tebrik, hatırlarını istifsar için, 
emsali sabıkası veçhile Divanı Riyasetten münte-
hap on beş kişilik bir heyetin cephelere izamı
nın tahtı karara alınmasını teklif eylerim. 

25 Mayıs 1338 
Büyük Millet Meclisi 

I Erzurum âzasından 
Mehmöd Salih 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim bendeniz 
I bu takriri bayramdan üç gün evvel takdim et-
I mistim. Bayram içtimai yapabilseydik bu takriri 

süratle intaeedip, cephede bulunan kahraman ev
lâtlarımızın hatırlarını şimdiye kadar sual ede
bilirdik ve bundan pek büyük faydalar hâsıl 

I olurdu. Maamafih bizde bir kaide vardır. Biz 
I vaktinde yapmadığımız tebrikâtı, beş gün sonra, 
I on gün sonra da yapabiliriz. (Vakit geçti, sesle

ri) Hiç geçmedi. Her halde bu lâzımdır. Her hal
de hocalardan, askerlerden beş on kişilik bir he
yet intihabiyle cephede bulunan arkadaşlarımı
zın hatırlarını tatyib için izamını teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim, Salih Efendinin esas iti
bariyle teklifini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Salih Efendinin teklifi kabul edilmemiştir. 

3. — Saruhan Mebusu Mahmud Celal Beye 
mezuniyet verilmesine dair Divanı Riyaset ka
rarı 

REİS —• Divanı Riyasetin mezuniyet hakkın
da kararı vardır. Heyeti Celilenize arz ediyorum. 

Heyeti Umumiyeye 
I Saruhan Mebusu Celâl Beyin üç ay müddetle 

mezun addi Divanı Riyasetçe tensibedilmiş ol
makla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 

I olunur efendim. 
Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 

REÎS — Saruhan Mebusu Celâl Beyin üç ay 
I müddetle mezuniyetini kabul edenler lütfen el 
I kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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2. — Hassa kazasının Fransızlar tarafından 

tahliye edildiğine dair Dahiliye Vekâleti tezkere
si, 

REİS — Hassa kazasının Fransızlar tarafın
dan tahliye edildiğine dair Dahiliye Vekâletinin 
tezkeresi var : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeMesine 
4 Kânunusani 1338 tarihli ve 8 No. lı tezkerei 

âeiziye zeyildir: 
Hassa kazasının Fransızlar tarafından ta-

nıamiyle tahliye edildiği Cebelibereket Mutasar
rıflığının 14 Mayıs 1338 tarihli telgrafnamesi-
ne atfen Adana vilâyetinden bildirilmiştir. Arzı 
malûmat olunur. 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

REÎS —- Berayi malûmat Heyeti Âliyeııize 
arz ediliyor. 

3. — Muinsiz efrat aileleri maaşatı hakkın
daki kanun lâyihasının müstacelen müzakere 
edilmesine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi 

REİS — Muinsiz efrat ailesine maaş tahsisi 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin müstacelen mü
zakeresine dair Heyeti Vekilenin tezkeresi 
vardır. 

T. B. M. Helisi Riyaseti Celilesine 
Muinsiz efrat ailelerinin sureti ahar ile ik

darı için akdemce tanzim kılınıp Meclisi Âliye 
takdim edilen lâyihai kanuniyenin henüz ikti
sabı kanuniyet eylememesi hasebiyle bu bapta 
her taraftan birçok müracaatlar vâki olmakta ve 
filhakika umumi cephelerde hidematı vataniye 
ile meşgul olan efrat ailelerinin Hükümetçe te
mini iaşeleri emrindeki lüzum ve vücup da be-
dihi olup mesele gerek cephelerde ailelerini dü
şünmekle meşgul olan efradın kuvvei mânevi-. 
yeleri üzerinde icra edeceği tesir itibariyle ge
rekse dâhilde emnü asayişe taallûku cihetiyle 
pek ziyade şayanı dikkat ve ehemmiyet bulun
duğundan muinsiz ailelerinin tehvini zaruret ve 
ihtiyaçları esbabının istikmali Dahiliye Vekâle
tinin 14 Kânunusani 1338 tarihli ve îdarei Umu
miye müdüriyeti 42/727 No. lı tezkeresinde bil
dirilmesine binaen bu husustaki lâyihai kanuni
yenin tesrii müzakeresine müsaade buyıırulım-
sni' icra Vekilleri Heyetinin 8 . 5 . 1338 tarihli 
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içtimaindaki tensibi üzerine arz ve istirham ey
lerim efendim. 

9 . 5 . 1338 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Fevzi 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
muinsiz efrat ailesine verilmesi lâzımgelen para 
hakkında mukaddema bir kanun mevcuttu. Bu 
kanun Heyeti Vekilece ihmal edilmiş, hattâ ge
çen sene bütçeye para bile konulmamıştır. On
ların başka bir surette ikdarı için vâki olan 
müracaatler encümenimizde tetkik olunmuştur. 
Biz bu kanunun mühmel bırakılmasının nâbe-
mehal olduğunu zikrederek o teklifi iade ettik. 
icra Vekilleri elde mevcut bulunan kanunu 
niçin tatbik etmiyor ve niçin bütçeye para 
koymamış bugün Meclisten, ne istiyorlar? Esa
sen bu mesele için üç encümen mazbata muhar
rirlerinden mürekkep bir encümen teşekkül 
etti, onlar da aynı kararı verdi. Dendi ki; bun
da az maaş veriliyormuş, otuz kuruştan ibaret 
bunu az görmüş. Fakat ikmalini temin için 
yine köylerden aşara zamimeten almak hususu
nu teklif etmişler idi. Hükümet daima halkın 
zararına bir şeyi elde ediyor. Aşarın bârı az 
imiş gibi... öyle bir hal geliyor ki; bugün köy
lünün asker ailesine hasbetenlillâh yaptığı mua
veneti bile yapmamak için güzel bir tedbir bul
muşlar. Ahvali ruhiyeyi - zannediyorum ki - iyi
ce tetkik buyurmadıklarındafn dolayı bu şe
kilde hareket etmişler biz bunun da inceleğine 
vukuf peyda ettik ve bu ciheti de reddettik. 
Elde mevcut kanunun tatbikini istedik. Bu He
yeti Vekileye, tera Vekillerine havale buyu-
rulsun. Hükümet evvel beevvel o kanunu ihya 
etsin. Azsa, başka bir tedbir yapmak lâzımgeli-
yorsa böyle manevra çevrilmesiyie mevcut bu
lunan kanunu ihmal edip de yeni bir müra
caatı hiç muvafık bulmuyorum. Bu suretle tez
kerenin reddini elde mevcut kanunun şimdiye 
kadar icra edilmediğinin esbabını Heyeti Celile 
bu imza sahibine sormalıdır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Hüseyin Avni Beyefendi biraderimiz acaba 
bütçeye eski kanunun icabettirliği mebaliğ ni
çin konulmadı? diyor. O zaman bendeniz Muva-
zenei Maliye Encümeni Reisi bulunduğum için 
ne için konulmadığını arz edeyim : Bu mesele 
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Heyeti Aliyenizde müzakere olunurken lieyeii 
Âliyeniz muinsiz efrat ailelerine verilen otuzar 
kuruşun az olduğupu, gayrikâfi bulunduğunu 
ve bunun bir şey temin etmediğini, binaenaleyh 
konulan bu meblâğın da havaya gittiğini dü
şünmüş ve buna karar vermişti. 

Ancak bunun yerine esbak Maliye Vekili 
Ferid Bey zamanında, iki sene evvel teklif 
edilen bir kanun vardı. Yine o zaman Müdafaai 
Milliye Encümeninde idik. Orada bu kanun 
müzakere edildi. Sonra yine Muvazenei Maliye 
Encümenine geldi. Velhâsıl kanun, encümenler 
arasında müzakere edilip duruyordu, yani 
Muvazenei Maliye Encümeninin bu parayı koy-
mayışı Heyeti Aliyenizin karariledir. Çünkü 
dediniz ki : Otuz kuruş bir ailenin idaresine 
kâfi değildir. Ve bu para çok suiistimalâta uğ
ruyor. Onun için iki sene evvel bu para büt
çeden çıkmıştır. Binaenaleyh elde o zaman ka
nunlar vardı. Hüseyin Avni Beyefendinin bu
yurduğuna nazaran demek oluyor ki, bizden 
sonra bu kanunlar intacedilmiştir. Deniliyor ki; 
eski kanun neden tatbik edilmemiş ve edilmi
yor? Biz karar verdik ki; eski kanun bir fayda 
temin etmiyor diye. Şimdi encümeniniz bunun 
tekrar tatbikini neden istiyor? 

Zannederim ki, Heyeti Umumiyenin kararı 
encümenlerin hatırına gelmemiş, tutmuşlar eski 
kanunu tatbik edin demişler, halbuki Heyeti 
Umumiyeniz bunu reddetmiştir. Binaenaleyh 
şimdi elde mevcudolan ve encümende bulunan 
kanun ne ise encümenler bunları çıkarsınlar, mü
zakere edelim ve bir an evvel de meseleyi hal
ledelim. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Mü
saade buyurur musunuz? Bir noktayı öğrenmek 
istiyorum. Mazhar Müfid Beyden. 

REtS — Buyurun. 
Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Büt

çeden muinsiz ailelere ait tahsisatı Muvazenei 
Maliye Encümeni çıkarmış mıdır? Yoksa bütçe 
Heyeti Vekileden çıkarılarak mı gelmiştir? Bu 
bir. 

İkincisi, Meriyülicra olan bir kanunun kal
dırılması için şeraiti kanuniye nasıl olmalı idi? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Beye
fendi, Muvazenei Maliyenin tetkik ettiği bütçede 
bu var idi. Sonra Heyeti Âliyeniz bunu tenzil 
etti. Bütçe Kanunundan bu para tenzil edilince 
o kanun sakıt olmuştur. Demek ki; o kanunu da 
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Heyeti Âliyeniz reddetmiştir. Binaenaleyh red
dedilmiş bir kanunu tekrar tatbik ediniz denile
mez. Şimdi bizim yapacağımız, zannı âcizeye gö
re, Heyeti Vekilenin o tekliflerini encümenler 
serian çıkarsınlar. Mesele halledilsin. Siz Muva
zene Kanunundan o tahsisatı, o parayı kabul et
mediniz, çıkardınız, Bütçe Kanununda o tahsisatı 
kabul etmeyince kanun da sakıt oldu. Bütçe 
Kanunu da kanundur, (öyle değildir, sadalatı) 
öyledir efendim: Eldeki kanunun icabettirdiği 
meblâğı Muvazene Kanununa koymadınız, bina
enaleyh reddettiniz demektir. Reddedilmiş bir 
kanun tekrar tatbik edilsin denilemez. Şu halde 
bizim yapacağımız şey Heyeti Vekilenin o teklif
lerini encümenler serian çıkarsınlar, buraya ge
tirsinler, bundan da sarfı nazar edelim. Farzı 
muhal olarak o mahut otuz kuruşluk kanunu 
tekrar tatbik ederseniz kendi kendimizi aldatmış 
oluruz. Emin olunuz eğer maksat muinsiz efrat 
ailesini iaşe ise bu otuz kuruşluk kanunla bu
nun ihtimali yoktur efendim. 

REİS — Müsaade buyurursanız bir noktayı 
Heyeti Aliyenize arz etmek isterim. Muinsiz ef
rat aileleri maaşatı için esasatı sabıka dairesin
de ve ancak sureti tediyesini mübeyyin bir ni
zamname tanzimi hakkında bir lâyihanın müsta
celdi müzakeresi; Heyeti Aliyenizce takarrür 
eden listenin üçüncü maddesini teşkil ettiğini, 
bugün Heyeti Aliyenize tevzi edilen fihristte gö
rürsünüz. Heyeti Vekilenin müstacelen teklifini 
Heyeti Âliyeniz kabul buyurursanız bu hu
susun müstacel mevad müzakere edileceği za
man her şeye takdimen müzakeresi lâzımdır. Şu 
halde müstacel mevaddın müzakere edileceği ilk 
celsede muinsiz efrat maaşatı kanun lâyihasının 
müzakeresini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

10. — MAZBATALAR 
1. — Gazianteb Mebusu Ali Cenmıi Beyin, 

düşmandan istirdadedüen mahaller ahalisine mu
avenet edilmesi hakkındaki Kanunun tefsirine 
dair takriri ve Lâyiha Encümeni mazbatası 

REİS — Düşmandan istirdadedüen mahaller 
ahalisine muavenet icrasına dair Gazianteb Me
busu Ali Cenani Beyin teklifinin şayanı müza
kere olduğu hakkındaki Lâyiha Encümeni maz
batası var. Evrakı varide meyanma alıyoruz, 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrnl) — Mu-

vazenei Maliye Encümenine verilsin. 
RE IS — Mustafa Kemal Beyin teklifi veç

hile şayanı müzakere olduğuna dair olan Lâyiha 
Encümeni mazbatasının Muvazenei Maliye En
cümenine gönderilmesini kabul edenler lûtten 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Muvazenei Mali
ye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Sinob Mebusu Abdullah Efendinin, ale
nen nakzı styam edenlerin tecziyesi hakkında tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/528) 

REİS — Alenen nakzı siyam edenler hakkın
da Bolu Mebusu Abdullah Efendinin teklifinin 
•şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme
ni mazbatası var. Bunu Meclisi Âliye mal. olan 
evrak m ey anma alıyoruz. 

9. — ÎSTÎZAH 

1, —- Trabzon Mebusu Celâl Beyin telgraf me
murlarının tâyinindeki yolsuzluğa dair Dahiliye 
Vekâletinden istizah takriri 

REÎS — Posta ve telgraf memurlarının hi
lâli usul azil ve tâyininden dolayı Trabzon Me
busu Celâl Beyin Dahiliye Vekâletinden istizah 
takriri var, okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Mahallerinde vukubulan münhallâta terfi et

tirilmeleri icabederken kendilerine imkânı te
rakki birakılmadığmdan ve şu suretle hayatı 
terakki ve istikballerinin söndürüldüğünden bah-
sile umum telgraf memurları namına Trabzon' 
dan aldığım bir telgrafname üzerine Dahiliye 
Vekâletinden mukaddema sureti hususiyede tah
riren sorduğum suallere verdiği cevabı tahririsi
ni mukni göremediğimden berveçhiâti mevaddın 
istizahını teklif ve arz eylerim. 

Evvelâ Safranbolu'dan ihtilâsen işten elçektiri-
len telgrafçı Fethi Efendi nereden ne vakit ce
vazı istihdam kararı almıştır ki Ankara'dan 
Van'a merkez müdiri olmuş ve oradan da, lisebe-
bin duramıyacağmı idrak ederek, raporla Anka
ra'ya gelmiş ve Trabzon'a merkez müdiri tâyin edil
miştir. Sicilde katiyen hoş bir hali görülmediği 
müsellem olan bu adama bu kadar harcırahlar 
feda etmekteki esbabı meşrua nedir? Tereümei-
hali talebedildiği halde neden ibraz edilmeyip 
istanbul'un kendisini Bursa'da 3 - 4 yüz kuruş 
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maaşla bir kitabete tâyini hakkında güya isnad-
olunan cürmün Hükümetçe mefru, olmasına 
delil olduğu cevabı veriliyor? 

Saniyen : Ehliyet ve iktidarları mahalleri 
başmüdiriyetlerince takdir edildiği halde mün
hal bulunan mahallî müdüriyetine inhaları ter-
vicedilmeyip Ankara ve sair mahallâttan hattâ 
Artvin'e kadar harcırahlar verilmek suretiyle 
Hazineyi ızrar ve mahallî telgraf memurlarının 
inkisarı şevk ve gayretlerini mucip ahvale sebe
biyet vermek muvafıkı madelet midir? 

Salisen : Sahra Postalar Müdiri Umumisi 
Naci Beyin biraderi Hüsnü Efendiyi Derseadet'-
de ailesi nezdinden bileelp bin kuruş maaşla 
Sabit Sahra Postalar memurluğuna tâyin ettir
dikten iki malı sonra bir buçuk ay mezuniyetle 
geçen Kânunuevvel'de tekrar Dersaadet'e ailesi 
nezdine göndererek altı aydan beri Erkânı Har-
biyei Umumiye karargâh broşunda maaşı mun
tazaman dâhil ve biraderi Naci Efendi tarafın
dan alınmakta olduğu kanuni midir? 

22 Mayıs 1338 
Trabzon Mebusu 

Gelâleddin 

REİS — Efendim Dahiliye Vekâletinden 
Trabzon Mebusu Celâl Beyin.vâki olan istizahı
nı kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Zaten bir 
istizah vardır efendim. 

REİS — İstizah kabul olunmamıştır. 

11. — MÜZAKERE EDİLEN HUSUSLAR 

1. — Ruznameye ve içtimalara ait meseleler. 

REÎS — Efendim ruznameyi ve tarzımüza-
kereyi tetkik eden Makamı Riyaset bâzı husu-
satı Heyeti Celilenize arz etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bunları arz edeceğim. Ve bu husus
taki kararınızı istihsal edeceğim. Bunlardan bi
rincisi encümenlere daha ziyade itina Duyurul
ması mecburiyeti vardır. Anlaşılıyor ki, bâzı 
esbab dolay isiyle devam olunamıyor. Nizamna
me! Dahilîyi tatbik etmek mecburiyeti vardır. 
Rüfekadan çok rica ederim, daha ziyade devam 
buyurulsun. 

SALİH Ef. (Erzurum) — İmkân yoktur 
Reis Beyefendi, bâzı arkadaşlar beş encümende 
bulunuyor. Bâzı arkadaşlar ise hiçbir encü
mende değildir. Binaenaleyh bunun imkânı 
yoktur. 
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CEMİL B. (Kütahya) — Bir kere de Nizam-

ııamei Dahilî Encümeni kâtiplerini, reislerini, 
mazbata muharrirlerini intihabetsin, çünkü se
nenin dördüncü ayında bulunuyoruz. 

REİS — Onu ayrıca takibederim. 
Efendim, bugün Heyeti Aliyenize tevzi edi

len listede görüldüğü üzere birçok işlerimiz var
dır. Bunların müzakeresi için bir hafta zarfın
daki eyyamı içtima kâfi değildir. Eğer müna
sip görürseniz içtima günlerini haftada beşe ib
lâğ edelim. Bugünlerde teneffüs zamanları bı
rakılmak üzere saat bir buçukta behemehal içti
ma edip altı buçuğa kadar müzakere zarureti 
vardır. Haftada dört gün içtima ile bu gördü
ğümüz fihristteki hususatı müzakere etmek ve 
ahvalin icabettirdiği sürat ve müstaceliyetle ik
mal ve halletmek imkânı müstehil olacaktn. 

Bir de efendim, malûmuâliniz Heyeti Aliyeni-
zin bir kararı vardır. Bütçe müzakere edilemi
yor. Bunun ne derece mühim olduğunu arza ha
cet yoktur, zannederim. Haftada iki günün de 
bütçeye tahsisi zarureti vardır. Haftada bir gün 
de sual ve cevaplara Heyeti Aliyenizin karariy-
le tahsis edilmiştir. Diğer bir günün de müs
tacelen müzakeresi kabul edilen mevaddı saire-
nin müzakeresine tahsisi zannederim muvafık ola
caktır. Şu halde Pazar, Pazartesi günü büt
çeye, Salı günü tatil, Çarşamba gününün Ne-
vahi Kanununa (Salı günü Nevahi Kanunu mü
zakeresi, sesleri) Cumartesi günü müstacelen 
müzakeresi takarrür eden mevadda, Perşembe 
gününün de sual ve istizahlara tahsisi. Bu hu
susu kararı Âlinize vaz'etmeden evvel bâzı ze
vat söz söyliyecek. (Muvafık, hacet yok, seda
ları) Arz ettiğim gibi efendim Cuma ve Salı 
günleri tatil olmak üzere Cumartesinin müstace
len müzakeresi takarrür eden mevadda, Pazar, 
Pazartesi günlerinin bütçeye, Çarşamba günü
nün Nevahi Kanununa, Perşembe gününün sual 
ve istizahlara hasrını - tabiî bugünkü ruzname 
hariçtir efendim - bu arz ettiğim veçhile kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın Heyeti Aliyeni
zin ekseriyeti azîmesiyle kabul edilmiştir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Bir kişiye olsun 
söz veriniz. Belki bir mütalâai musibede bulu
nabilir, 

RE IS — Bugünlerde müzakerenin bir buçuk
ta başlayıp altı buçuğa kadar devam etmesi Ri
yasetçe elzem görülüyor. Bu hususta da noktai 
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nazarı âlilerini öğrenmek istiyoruz. (Bir noktai 
nazar yoktur, sadaları) 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Meclisi Âli bir 
bucukta içtima etse bile beşte dağılacağına göre 
yine hiçbir iş Heyeti Umunniyeden sağlam ola
rak çıkamaz. Günügününe muntazaman iş çıka
mıyor. Bunu yapmak gayet kolaydır. Devair-
de bulunan maaşlı adamlar nasıl sabah erken 
geliyorsa (Gürültüler) Efendim niçin kızıyor
sunuz? (Burası devair değil, sadaları) Babıâli 
müdavimlerinden bulunan ve milletin Hazine
sinden geçinmek istiyen zevat bu hali kabul eder. 
Meclisi Âlide bugün arabaların sürüp götüremi-
yeceği kadar evrak vardır, yumurta kapu ağ
zına gelmiştir. Memleket sizden iş bekliyor. Bu
nu inkâr etmek ve görmemek pek de iyi bir şey 
değildir. Her ne olursa olsun. Reis Beyefendi; 
bendeniz arz ediyorum ki, saat on ikide yemek 
yiyoruz. Saat birde her halde müzakereye baş
lamalıyız. Saat beş buçuğa kadar devam etsin. 
İsterseniz devam etmeyin. Mamafih kıstelyevm 
yapıldığı için devam etmiyecekler muhayyerdir, 
ister gelsinler, ister gelmesinler. 

REİS — Efendim, Salih Efendinin teklifini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey bu 
hususta Riyaset muhayyerdir. Bu tahdidedile-
mez. 

REİS — Tabiî efendim. Esbabı mücbire 
olursa Riyaset Heyeti Aliyenize arz eder. Şu hal
de efendim saat bir buçukta başlayıp altı buçuk
ta... 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim bu 
tahdidedilenıez. Olur ki geceleri de devam ede
riz. Tahdit buyurmayınız. 

REİS — Efendim saat bir buçukta müza
kereye başlayıp altıya kadar, esbabı mücbire 
olmadıkça, tabiî olursa gece de devam eder, 
müzakere terasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Efendini bir buçukta başlayıp altıya 
kadar devam Heyeti Âliyeee takarrür etmiş
tir. 

Efendim, Riyaset, geçirdiğimiz devrei teş
riîye esnasında bir noktayı daha Heyeti Ali
yenize arz eder. Bir içtima gününe ait müza
kerede bir maddenin müzakeresi hitam bul-

I m a z s a diğer haftanın aynı gününde müzakere
sine devam edilmesi zarureti vardır. Şu halde 
tanzim edilen evkatı mesai ihlâledilmemiş olur. 
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Meselâ Bütçe Kanunu müzakere edilirken 
bir faslının müzakeresi hitanı bulmazsa ertesi 
günü müzakereye devam etmeyip, ertesi haf
tanın bütçeye tahsis edilen gününe kadar tehir 
edilir. Tabiî efendim Hükümetçe talebcdilen 
Ihafi celseler Devletçe lüzum gösterilen hafi 
münakaşatı siyasiye bundan hariçtir. O vakit 
Hükümetin teklifi reye vaz'edilir, ittihaz bu-
yurülaca'k karara göre icabı icra olunur. Alelu-
mum tarzı müzakere Heyeti Âliyenize arz edi
len usuldür. 

MUVAZENE! UMUMİYE ENCÜMENİ 
MAZBATA MUHARRİRİ İSMET B. (Çorum) 
— Efendim bütçelerle alâkadar olan mazbata
ların da bugünlerde tetkik edilmesi lâzımdır 
kanaatindeyiz. Binaenaleyh bu cihetin tavzihi 
lâzımdır zannederim. Çünkü bütçe müzakere 
edilir'ken varidata ait birtakim mazbatalar 
vardır ki bunların da müzakeresi icabeder. 
Bunlar hariçte kalıyor. Bunların da müzakere
si lâzımdır. (Tabiî sesleri) 

REİS — Beyefendinin teklifleri tabiî büt
çe müzaikere edilirken nazarı dikkate alınır ve 
karar verilir. 

Efendim tevzi edilen evrakı mevcude fih
ristinde Riyaset tekikat icra ederek miistaeelen 
müzakeresi lâzımgelen mevadda ü r e t e n bâzı 
hususatı arz etmek istiyor. Müstacelen müza
keresi evvelce kabul edilen mevad meyanma 
bunları da ilâve edelim. Ve sıra ile takibe-
delim. Onlar da şunlardır: Hiyaneti vataniye 
mücrimininden bir kısmının affı hakkındaki 
kanunun tefsirine dair Adliye Encümeni maz
batası var. Bunu Riyaset müstacel görüyor, 
münasip görürseniz bunu müstaceliyetle müza
kere edelim. Diğerlerini de okuyayım, hepsini 
birden Reyi Âlinize koyacağım. 

Meclis aklanımda müstahdem iken tahtı 
silâha alınan memurin maaşatma mütaalb'k 
tahsisatı munzamına teklifi vardır. Meclis ak
lanımdan bâzı ruf ek a- askere alınmıştı. Bunla
rın tahsisatından tenzilât yapılmıştır. Tahsisatı 
munzamına istiyeceğiz. Bunu da teusibedersi-
niz müstacel mevad meyanma ithal edelim. 

Murakabe ve Muvazenei Maliye encümenle
rinin seldi murakabeyi nâtik mazbatası.. Malû-
muâliniz vekâletlerde murakabe için bir heyet 
intilhalbettiniz. Muvazenei Maliye Encümeniyle. 
bu encümen bir mazbata tanzim etmişler ve 
Heyeti Âliyenize arz edilmiştir. Heyeti Aliye-
ce bir karara iktiran etmeyince bir şey icra, 
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edilemiyor. Müsaade ederseniz bunu da müs
tacel evrak meyanma itlhal edelim. 

Mâlûlini guzat tahsisatı hakkında bir tek
lifi kanuni vardır. Muvazenei Maliye Encüme
ninden gelmek üzeredir. Bunun da ne dereceye 
kadar mühim olduğu malûmdur. Bunu da ten-
sibederseniz müstacel evrak meyanma ithal 
edelim. c 

Sonra Osmanoğlu Ali'nin tadili cezası hak
kında Adliye Encümeni mazbatası var. Bu bir 
cezadır. Bunun teihiri mahkûmun fazla sürün
mesini, mağduriyetini muci'bolur. Bunun da 
müstacelen müzakeresi münasibolur zannede
rim. 

İcra Vekillerinin vazife ve mesuliyetine dair 
kanun var. Bunun da müstacelen müzakeresini 
kaimi edelim. 

İcra Vekillerinin sureti intihabına dair ka
nun var. Bunu da tensibederseniz müstaceliyetle 
müzakere edelim. 

Sekizinci; İstiklâl mahkemeleri hükümlerinin 
encümenleree yeniden tetkiki Ihakkındaki evrak 
ve mahkeme hükümlerinin kabili naskzolup ol
madığının tetkiki hakkında Adliye ve İstida en
cümenleri mazbataları üzerine mahkemelerin 
müracaatı var. Heyeti Umumiyenizce bunun 
halli tahtı vucuptadır. Bunun da müstacelen 
hallinde zaruret vardır. Riyaset bunu da He
yeti Aliyeye arz ediyor. 

Eğer arz ettiğim hususatın müstacelen mü
zakeresi kabul edilirse müstaceliyetle müzake
re edilecek mevad meyanma ithal ederiz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Beyefendi 
müsaade ederseniz bir şey arz edeceğim. Altı 
ay evvel, belediyelerin getireceği eczayı tıbbi
yenin Gümrük Resminden affı için bir tekli
fini vardı. Ruznameye alınmıştır. Altı aydır 
bekliyor. Bu da fukaranın sıhhatine taallûk 
ediyor. Bnıiun da müstacelen müzakeresi lâ-
/mı ve elzemdir. Müsaade buyurursanız bu da 
müstacel mevad listesine dâhil olsun. 

REİS — Efendim belediyeler tarafından 
celbedilecek eczayı tıbbiyenin Gümrük Resmin
den affı hakkında Salih Efendinin bir teklifi 
kanunisi vardır. Bunun da müstacelen müza
keresini teklif ediyorlar. (Muvafık sadaları.) 
Şu halde arz ettiğim mevaddm müstacelen mü
zakeresini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Salih Efendinin teklifi de dâhil olduğu 
Heyeti Âliyenizce kabul edilmiştir. 
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MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — I 

Idarei hususiyeden maaş alan sıhhiye memurları, 
ziraat memurları hakkında bir teklif vardı. O da 
mustacelen müzakere edilecekti. Muvazenei Maliye 
Encümenine gitmiş idi. Muvazenei Maliye En
cümeninden geçtikten sonra müstacel mevad me-
yanına geçmiş ve üçüncü No. ya yazılmış, hal
buki senenin dördüncü ayı içerisinde bulunu
yoruz. Bunlara maaş verilecektir. Mütemadi
yen soruyorlar. Binaenaleyh o da mustacelen 
müzakere edilecek mevaddandır. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Efendim, Avans Kanununun üçüncü maddesi 
Şimendiferler Müdiriyeti.Umumiyesince lâyikiy-
le anlaşılanıadığı cihetle idarede ücreti yev
miye ile müstahdem olanların yevmiyelerinin 
yüzde yirmisi kat'ediliyor. Bu baptaki teklifim 
Muvazenei Maliye Encümeninden geçmiştir. En
cümen diyor ki, madde sarihtir. Tefsire hacet 
yoktur. Bu hususta Meclisi Âliden bir madde
lik bir satırlık karar çıkıncaya kadar Şimendi
ferler Müdiriyeti Umumiyesinin sırf sarih bir 
maddeyi yanlış anlamasından dolayı birçok 
adamların yevmiyelerinin yüzde yirmisi kat'olu
nacaktır. Buna mahal kalmamak için müzake
reyi bile istilzam, etmiyen bu madde hakkında 
karar itasını rica ederim. 

REİS — Efendim, Tevfik Rüşdü Bey, Muva
zenei Umumiye Kanunu haricinde maaş alanlar 
hakkında Avans Kanununun üçüncü maddesinin 
tefsiri hakkındaki teklifinin Muvazenei Maliye 
Encümeninden geldiğini beyan ve mustacelen mü
zakeresini teklif ediyor. Kabul buyuranlar lût-, 
fen el kaldırsın.. Bunun mevaddı müstacele me-
yanjna ithali kabul edildi... Efendim zühul ol
muştur. Şimdi arz etmiş olduğum Muvazenei 
Umumiye haricinde maaş alanlar hakkındaki 
teklif Maarif Vekili Vehbi Beyindir. Tevfik 
Rüşdü Beyinki hangisidir, anlıyamadım? ( 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Efendim, arz ettim, 43 ncü madde... En son. 
efendim... ikisi de aynı maddenin tefsirine aittir. 

REİS — O halde efendim, Tevfik Rüşdü 
Bey, de Maarif Vekilinin teklifini tekrar ediyor
lar ki, evvelce kabul edilmiştir 

HACI TEVFlK Ef. (Kângırı) — Bendeniz 
usul hakkında bir şey arz edeceğim. Müsaade 
ederseniz Reis Bey... 

RElS — Buyurun. | 
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I HACI TEVFlK Ef. (Kângırı) — Efendim, 

şu Meclisten tuhaf tuhaf karar çıkıyor. Müsta
celiyet kararı, müstaceliyet kararı ne demektir? 
Müstaceliyet kararı ona derler ki, meclislerde, bi
zim meclis gibi değil, meclisi mebusanlarda bir 
kanun iki defa müzakere edilir. Halbuki müstacel 
kanunlar bir defa müzakere edilir. Müstaceli
yet demek, bir defa müzakerenin kifayeti de
mektir. Onun için bu Mecliste müstaceliyet 
kararları hederdir. Biz zaten Mecliste kanun
ları daima bir defa müzakere ediyoruz. Rica 

I ederim böyle şeylere mâruz kalmıyalım. 

RElS — Bir de efendim, Heyeti Aliyenizin 
bir nokta hakkında nazarı dikkati âlinizi celbe-
diyorum. Bu husustaki kararırınızı almak za
rureti vardır. O da, teklifi kanuni ve sual ve is
tizah mahiyetinde olmayıp da Büyük Millet 
Maclisinin vaziyeti hususiyesi neticesi olarak 
temenni takrirleri vardır. Bunların bâzıları 
hakkında Riyaset mütereddit kalıyor. Malûmu 
Âliniz Nizamnamei Dahilîmizde bir sual ve 
istizah takrirleri mevzuubahistir, bir de ka
nun lâyihaları ve teklifi mevzuubahistir.; Temen
ni takriri yoktur. Tensip buyurursanız istizah 
takrirlerinden maadası Heyeti Aliyenizde mev-
zuubahsolmasın. Eğer bu cihet muvafık görül
mezse temenni takrirleri Heyeti Aliyenize oku
narak müzakere edilmeden aidolduğu daireye 
havale edilsin. Temenni takrirleri için eğer 
müzakere açılırsa ruznamei müzakerata geçmek 
imkânı olmuyor. Şu halde bu yolda temenni 
takrirlerinin, müzakere edilmeden aidolduğu ma-
kamata havalesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

ALİ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — Te^ 
menni takrirlerinin aldığı netice hakkında ve
kâleti aidesince Meclisi Âliye cevaben arzı ma
lûmat edilmek lâzımgelir. Çünkü sahibi tak-

j ririn bu netice üzerinde teşebbüs edeceği mua
mele olur. Şimdiye kadar tatbik olunmıyan bu 
usulün tatbiki muktazidir. 

REÎS — Bu hususta Ali Süruri Beyin nok-
tai nazarıRiyasetçe teemmül ve icabına tevessül 
edilir. Ve bu hususta müşkülâta mâruz kalı
nırsa Heyeti Aliyenize arz edilir efendim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim, 
bir noktayı izah edeyim. Bizim temenni takrir
lerinin ekserisi emri intaeeder. Bu hususta He-

I yeti Celileden istirham ederim. Emirler yani 
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temenniler bir Heyeti Vekileden olur, bir de He
yeti Celileden olur. Heyeti Vekileden olan te
menni takrirlerini mebuslar yapar Bilâ-
lıara sâdır olacak husus hakkındaki karar emir
dir. Bu tarikin kapanmamasını istirham ede
rim. Meselâ bugün Yunanlılar mezalim irti-
kâbediyorlar. Hariciye Vekâleti protesto etsin. 
Bu hususu Meclisi Âliden temenni etmek benim 
için bir temenni, fakat Meclisi Âli için bir 
emirdir. 

BEİS — Efendim müsaade buyurursanız me
sele zaten aidolduğu makamata bilâmüzakere 
havalesidir. Heyeti Aliyenize teklif vâki olur. 
Müzakeresi Heyeti Aliyenizce kabul olunursa 
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buna kimsenin bir diyeceği olamaz. Bendenizin 
arz etmek istediğim, meselâ Müdafaai Milliye 
Vekâletine ve Maliye Vekâletine ve diğer vekâ
letlere temenni şeklinde havale edilecek takrir
ler teklif tarzında Heyeti Aliyenize sevk edili
yor. Ve Karara rabtolunmak isteniliyor. Bun
daki büyük mahzur müstağnii arzdır. Eğer mü
zakeresi isteniyorsa teklif sahibi Heyeti Umu-
miyeye arz eder. Ve Heyeti Umumiyede bir ka
rar ittihaz edilirse karar veçhile amel olunur 
fendim. 

Efendim on dakika teneffüs için celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,05 

REtS 

ÎKÎNCI GELSE 
Bed'i müzakerat Saat : 3,35 

İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP : ÂM Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim Celse kugadedildi. 

4. — Adliye Encümeni Riyasetine Canİk Me
busu Emin Beyin, Kâtipliğe Karahisarı Sahih 
Mebusu Mehmed Şükrü Beyin intihabolunduk-
larvna dair tezkere. 

REİS — Adliye ve İstida encümenleri intiha-
batma dair mazbatalar vardır. Onlar okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Adliye Encümeni Reisi Abdullah Azmi Eefn-

di Hazretlerinin Şer'iye Vekâletine intihab-
olunmasına ve kâtip Tahir Efendinin mezunen 
İsparta'ya azimet etmesine mebni münhal kalan 
encümeni mezkûr riyasetine Canik Mebusu Emin 
ve kitabetine Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed 
Şükrü beylerin intihabedilmiş olduğunu mübey-
yin işbu mazbata Makamı Riyaseti Celileye tak
dim kılındı. 

3 Haziran 1338 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata M. 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza 
Karahisarı Sahib Karahisarı Şarki 

Mehmed Şükrü Vasfi 
Âza 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

5. — İstida Encümeni Riyasetine 8ivas Me
busu Mustafa Taki Efendinin, Mazbata Muhar
rirliğine Kayseri Mebusu Osman Beyin intihabe-
dildiklerine dair tezkere 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
İstida Encümeni Reisi Lûtfi Beyin mezunen 

dairei intihabiyesine azimet ve Mazbata Muhar
riri Celâl Beyin istifa etmelerine binaen Riyasete 
Mustafa Taki Efendi (Sivas), Mazbata Muhar
rirliğine Osman Bey (Kayseri) nin müttefikan 
intihabedildikleri berayı malûmat arz olunur. 

3 Haziran 1338 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mustafa Taki Osman 
Kâtip 

Hüseyin Hüsnü 
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2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi Be
yin yerine Nafıa Vekâleti Vekilliğine gösterilen 
namzetlerden birinin intihabolunmasına dair Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

RElS — Nafıa Vekâleti Vekili intihabı için 
Reis Paşa Hazretlerinin namzet tezkeresi vardır. 
Okunacak : 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Mezunen dairei intihabiyesine azimet etmiş 

olan Nafıa Vekili Feyzi Beyefendinin avdetine 
kardar vekâleti mezkûre umurunun vekâleten ted
viri için âtide isimleri muharrer namzetlerden 
birinin intihap buyurulmasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Adnan Bey (istanbul), Tahsin Bey (İzmir), 
Dr. Refik Bey (Bayezid), Operatör Emin Bey 
(Bursa), Osman Nuri Bey (Bursa), Muhiddin 
Baha Bey (Bursa), Ferid Bey (Çorum), İbra
him Süreyya Bey (Saruhan), Mustafa Necati 
Bey (Saruhan). 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Beyefendi 
bu intihap dolayısiyle müsaade buyurulursa bir 
şey arz edeyim. 

Arkadaşlar teamül mü diyelim, usul mü di
yelim, bazen Heyeti Vekileden birisi içimizden 
ayrılırken Heyeti Vekile kendi aralarından bi
risini o işe tevkil ediyor. Bendeniz bunu biraz 
lena görüyorum. Bu defa bendeniz teklif edi
yorum ki, Meclisi Âli intihap ile iştigal etme
sin. Yalnız Heyeti Vekileden iktisat Vekili, 
Nafıa Vekilinin vekâletini buraya gelinceye ka
dar yapsın. (Hayır, hayır sesleri) yoksa Mali
ye Vekilini yapalım veyahut Heyeti Vekile 
arkadaşlarından bir diğeri bu işe baksm, bir 
imzadır, yapsın. Çünkü ne yol yapılacak ve ne 
de başka bir şey yapılacaktır. Bu lüzumsuzdur.. 
Meclisi Âli bununla meşgul olmasın, rica ede
rim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — İkti
sat Vekili mesaili mühimmei iktisadiye ile meş
guldür. Nafıa işleriyle meşgul olamaz. Nafıa 
Vekâletine bir vekil intihabı zaruridir. 

RElS — Efendim, bunun Heyeti Âliyeniz 
intihap suretiyle icrasını arzu etti. intihap ya
pılacak. Bu hususta müzakere açmaya lüzum 
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yoktur, zannederim. Binaenaleyh intihabat ya
pılacak. 

İBRAHİM SÜREYYA B. (Saruhan) — 
Efendim, reyler dağılmamak için ben affımı 
istirham ediyorum. 

HÜSEYİN AVN T I B. (Erzurum) — Efen
dim, vekillerin sureti intihabı hakkında kanun 
vardır. 

REİS — intihabı esami okumak suretiy
le yapıyoruz ve Gümüşane'den başlıyoruz. Rey
lerinizi istimal buyurunuz, (reyler toplanmıya 
başlamıştır.) 

RElS — Efendim reylerini istimal etmiyen 
arkadaşlar varsa lütfen reylerini istimal buyur
sunlar. 

(Yusuf Ziya Bey (Mersin), Sosyallı ismail 
Subhi Bey (Burdur), Mehmed Şükrü Bey (Ka-
rahisarı Sahib), Tasnifi araya memur edilmiş
lerdir. ) 

6*. — İstanbul Mebusu Ne§et Beye izin veril
mesine dair Divanı Riyaset karan. 

RElS — Efendim, istanbul Mebusu Neşet 
Beyin, üç mah mazuniyeti hakkında Divanı Ri
yaset kararı vardır, istanbul Mebusu Neşet 
Beyin üç. mah müddetle mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

7. — Birinci Şube Riyasetine Karesi Mebu
su Abdülgafur Efendinin, Hariciye Encümeni
ne Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, Adliye 
Encümenine Niğde Mebusu Mustafa Hilmi Efen
dinin intihab olunduklarına dair şube tezkeresi. 

Riyaseti Celileye 
Birinci Şube Reisi Şeref Bey Edirne'nin, me

zun olmasına binaen Riyasete Abdülgafur Efen
di Karesi, Hariciye Encümenine, Ali Cenani Bey 
Gazianteb, Adliye Encümenine, Mustafa Hilmi 
Efendi Niğde'nin intihabolundukları berayı 
malûmat arz olunur. 

Reis Kâtip 
Karesi Mebusu Yozgad 

Abdülgafur Feyyaz Âli 

8. —• Dördüncü Şubeden muhtelif encümen-
lerdeki münhallere yapılan intihap hakkında 
tezkere. 

Riyaseti Celileye 
1. — Şubemiz namına Hariciye Encümeninde 
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inhilâl eden âzalıklara Ali Vefa Bey (Antalya), 
Atıf Bey (Kayseri). 

2. — Adliye Encümenine Hamdi Efendi (üi-
yarbekir), 

3. — Nizamnamei Dahilî Encümenine Nebil 
Efendi (Karahisarı Sahib) intihabolunmuşlardır 
efendim. 

Dördüncü Şube Reisi 
Kângırı 
Behçet 

9. — Müdafaai Milliye Encümenindeki mün-
hallere şubelerden intihap yapılmasına dair 
tezkere. 

I 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Encümeni Reisi Dördüncü 

Şubeden Cemal Paşa ile azadan Birinci Şube
den Abdülgani Bey mezun bulunduklarından ve 
Üçüncü Şubaden merhum Yusuf îzzet Paşanın 
yerlerine şubei aidelerince birer azanın-intihap 
Duyurulması esbabının istikmali mâruzdur efen
dim. 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi Namına 

Kâtip 
Mersin Mebusu 

Ziya 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Hangi şube
den söyler misiniz efendim? 

REİS — Birinci, Üçüncü, Beşinci şubelerden 
efendim. 

10. — Meclis Birinci Reisvekili intihabı: 

REİS — Efendim, ruznamemizde Birinci Re
isvekili intihabı da vardır. {Müsaade buyurulur-
sa âra tasnif edilinceye kadar onu da intiba-
bedelim. (Hay hay sadaları) 

(istihsali araya başlandı)| 
REİS — Efendim, reylerini istimal etmi-

yeııler lütfen reylerini istimal buyursunlar. 
(Haydar Bey (İçel), Hüseyin Avni Bey (Er

zurum), Ömer Lûtfi Bey (Saruhan), tasnifi ara
ya memur edilmişlerdir.) 

Efendim, Nafıa Vekâleti vekilliğine intihap
ta reye iştirak eden zevatın adedi 174 tür. 56 
rey Dr. Adnan Bey, 33 Ferid Bey (Çorum) al
mışlardır. Diğer arkadaşlar da rey almışlar ise 
de ekseriyeti mutlaka (88) olmasına nazaran 
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hiç birisi ekseriyeti ihraz edemiyor. Binaen
aleyh tekrar intihap mecburiyeti vardır. 

(Trabzon dairei intihabiyesinden tekrar in
tihaba başlandı). 

REÎS — Efendim, esami bitmiştir. Reylerini 
istimal etmiyen zevat lütfen reylerini istimal 

j etsinler... 
(Halil İbrahim Efendi (Antalya), Hamdi 

|j Efendi (Diyarbekir) ba kur 'a tasnifi araya me-
i: mur edildiler). 
|i REİS — Efendim, Birinci Reisvekilliği inti-
| habı neticesini arz ediyorum. Birinci Reisve-
I killiği intihabına 169 âza iştirak etmiş, 91 rey 
| ile Konya Mebusu Mehmed Vehbi Efendi inti-
ij habedilmiştir. (Alkışlar). 
İ Efendim, Şûrayi Devlet Tetkik Encümenin

de iki âzalık münhaldir. Bu intihap da ruzna-
memizdedir. Tensibederseniz intihabı da bugün 
yapalım. Encümenin mesaisine halel gelmemek 
için bu intihabın icrası her halde lâzımdır, ten
sibederseniz âra tasnif edilinceye kadar Tetkik 
Encümenine iki âza intihabını icra edelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
biz lizaruretin bir usul kabul etmiştik. Şubeler 
arkadaşlardan hangisinin işinin daha az oldu
ğunu, hangi encümenlerde çalıştıklarını biliyor
lar. Binaenaleyh şubeler lütfen işi az olan ve 
mütaaddit encümenlerde bulunmıyan ve aynı 
zamanda ihtisas ve ehliyeti bulunan arkadaşla
rımızı namzet olarak irae ederlerse daha suhu-

1 letli olur. 
! YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hepsi de 

ehliyetlidir. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hepsi 

ehliyetli olamaz, herkesin ihtisası vardır. 
I VEHBİ B. (Karesi) — Esasen Tetkik Encü-
j meni veya heyetinde olanlarla olmıyanlar bura-
! da gayrimuayyen. Belki hiç olmazsa isimlerini 
i yazalım veyahut bir namzet gösterilsin. 
| RAGIB B. (Amasya) — Efendim, bu hu-
| susta mütehassısların anlaşılması için şubelerden 
i namzet gösterilmesi geçenlerde usul ittihaz edil

mişti. Bunu da şubelere havale edelim. Şube-
| 1er namzet gösterirler, ona göre intihap yapı-
j lir. 
| REİS — Efendim, geçen gün Muhakemat 
| Heyeti intihabı yapılacaktı. Heyeti Celileniz şu-
| belerden namzet gösterilmesini istedi. Şubelerin 
j gösterdikleri namzetler meyanmdan intihabetti-
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niz. Filvaki kanunda böyle bir usul yoktur. Fa
kat Ragıb Beyefendi bunun için şubelerden nam
zet gösterilmesini teklif ediyor. Bunu reyi âli
nize vaz'ediyorum. 

YUSUF ZÎYA B. (Mersin) — Geçen gün gös
terilen namzetlerden ikisini intihabedelim. 

REÎS — Efendim, tensibederseniz şubelerce 
namzet gösterildikten sonra bu intihabı yapalım. 
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(Münasip, sesleri) Efendim şubelerce namzet 
gösterildikten sonra intihap yapılmak üzere bu 
intihabın tehirini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Efendim tehir kabul edilmiştir. Şu
be namzet gösterecektir. Beş dakika tenefüs et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat: 5,00 

ÜÇÜNCÜ GELSE 
Bed'i müzakerat Saat: 5,25 

REÎS — tkinci Reisvekiili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celse küşadedildi. 
Dördüncü Şubeden Müdafaai Milliye Encü

menine intihabedilen zevatın esamisi okunacak. 

11. — Dördüncü Şubeden Müdafaai Milliye 
Encümenindeki münhallere yapılan intihap hak
kında tezkere. 

Riyaseti Celileye 
Cemal Paşa Hazretlerinden inhilâl eden Mü

dafaai Milliye Encümeni âzalığma şubemizden 
bilittifak Ömer Lûtfi Bey (Karahisarı Sahib) 
intihabolunmuştur. 

Dördüncü Şube Reisi 
Kângırı 
Behçet 

REİS — Efendim Nafıa Vekâleti Vekilliğine 
ikinci defa olarak icra edilen intihapta reye iş
tirak eden zevatın adedi 167; nisabı müzakere ta
mam. Adnan Bey 66, Ferid Bey (Çorum) 48 rey 
almıştır. Ve 40 müstenkif vardır. Ekseriyeti 
mutlaka hâsıl olamamıştır. Binaenaleyh intihap 
muamelesi tamam olmamıştır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 
bir meselei hukukiye vardır. O halledilmedikçe 
intihap icra edilemez. Malûmuâlileridir ki; iki 
intihap yapıldıktan- sonra aynı namzetler üzerin
de ihrazı ekseriyet edilmediği takdirde reyi izafi 
ile intihabolunur. Halbuki vekillerin sureti inti

habı hakkındaki Kanun sarihtir. Diyor ki; «Ek
seriyeti mutlaka ile vekil olur» dünyanın her ye
rinde böyledir. Ekseriyeti izafiye ile intihabedil-
menin imkânı yoktur. Çünkü bu ademi itimat 
demektir. 

Şimdi namzet arkadaşlarımızda ya isabet 
yoktur, yahut başka bir sebep vardır. Binaen
aleyh bu halledilmedikçe, anlaşılmadıkça reyi 
izafi olamaz. Üçüncü defa arkadaşlar intihabe-
dilirken bir emri vâki olmak üzere, anlaşmamaz-
lık hâsıl olmasın. Üçüncü intihaba geçmezden ev
vel bu mesele halledilmeli. Reyi izafi ile Vekil
ler vekilliği kabul edecekler midir? (Hayır sada-
ları) Veyahut Meclis bu Vekilleri kabul edecek 
midir? (Olmaz, sesleri) Bence ne Vekiller kabul 
eder, ne de Meclis kabul eder. Bu halledilmeli
dir. Bir emrivaki olmasın. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Emsali 
vardır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Emsali 
olamaz ve yoktur. (Emsali yoktur, sesleri) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Emsali 
vardır efendim, İktisat Vekâletinde emsali var
dır. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
Heyeti Muhteremenize bir şey hatırlatacağım. 
Hafız Mehmed Beyin Adliye Vekâletine intihabı, 
Rıza Nur Beyin Maarif Vekâletine intihabı ve 
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keza Hamdullah Suphi Beyin Maarif Vekâletine 
intihabı hep bu suretle olmuştur. Binaenaleyh 
şimdi bu meseleyi uzun uzadıya müzakere etme
ye mahal yoktur. Zaten ruznamemizde Heyeti 
Vekilede bulunacak arkadaşların sureti intihabı
na dair bir nizamname vardır. O müzakere edi
lecektir. Bu iki namzet arasında yani - Ferid 
Beyle Adnan Bey - arasında intihap yapmak za
ruridir. Ve böyle namzetler taaddüdettiği takdir
de reylerin dağılmasından başka tabiî bir şey 
yoktur. Bunlar intihap cilvesidir. Hükümet hiç
bir vakit vekilsiz kalamaz. Rica ederim. İntiha
bımızı yapalım. Mesele bitsin. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim 
Bursa Mebusu Emin Beyefendinin buyurdukları 
Vekil beyefendiler 1336 senesinde intihabedilmiş-
lerdir. O zaman Meclisi Âlinin ekseriyeti 86 ola
rak karar verilmiş idi. Onun bir fazlasiyle yine 
ekseriyeti mutlaka olmuştur. Yoksa Heyeti Ve
kile Intihapnamesinin maddei mahsusasında sa
rahati katiye vardır. Heyeti Vekileden birinin 
inhilâlinde diğerinin ekseriyeti mutlaka ile inti
habı lâzımdır. Bu sarahati katiyeye karşı ekseri
yeti izafiye ile intihabolamaz. Yoksa Emin Be
yin buyurdukları o vakitki intihap 1336 senesin
deki ekseriyeti mutlaka iledir. O vakit nisabı 
müzakere 86 idi. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
İktisat Vekâleti için üçüncü intihabı yaptık; bu
nun için de üçüncü bir intihap yaparız. O zaman 
da ekseriyeti mutlaka kazanamazsa o vakit bu 
sözler söylenir. Binaenaleyh şimdi bu varit de
lildir. 

HÜSEYİN AVNl t B. (Erzurum) — Namzet 
iraesi olmayaydı, yani namzet gösterilmeseydi 
belki o vakit reyi izafi mevzuubahsolurdu. Hal
buki bugün namzetlik vardır. Meclis serbest de
ğildir. Bu serbestiyi bâzı arkadaşlarımın kanaati
ne göre kanun takyidetmiştir. Kendi kanaati 
bunun aksinedir. Meclisin kudretini takyidetmek 
olamaz. Bunu benim havsalam almaz. Lilmasla-
hatin yapılmıştır. Efendiler takyidi kim kabul 
ederse etsin, ben etmiyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Meclis 
kabul etti. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Meclis 
takyidedemez. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Meclis 
kendi vermiştir o salâhiyeti efendim. 

.1338 C : 3 
I HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — .Meclis 
I kimsenin eline bu salâhiyeti veremez. Bunun 

için Meclis tazyik edilemez. Edildiği vakitte 
Meclisin mânası kalmaz. Meclis hür ve serbesttir, 

I fakat teshilen lilmaslaha bâzı hususta nam
zet olarak iki adam, beş adam iraesi için salâ
hiyet verilebilir. Fakat bu, Meclisin istediği zatı 
intihap hususunda kudretini ref 'etmiş mânâsım 
tazammun etmez. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ramazan geçti 
temcid pilâvına hacet kalmadı. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Hilmi Bey 
galiba çok acıkmışlar. Temcit pilâvına ihtiyaçları 
varsa buyursunlar. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Acıkmış Tunalı'nın 
karnı. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Onun için 
efendiler katiyen namzetler hakkında kanaat 

I izhar etmeyiniz. Efendi Hazretlerinin buyur
duğu gibi emrivaki olmasın diyorum. Meclisi 
Âli isterse 15 rey ile vekili kabul etsin. Kanun, 
bizim hürriyetimizi takyidetmek için değildir, 
teshilen lilmaslahadır. Onun bir hududu vardır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Mevcud 
olan bir kanundur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Her ka
nunun bir hududu vardır efendiler. Fakat bu 
kanunun hududunda isabet yoktur. Yoksa o vakit 
cebir çıkar. Bu teshilen lilmaslaha yapılmış 
bir kanundur. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — işte Efen
dim kanun budur, bu kanun tadil edilmeden aley
hine söz söylenmez. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efendim 
arkadaşlarınım malûmatı hukuk iyelerine hürmet 
ederim. Bu hukuki bir meseledir, malî bir mesele 
değildir. Kanun ama kanunun hududunu arz 
ediyorum. Büyük Millet Meclisi kendi kudretini 
ref'etmiş, kudretini nezetmiş değildir. Bu teshi
len lilmaslahadır. Bu hesap meselesi değildir. 
Bu hukuki bir meseledir. Kalksın hukukşina.s-
lardan birisi bana desin ki isabet etmiyorsun, 
o zaman münakaşa ederim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis Bey 
usulü müzakere hakkında bir şey arz edeceğün. 

RAGIB B. (Kütahya) — * Efendim Meclisi 
Âlinin teşkil ettiği Encümeni Mahsus İcra Ve
killerinin sureti intihabına dair olan lâyihasını 
bitirdi ve Meclisi Aliye verdi. Meclisi Âli arzu 

| buyurursa birkaç gün zarfında bu kanunu çı-
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karır ve bu gibi dedikodulara ve mucibi müna
kaşa olan mesaile nihayet verir. Binaenaleyh bu 
meseleyi encümeni mahsusun lâyilhası Meclisi 
Âliden çıkıncıya kadar icra Vekilleri meselesi 
addetmeyin, icra Vekilleri meselesi çok mühim 
bir meseledir. Rica ederim ekseriyeti izafiye 
demekle ekseriyeti mutlaka zail oluyor demek 
değildir. Bir ekseriyeti izafiye ekseriyeti mııt-
lakayı bulmak içindir. Neticede intihabedilen 
vekil ekseriyeti mutlakayı bulacak derecede 
rey alamazsa zaten kaibul etmez, istifa eder ve 
duramaz. Ekseriyeti izafiye ile intihabedile^ek 
zevattan her hangi birisinin her halde ekseri
yeti mutlakayı bulması lâzımdır. Onun için en 
ziyade rey alan namzetlerden ikisi arasında in
tihabı yaparız, iki zat arasından birisi ekseri
yeti mutlakayı bulur zannmdayım, ekseriyeti 
mutlakayı bulursa icrayı vekâlet eder. Bula
mazsa zaten vekâlette duramaz. Kendisi dura
mam ak mecburiyetindedir. Çünkü ekalliyetin 
itim adiyle kendisini o mevkide tutamaz. Mev
kiini daima tehlikeli görür ve kendisini Mec
lisin itimadına mazhar olmuş addedemez. Ek
seriyeti izafiyeden başka bir şekil yoktur efen
diler.. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ B. (Menteşe) Mese
leyi olduğu gibi kabul edersek görürüz ki hem 
Hüseyin Avni Beyin hakkı var, hem Emin Be
yin hakkı var, bir vekil ekseriyeti izafiye ij-e ve
kil olamaz, kanun sarihtir. Bu ancak bu daki
kada mevzuubahsolan mesele, ekseriyeti izafiye 
ile intihap icrası değil, tâ ki ekseriyeti mutlaka 
ile bir vekil intihabedilinceye kadar intihabın 
tekrarıdır. Binaenaleyh kanunun maddei ımısar-
rahasında iki defa, üç defa, dört defa intihap 
yapılır demiyor, ekseriyeti mutlakayı kazanın-
eaya kadar intihap tekerrür edebilir. Binaena
leyh maksut İm surette olunca, bir vekil ekseri
yeti mutlakayı ihraz edinciye kadar intihap 
devam eder. Yoksa ekseriyeti izafiye ile kimse 
vekil olamaz. Mesele bundan ibarettir. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Efendim mevcut olan kanun ve elimizdeki ni
zamnameye göre üçüncü defa intihap yapmak 
zaruridir. Hüseyin Avni Bey haklı olabilirler. 
Ne vakit....? Üçüncü intihap yapılır, ekseriyeti 
mutlaka hâsıl olamazsa itirazlarını o zaman 
Heyeti Celile kabul eder ve kabul etmelidir. 
Fakat şimdi nıevzuübahsolamaz. iki intihap 
yapıldı ekseriyet olmadı, binaenaleyh meyda-
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| na gelen vaziyet şudur: Namzetler ikiye inhi

sar etmiştir. Şimdi malûmuâlileridir ki iki 
namzet iraesi de bennucibi kanundur. Şu halde 
salâhiyet dahilindedir şu dakikadaki vaziyet; 
namzet ikidir; şu iki namzet hakkında Heyeti 
Celile reyini verir. Arzu buyuranlar müstenkif 
kalabilirler, neticede ekseriyeti mutlaka hâsıl 
olamazsa o zaman pek mühim görülen Hüse
yin Avni Beyefendinin itirazları tetkik olunur. 
Onun için meseleyi uzafcmıyalım. intihabı tek
rar edelim. 

REÎS — Efendim mesele tavazzuh etti. Fik
rin biri; üçüncü intihabın neticesinde ekseri
yeti izafiye veya mutlaka olduğuna nazaran ve
kil intiha'bedilmiş olur. Diğeri; intihap netice
sinde ekseriyeti izafiye olursa intihabın kabul 
edilmemesi mevzuubahsolabilir. Vakit de bi
raz geçti. (Daha yarım saat var sesleri) öyle 
ise üçüncü intihaba başlıyoruz efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Yalnız bir sual 
i sormak icabediyor Reis Bey... On gündür ara

mızdan ayrılan Nafıa Vekilinin vazifesini ve 
bu vazifenin mesuliyetini Heyeti Vekileden kim 
üzerine almıştır? (Bayram idi sesleri) Bayram
da da vekâletlerin mesuliyeti devam eder. 

I ~ REtS — Bursa Dairei intihabiyesinden baş
lıyoruz. (Reyler toplandı) Efendim reylerini 
istimal etmiyen arkadaşlar varsa lütfen reyle-

! rini istimal buyursunlar. 

Mazhar Müfid Bey (Hakkâri), Halil ibra
him Bey (Antalya), Bahri Bey (Yozgad) tas
nifi araya memur oldular. 

2. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin 
Yunan mazalimine karşı İtilâf devletleri nezdin-
de teşebbüsatta bulunulmasına dair takriri 

RElS — Efendim, Yunan mazalimi hak
kında Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Bey 
tarafından verilen bir takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Gazetelerde manzum âlileri buyrulacağı veç

hile Yunan vahşileri son zamanlarda memaliki 
meşgulede zulüm ve cinayetlerini haddi kus-
vaya götürmüşlerdir. Malhza soymak, milleti
mizin istikbalini söndürmek için binlerce eşraf 
ve münevveranı bilâ sebep tevkif eylemiş ve 
güya Divanı Harb namiyle bir de divanı vah
şet teşkil ederek müzevver bahanelerle bâzıla
rını idam, bâzılarını da muhtelif cezalarla mah-
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1 : 46 3 . 6 . 
kûm ve nel'i ve tagri'betmekte ve bir ('okları
nı da biiâsual aylarca mevkuf tutarak muhte
lif vesilelerle soymakta bulunmuştur. Binaena
leyh bu mezalim ve fecayi hakkında, ötedenbe-
ri perdei insaniyet arkasında gizlenen düveli 
mu'telife nezdiııde teşebbüsa'tta bulunulması
nın Meclisçe tahtı karara alınarak Hükümete 
tebliğini talep ederim. 

Hakkâri Mebusu 
Mazhar Müfid 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Yunan mezalimi hakkında arzı malûmatı 
zait görürüm. Çünkü Heyeti Aliyeniz icra kı
lınmakta olan mezalime öteden beri vâkıfsınız 
fakat bugünlerde oralardan gelen bâzı zevattan 
aldığımız malûmata nazaran Yunan mezalimi 
tahammülfersa bir hale geldiği gibi yalnız Ba
lıkesir merkez kazasından mualliminden, ule
madan, münevverandan bin kişi tahtı tevkife 
alınmıştır ve meselâ bunların içerisinde Hacı 
Faik Bey gibi memlekette namusiyle iştihar et
miş zevat vardır ki - hatırı acizanemde kaldığı
na göre - bu zat Maarif Vekili Vehbi Beyin ka:-
yınpederleridir, (»erek o gerekse muallim Ragıb 
Bey... 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — İsim zik-
retmeseniz iyi olur.. Kulaklarına giderse daha 
ziyade mezalim yaparlar, çünkü bunlar vahşidir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) - Pek
âlâ isim zikriyle haber vermiyelim. Zaten 
yapıyor ya.. Mal, can ve ırz ve namusa' tecavüz
de hadden efzun bir dereceye gelmiştir. Vakıa 
madûmuâliniz Hariciye Vekâleti birçok protes
tolarda bulundu. Bendenizin bu takrirden mak
sadım; Hariciye Vekâletinden doğrudan doğru
ya protesto değil, bu defa Meclisin karariyle 
protesto edilsin ve bu kararı Hariciye Vekâle
tine tebliğ edelim, Hariciye Vekâleti Meclisin 
kararı suretinde bu protestoyu yapsın, yani 
şimdiye kadar Hükümet yapıyordu. Şimdi eğer 
Meclisi Âli kabul ederse, karara iktiran ederse 
Meclis artık bu mezalimin tahammülfersa bir hale 
geldiğine kaanidir, artık tahammülü kalmamıştır. 
Bunu Meclis namına ve Meclis kararına atfen 
Umum Düveli Mütelife mümessillerine yazsınlar, 
umum millet meclislerine, nereleri muvafık gö
rürseniz oralara yazsınlar. Zira bu meselede zan
nediyorum ki, bendenizin kanaatinde bulunmıyan 
hiçbir arkadaş yoktur. 
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İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) 

— Bu mesele hakkında hafi bir müzakere açı
lırsa çok söyliyeeeklerimiz vardır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
diler, Mazhar Müfid Bey arkadaşımızın tak
riri cidden kalblerimizi sızlatacak bir muamele
ye karşı yapılmış bir teşebbüstür cihanı me
deniyet bu iğrenç manzarayı bir daha görsün, 
insaniyet namına çalışanlar, beyhude yere kan 
akıtıp da bizi iğfal etmeyi istiyenler gitsinler de 
dostları olan daha doğrusu piştarları olan dost
larının yaptığı mezalimi iyi görsünler. Efendi
ler onların hedefleri orası değil, bizleriz. Ora
larda ellerine geçen biçare masumlara, bizimle 
irtibat ve alâkası olanlara harekâtı milliye ile 
alakası olanlara, çalışanlara en çok işkence ya
pıyorlar, en çok mezalim yapıyorlar. Türkiye-
de tahkikat yapmak, Hiristiyanlamn refahını 
aramak için bir heyet göndermek istiyorlar... Tür-
kiyenin tarihi meydandadır. Açsınlar, okusun
lar... Efendiler Türklerin en son devirlerini, ye
di yüz senelik Osmanlı tarihi göstermektedir. 
Okusunlar... İçerisinde görecekler ki, Türkiye, 
Hiristiyanlığın, herkesin hüriyeti mezheftiyesine 
ve vicdaniyesine hürmet etmiştir. Türkler hem 
ırki ve hem dini olan milletlerin akide ve vic
danlarının duygusundan ziyade, Hiristiyan va
tandaşlarının mezheplerine ve her türlü duygu
larına ziyade hürmet etmiş ve imtiyazlar vermiş
tir. Eğer efendiler, heyet göndermek, tahki
kat yapmak istiyorlarsa tarihimizi okusunlar. 
Sulhten sonra dahi gelsinler. Efendi gibi yaşı-
yan Hiristiyanlara baksınlar... Bizim şiarı mil
limiz ve dinimiz onu ebediyen öyle yaşatacaktır. 
Cihan medeniyete karşı ebediyen bununla ifti
har edeceğiz. Bizim şiarı millimiz, her ne mil
let olursa olsun herkesi kardeş biliriz ve onları 
hür yaşatmak, vicdanlarına katiyen tecavüz ve 
müdahale etmemektir. Bunu yaptık ve yine ya
pacağız. O vahşiler, o barbarlar bizi mesul edi
yor... Ben o biçarelere gülerim. Beşeriyet uyu
muyor efendiler. Bu mukaddes hisler yarın fış
kıracak, birtakım gaddarları boğacaktır. İşte 
bunların piştarı Heyeti Celilenizdir. Başladı
ğınız kuvvetle çelik gibi onların karşısında duru
yorsunuz. Kalıbe Yunanlılar! Tahtı işgallerin-
deki o biçareleri öldürmek nedir? Hüner mi
dir? İtilaf Devletleri bizi mi tetkik ediyor? Ri
ca ederim. Sorarım beşeriyet namına adaletten 
bahseden adamlara; zavallı Aydın ve havalisin-
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de Yunanlıların (170) bin insan kestiklerine da
ir raporları niçin kasalarına koydular? Onları 
çıkarsınlar ya meydana. îşte meydan da efen
diler! Bugün küme küme insanlarla hapisane-
leri doldurdular, yaktılar, yıktılar, öldürdü
ler, öldürüyorlar. Efendiler Türkte artık inti
kam hissi fışkıracaktır, intikam hissi. Bu inti
kam hissi bunların intikamını alacaktır, y gad
darlar bunların hesabını bilmelidirler. Bütün 
mevcudiyetini, canını, varlığını ancak şerefi uğ
runa afi vicdanına bırakmış olan şu milletten 
korkmalıdırlar. Çünkü istinatgahımız yegâne hak 
ve hakikattir. Bunun zahîr ve müdafii bütün be
şeriyettir. Bizde haksızlık arayan hükümetler 
kendi icraatlarını saklıyamazlar. Biz Hindis
tan'a heyet göndermiyoruız. Bizdeki Hıristiyan
ların ekserisi kendi ırktaşımızdır, aramıza so
ğukluk sokan Avrupalılar olmuştur. 

Artık bilmelidirler ki, kendilerinin entrika
larına alet olarak zihinlerini yoracak Hiristiyan 
memleketimizde kalmamıştır. Herkes hakikati 
anlamıştır. Gölge etmesinler. Hıristiyanlar da ih
san istemiyor. Zannetmesinler ki, o kesif halk 
kütleleri, o bir avuç entrikacı, politik, zalim in
sanların her gün muğfil, haşmetli sözlerini din-
liyecektir. Hayır efendiler; zulüm deva kabul et
mez, mahvolurlar. Pek yakında gebereceklerdir. 
(Bravo sadaları) Hükümeti Milliye bu milletin 
feryadını o zalimlere bir daha işittirsin, zalim
lerden ben inayet beklemiyorum. Onun içerisin
de müdrik muhterem milletlere hitabetsin, başı
nızda taşıdığınız ve sizi temsil eden canavarları
nız, sizin kanaatinizle hareket etmiyor. O adam
lar adalet namı altında vicdanı beşerin kabul 
etmiyeceği gaddarlık irtikâbediyorlar. Biz feryad-
ediyoruz hakikati anlatmak istiyoruz. Merhamet 
istemiyoruz. Aldatmayın âlicenap milletler ta
hakküm, tecebbür neticesi başınıza çıkmış ve 
baykuş gibi hem bizi öldürmeye saik hem de sizi 
iğfal eden şahıslara o buradan feryadediyor. 
Esir düşen kardeşlerimizi, kızlarımızı, çoluk ço
cuğumuzu, ihtiyarlarımızı öldürmeyiniz. Ve bu 
biçarelerin ırzlarına tasalludetmeyin! sizin başı-
nızdaki sınıf işitmiyor. Ben de vicdanı beşere 
haykırıyorum: Bize iftira ediyor ve yalan söy
lüyorlar. îşte meydanda Türkün tarihi, işte îslâ-
mm dini. Efendiler var mı bir şey? îşte onların 
yaptığı zulümler, binlerce insanları yaktılar hâlâ 
bunlar Yunanlıların yaktığı yangınlarda ısınıyor
lar, tşte başlarında milletimi temsil ediyorum di-
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yenler onları dolandırdı. Aldandıklarını bir da
ha ilân ediyorum. Heyeti Celileniz beşeriyete ilân 
etsin. Bendeniz de Mazhar Müfid Beyin takriri
ne iştirak ediyorum. Hey semavi kuvvetle mil
letlerin başlarına belâ olan entrikacı, hükümetler, 
sizden insaf beklemiyorum, sizin gibi entrikacı
lardan bir şey istemiyorum. Ben milletleri tanı
yorum. Biz başımızda öyle sellemehüsselâm hük
meden fuzuli insanları atmış, onlardan bıkmışız-
dır. Biz milletin ruhundan kopmuş her türlü ga
dir, işkence, azap, istibdat zincirlerini kırarak 
tuğyan etmiş, galeyana gelmiş bir milletin ru
hunun tercümanı olmuşuzdur. Bizim hitabımız 
öyle entrikacı serserilere değildir. Milletleredir. 
Gaddarları görmüyorum efendiler. Gaddarlar bu 
millî tuğyandan korkmalıdırlar. (Bravo sadala
rı, alkışlar) 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler Yu
nanlıların mezaliminden, hunharlığından bahset-
miyeceğim. Çünkü o, bir hakikati tarihiyedir. 
Bugünkü hükümetlerini mezalim üstüne kurmuş
lardır. Bunun en birinci şahidi Mora'da ve Te-
salya'da bugün bir tek îslâm kalmamasıdır. Yal
nız bizim bu Yunan mezalimi karşısında uhde
mize düşen bir vazifemiz vardır. 

Bendeniz Hükümeti tahtie etmek istiyorum 
bu itibarla, - hattâ Meclisi de - kendim de dâhil 
olduğum halde - pek âtıl bâtıl duruyoruz. Ana
dolu köylüsü, ihtiyarı, kadını, çoluğu çocuğu 
yalınayak başı çıplak şu atıldığımız mücadelenin 
neticesine vâsıl olmak için fedakârlık gösteriyor 
ve neticesini elde edeceğimize hiç uüphe yoktur. 
Zannederim; yine Avrupa'nın bir entrikasına 
kurban oluyoruz. Âtü bâtıl kaldık. Bütün dün
ya müthiş bir inkılâp geçiriyor. İngiltere bu harb-
den galip çıktığından dolayı - kendi zu'munca-
bütün dünyanın hegemonyasını elde etmek isti
yordu. Fakat ümidetmediği bir çok âvamil mey
dana çıktı. Onun amalini zirüzeber etti. Fakat 
İngiltere 'nin politikacıları henüz emellerine veda 
etmiş değildirler. Bunlar bugünkü buhranı ge
çici bir buhran zanndip zaman kazanmak istiyor
lar. Efendiler hepiniz bilirsiniz, meşhur mesel
dir. (Demir tavında iken dövülür.) Düşman en
trikası anlaşıldıktan sonra buna mukabele zaru
ridir. Düşmanlar ötedenberi bütün mesailerini, 
zaman kazanmaya ve bizi oyalamaya hasretmiş
lerdir. Efendiler. Bir mütareke ve mukaddematı 
sulhiye komedyası oynandı ve oynanıyor. Bu-
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gün kendileri bize vermiş oldukları notada «şu 
kadar zaman dâhilinde cevabınızı verin» diyor
lardı. Biz cevabımızı verdik ye gayet açık bir 
tarzda verdik. Hiçbir siyasi entrika yap
madık. Fakat onlar hâlâ cevaplarını ver
mediler, vermiyorlar ve biz de bekliyo
ruz, İlânihaye bekliyecek miyiz? Elimiz 
bağlı mı duracağız? Bu kadar emekler heba mı 
olacak? Demin Mazhar Müfid Beyin beyan bu
yurmuş oldukları biçarelerin, Yunan zulmü, 
işkencesi altında tamamiyle ezilip mahvoınaları 
mı beklenecek? Efendiler! Biliyorsunuz ki ikinci 
bir mesele daha meydana çıkardılar : Pontüs'de 
şurada burada hıristiyanlara birtakım mezalim 
yapılıyormuş. Bunların ahvalini tetkik etmek 
için bir heyet göndereeeklermiş. Efendiler size 
bir vak'ai tarihiyeyi hatırlatmak isterim : İngiliz'
ler İstanbul'u işgal etmek için işgalden evvel 
yine birtakım mezalim hikâyesi çıkarmışlardı. 
Maraş mezalimi. Maraş'da otuz bin Ermeni ke
silmiş diye ortaya bir mesele çıkardılar. Bunun 
hakkında Parlâmentolarında birçok müzakereler, 
propagandalar yaptılar. Ve binnetiee kendilerni 
güya cihan efkârı medeniyesi karşısında mazur 
göstererek istanbul'u işgal ettiler. Ben korku
yorum yine İngiltere'nin bu Heyeti Tah-
kikıyeden maksadı, başka bir melanetin 
mukaddemesidir. Onun için biz Avrupa 'lı-
ların tuzağına düşmiyelim. Bizim zaman
larımız gayet kıymetlidir. Ve zamanlarımız
dan âzami istifade etmeye ve gayemizde süratle 
yürümeye bakmaklığımız lâzımdır. Avrupalı
lar Hıristiyanlara karşı yapmış olduğumuz 
mezalimi tahkik edece'klermiş, hacet yok, bü
tün tarihi beşeriyeti açsınlar baksınlar. İslâm 
milletlerinin sâlik bulundukları dinin ulvi ica-
batmdan olarak; değil Hıristiyanlara, îslâmi-
yetin gayrıbilûmum edyana sâlik olanlara ne 
veçhile muamele ettiklerini görsünler. Efendi
ler bunların Hıristiyanlıklarının en koyu bir 
zamanında Engizisyon mezaliminden kaçan Ya
hudilere biz ağuşumuzu açtık; bunu kendi ta
rihlerinde de görebilirler. Efendiler, Fransız
lar Cezvitleri kovdular, hiç kimse ka*bul etme
di. Biz kabul ettik. Bu tarzda daha birçok mi
sali tarihi gösterebilirim ki ; Avrupalılar ken
dilerinin istemedikleri Edyan erbabını kov
muşlardır. Onları hiç kimse kabul etmemiştir. 
Ancak biz kalbul etmişiz ve bizim sancağımız 
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altında mele'e bulabilmişlerdir ki; bu bir ha
kikati tarihiyedir. 

»Sonra idare meselesi diyorlar. Efendiler İn
giltere'nin hepiniz biliyorsunuz ki; İrlanda 
namı altında bir çıbanı vardır ve bu altı yüz 
senelik bir çıbandır. Altı yüz senedenberi İr
landa'da kan dökülmedik gün yoktur. İngiliz
ler de Hıristiyan, İrlandalılar da Hıristiyan. 
Yalnız biri Porotestan biri Katolik; aralarında 
yalnız bir mezhep farkı olduğu, aynı lisanı kul
landıkları ve aynı dine sâlik bulundukları hal
de İngilizler bir İrlandalıları şimdiye kadar 
idare edememişlerdir ve elan da edemiyorlar. 
Halbuki biz altı yüz senedenberi burada muh
telif milletleri, muhtelif mezhep sâliklerini ke
mali muvaffakiyetle idare etmişizdir ve bunun 
sebebi, bizim dinimizin icabatından olan birta
kım ahkâmdır. İngiltere idare itibariyle bü
tün devletlerin nümünei imtisalidir deniliyor. 
Belki maddî olan idare makinası itibariyle böy
ledir. Fakat nerede kaldı İngiltere'nin o nü-
munei imtisal olan idaresi ki bir avuç İrlanda
lıyı altı yüz senedenberi 'bir gün olsun idare 
edememiştir, irlanda sokaklarında sel gibi kan
lar akıyor. Efendiler bugün İrlanda'da dört 
milyon, âzami dört buçuk milyon nüfus kal
mıştır. Fakat bugün Amerika'ya iltica, etmiş 
olan İrlandalıların adedi altı, yedi milyona ba
liğ olmuştur. İngilizler tahkikat icra edecek
lerse gitsinler evvelâ kendilerinin buranları 
önünde yapılan mezalimi taOikik etsinler. (Bra
vo sadaları) Ondan sonra efendiler, ekalliyet
ler meselesi deyip akalliyetlerin hukukundan 
bahsediyorlar. Efendiler, ben İngiltere'den ek
seriyetlerin hukukunu soruyorum. İki yüz, üç 
yüz milyon müslümanm bugün ne suretle ida
re edildiğini soruyorum. (Bravo sadaları) efen
diler; İngilizler son zamanlarda Hindistan'ın 
Malabar havalisindeki halkın duçar oldukları 
müthiş tazyik üzerine yapmış olduğu bir ihtilâl 
hâdisesinde bütün köyleri, kasabaları tayyare
lerle, bombalarla ve saire ile hâk ile yeksan et
mişlerdir ve o kadar ki, efendiler, en ufak bir 
misal soyliyeyim. Çünkü başınızı ağırtmak is
temiyorum. Vakit de müsait değildir. Mad* 
ras'dan diğer bir noktaya göndermek istedik
leri biçare Hintlileri hayvan konan bir vago
na seksenini birden koymuşlar, kaçmasınlar 
diye vagonun her tarafını kapamışlardır. Ma-
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halli maksuda vâsıl oldukları zaman bu biça
relerin yalnız ölüleri bulunmuştur. 

Bu kadar mezalim ve vahşet İngilizlerin 
tahti idaresinde cereyan ederken hangi yüzle, 
altı yüz seneden beri kemali emnü emaııla bu
rada yaşamış bulunan ve hattâ iktisaden biz
den yüksek mertebede bulunan ve, hattâ İn
gilizlerin kendileri için istikalâ elde etmiye mü
sait kabiliyetleri olduğunu iddia ettiği hiristi-
yanlar hakkında bizden tahkikata kıyam ede
biliyorlar? Efendiler; Hiristiyanlara hepiniz 
biliyorsunuz ki, gerek iktisaden gerek hayaten 
bizden yüksek ve birçok imtiyazlar bahşedil
miştir. Fakat bilir misiniz efendiler? ingiltere 
yapmış olduğu bir kanunla Hindistan'a ına'-
lumülesâmi ve halkın efkârını tenvire hadim 
birçok müeelledatı sokmaz. Fakat bir ingilizce, 
bir Fransızca ,bir Almanca kitabın hıristiyan-
ların eline geçmesini meneden bir Türk Hükü
meti görülmüş müdür? Bizim Hükümetimiz 
hiçbir vakit böyle bir kanun yapmamıştır; işte 
medeniyet iddiasında bulunan ingilizler, Hint
liler cihanı anlamasınlar, hürriyet cereyanları
na vâkıf olamasmlar; yani cihandaki inkilâp-
dan bihaber kalsınlar diye birtakım asarı hattâ 
Janjak Roso'nun malûm olan kiaplarını bile 
Hindistan'a sokmamışlardır. Bunu hususi bir 
kanunla menetmişlerdir. Emin değil. Kendisinin 
beş, on misli fazla nüfustan "mürekkep biri küt-
lei beşeriyete, bir millete karşı bu muamelede 
bulunan ingilizler nasıl olur da ve hangi bir 
yüzle bizden akalliyetlerin hukukunu sorabilir
ler? Bu meseleden bu veçhile kısaca bahsettik
ten sonra asıl noktaya geliyorum. 

Bendeniz tekrar ediyorum ve iddia ediyo
rum ki, biz bir ingiliz entrikası karşısında bu
lunuyoruz. İngilizlerin bütün gayesi zaman 
kazanmaktır. Onlar; kazanacakları zamandan bel
ki bir fırsat elde edebiliriz. Ve kendilerinin 
gayei âmâli ne ise ona nail olabiliriz ümi-
dindedirler. Bunu kırmak için fırsat elde iken 
ne yapmak lâzımgelirse yapmalıyız. Doğrudan 
doğruya cevap istemek şeklinde bir ültimaton 
vermeliyiz. Gayemize doğru bilâperva yürüme-
liyiz. Kan ağlıyan ve her gün mahvolan kardeş
lerimizi kurtarmalıyız. 

CEÎMİL B. (Kütahya) — Efendiler, Yunan
lılar Mudanya'da, Bursa'da, Kütahya'da, Ka-
rahisar'da, hâsılı ziri işgallerinde bulunan bed-
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baht vatanımızın her yerinde her türlü mezalim, 
her türlü cinayet icra ederken ve yine bu vahşi 
sürüleri bizim canevimiz olan güzel îzmiri'imizde 
hattâ bir de Müdafaai Milliye teşkil ederler
ken tabiîdir ki, biz bunlara karşı lakayt kala
mayız. Ve kalmamalıyız. Heyeti Vekilemiz bu 
bapta neden faaliyet göstererek bu mezalimi 
âlemi insaniyete sık sık ne için iblâğ etmiyor
lar? Binaenaleyh efendiler Heyeti Vekile emin 
olmalıdır ki, bu hususta Meclis bütün ruhiyle 
kendilerine müzahirdir. Ve kendilerinden de bu 
l»apta her dem ve her zaman faaliyet bekleriz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa)( — Efendi
ler; uzunuzadıya tasdi etmiyeeeğim. Yalnız 
Heyeti Muhteremenize bir şey soracağım, vakit 
vakit yapılan mezalimden bahis takrirler Hari
ciye Vekâletine havale edildi ve protestolar 
yapıldı. Şimdiye kadar ne gibi bir semere hâsıl 
olmuştur ki, yeniden bir protesto daha verece
ğiz rica ederim? Biz memaliki meşgule mebus
ları arkadaşları bunun karşısında âdeta isyan 
edecek hale geliyoruz. Açıkça söylüyorum, in
san ne kadar faziletkâr olursa olsun, ekseriya 
hissiyatiyle hareket etmek mecburiyetinde ka
lır. Binaenaleyh biz de insanız. Bir dereceye 
kadar tahammülümüz vardır. Yani yapılacak 
protesto yalnız protesto mahiyetinde kalmama
lıdır. Benimle hemfikir olan birçok arkadaş
larım vardır. Eğer bu mezalim böyle devam 
ederse ilk önce ben silâhbedest olarak ve elim
den geldiği kadar mukabele bilmisil yapacağım. 
asıl o zaman Avrupa görsün k i ; Türkiye'de 
Ekalliyetlere zulüm mü yapılıyor? Bilmem ne 
yapılıyor görsün. Halbuki bugün hiçbir şey ya
pılmadığı halde Avrupa'da yaygaralar koparı
lıyor. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Cepheye, 
cepheye. 

EMİN B. (Devamla) — Cepheye de gittik 
beyefendi. Siz burada otururken defaatle cep-
heye gittik, bomba ateşi, top ateşi altında ça
lıştık. Binaenaleyh Hükümetten şunu istirham 
ederim; yapılacak şey şu tarzda yapılmalıdır. 
ki, bu kıtalin, hetki ırzların önüne geçilebilsin. 
Eğer bunun önüne geçilecek tedbirler düşün
mezlerse biz de buradaki hiristiyanlara muka-
beleibilmisil yaparız. (Olmaz bizim dinimizin iea-
batı olmaz sadaları) 

MAHMUD CELÂL B. (Saruhan) — Yunan-
hların bu günlerde yaptığı mezalimin yeniden 
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cani: şahidini göz önünde bulundurmuş oluyoruz. 
Yunanlıların mezalimini Meclisi Âliniz bil
diği kadar bütün millet, bütün Şark akvamı ve 
hattâ Avrupalıların vicdan sahibi olanları dahi bil
mektedir. Yunanlıların mezalimi İzmir 'in kordo
nuna ayak bastıkları andan itibaren feci bir suret
te devam etmektedir. Avrupa düşünmelidir ki Yu
nanlıların mezalimine feryat yükselirken bunun 
badısi kimdir? Buna sebebiyet veren kimdir? 
Şüphesiz efendiler Yunan milletinin yaptığı me
zalimden mesul arayacak olursak doğrudan doğ
ruya Avrupa diplomasisini görmeliyiz. Ellerin
de satırlariyle müslümanları kesmek için Yunan 
üo/dusunu izmir'e Avrupa çıkardığı vakit ver
diği notada tevazu ve huşu gösteriyordu ve di
yordu ki; «Mütarekenin bilmem kaçıncı madde
sine istinaden sevkülceyş noktası olan İzmir ka
lesini işgal edeceğiz.» İkinci gün bir hatve daha 
ileriye gittiler ve «Bu İzmir şehrine de ait ve 
şâmildir» dediler... Netice böyle oldu efendiler. 
Yunanlılar, Anadolu'nun her sahasına doğru 
koştular, zulümlerini, cinayetlerini yangınlarım 
k tailerini tevsi ettiler. Bunun karşısında Avru-
panın vicdanı ne yaptı? (Hiç, sevindi sesleri) 
Soruyorum, sustu. Avrupa'nın o vicdanı sustu. 
Fakat onların diplomasisi onları teşci etti. Efen
diler hepimiz biliyoruz ve bu kürsüden müker-
rereh bahsolunmuştur ki; Avrupa Yunanlıların 
bu mezalimine susamıyacak, hakayiki setr ede-
miyecek bir hale geldiği zaman başta Amerika' 
nın âlicenab halkını temsil eden Amiral Bristol 
ve inkilâp efkârını bize karşı haşmetle temsil 
etmek iktidarında bulunan Fransız mümessili 
ve onun peyki olan İtalya ve İngiliz generalleri 
geldiler, mahallerinde tahkikat yaptılar ve o 
tahkikatın neticesini hepimiz biliyoruz. Dediler 
ki; «Yunan ordusu buraya hâşa temdin için de
ğil Ehli Salip muharebesi açmak için gelmiş
tir. İşgal sahası baştan başa bir kital ve fecayi 
sahnesi haline gelmiştir.» Soruyorum efendiler; 
bu kadar kuvvetli bir raporun karşısında Av
rupa diplomasisi ne yaptı? O raporu hasır altı 
etmek suretiyle beşeriyete karşı denaatini gös
terdi. Efendiler benim; her fecayi burada mev-
zuubahsolduğu zamanda tekrar ettiğim yegâne 
bir söz vardır. Biz Avrupa'nın lisanı resmisinden 
hiçbir şey beklemiyoruz ve katiyen beklemiyece-
ğiz. Ancak milletlerin kalbi ve milletlerin hissi 
selimi, milletlerin mantıkidir ki ; her şeyde hâ
kim ve âdildir. Biz ancak hitabımızı milletle-
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rin vicdanına söyliyeceğiz ve biz diyoruz k i ; 
Türk ve Müslümanlar kesilmiştir ve kesilmek
te devam, ediliyor ve Yunan ordusunun elinde 
satır ile. memleketimize saldırdıklarından beri 
bu kıtal, bu mezalim devam etmektedir ve on
ların mesulü de onların intihap kerdesi olan 
diplomatlardır. (Kahrolsunlar sadaları) İkin
ci bir şahit; elimizde pek kuvvetli bir vesika 
da'ha var efendiler; Venizelos'un veledi na-
meşruu, Sultan Osman'ın türbesi üzerine mağ-
rurane eğilerek «Kaldır Türk başını!» dediği 
zaman efendiler, arkasında bütün Türk ve 
Müstüman köyleri yanıyor ve yıkılıyordu ve o 
biçare dindaşlarımızın, o muhterem ırkdaşları
mızın ecdadı tekfin bile edilemiyordu ve onla
rın ecsadmı ortada köpekler çekiştiriyordu. 
Efendiler bu esnada Bursa'nın içerisinde Av
rupa'nın medeniyetini temsil eden mümessil
ler bulunuyordu. Siz zannedermisiniz ki efen
diler, Londra'da oturan Lort Gürzon Cenapla
rı Harput ' ta muhayyel katliâm görürken ve 
bunu bütün beşeriyete karşı neşir ve ilâna 
yeltenirken, Bursa 'nın bu biçare halkı satır 
altında inlerken haiberdar değildi. Bunu kabul 
ediyor musunuz efendiler? (Asla sesleri) bir 
milletin efradı öldürülür, malı çalınır, fakat 
efendiler, milletin en mukaddes bir şeyi var
dır ki, o da maneviyatıdır. Bizim maneviyatı
mızla da istihza edildi, padişahlarımızın türbesi 
tahkir edildi, Ertuğrul 'un mübarek türbesi 
bombalarla atıldı. Bu hiç bir milletin talihinde 
mukayyet değildir efendiler. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — O padi
şahın veledi görmemiş mi acaba? 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Fatih'in ver
miş olduğu imtiyazlara mukabil!... 

MAHMUD CELAL B. (Devamla) — Evet 
efendiler! Bu sözünüzün önünde hürmetle eği
lirim. Belki bu Necip islâm ümmeti vaktiyle 
yaptığı uluvvü cenabın, vaktiyle yaptığı büyük
lüğün cezasını çekiyor. Onu bilmem, belki ta-
tari'h onu ten'kideder. Türk'hiçbir zaman elin
de silâhı olmıyan bir adama karşı yürümeye 
tenezzül etmemiştir. Ve hattâ tokat bile vurma
mıştır ve bu uluvvü cenabında devam edecek
tir. Türk, hamasetini, kuvvetini ancak karşısı
na silâhla çıkanlara gösterecektir. (Bravo sa
daları) 

Netice: Bendeniz mağdur bir halkı aranızda 
temsil eden bedbaht bir mebus olmak sıfatiyle 
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arz etmek isterim ki her hangi bir şekilde, bü
tün (Dökümanlariyle) yani: Vesaikin bütün te-
ferruatiyle Avrupa'nın gözü önüne sereceğimiz 
vesaikin kıymeti yoktur. Efendiler doğrudan 
doğruya asıl kütleye, asıl kısma ineeeğim. O da de
min söylediğim veçhile aslolan bir milletin, selim 
vicdanıdır. O da yalnız Avrupa'nın vicdanı değil
dir, emin olunuz. Pek muhterem refikim tekrar 
ettiler. Bunlar da bizim kadar mağdur olan 
milletlerdir. Onlardan bir tanesi Hindistan'dır 
efendiler, onlardan bir tanesi Mısır'dır, onlar
dan bir tanesi - hattâ bugün bile esir olduğu 
söylenilen - Sudan'dır. Biz burada Avrupa'mn 
mutena bir yerinde kapı vazifesini görüyoruz. 
Fakat ; arkamızda Şark milletleri necip hemır-
kımız, âli hemdinimiz bizimle hemhal bu
lunuyorlar ve onlara hitabedebiliriz ve di
yebiliriz ki «biz sevkülceyş itibariyle kapı
nızı, tutmuşuz, biz burada size hürriyet ve istik
bal bahşetmek için kanlarımızı heder ediyoruz, 
fakat bunun pahasına olarak zalimler tarafından 
silâhsız hemşehrilerimiz, memleketlerimizin si
lâhsız evlâdı katliam ediliyor ve buna medeni 
denilen Avrupa dahi gözüuü yumuyor ve belki 
teşci ve teşvik ediyor. Şu halde efendiler, biz 
onlara bunları iblâğ ederken diyeceğimiz bir 
söz daha vardır «Efendiler bize yapılan haksız
lığa karşı istikrah etmek, onu tahkir etmek 
hakkınızdır» ve bunu talebetmek bizim hakkı
mızdır. Şu halde şuna müracaat vardır. Elimiz
de muhtelif vesaiti neşriye mevcuttur; biz bu 
milletin bugün duçar olduğu mezalimi Avrupa'
dan ziyade Şark'a tamim etmeli ve göstermeli
yiz, ki, Avrupa zalimdir, Avrupa barbardır, 
Avrupa hodbindir ve Avrupa'nın resmî bir vic
danı ancaık kendisi için kan ve irin toplamak
tadır ve bunun karşısına çıkan her şeyi ifna 
etmek emelindedirler. Hulâsa efendiler; bu da 
bizi tatmin etmez, bu bizi ancak müteselli eden 
bir haleti ruhiyedir. Asıl canalacak nokta ola
rak arz ediyorum ki; bugün şahametpenah Er-
tuğrul, Türbesinden beyaz kefenlere bürünerek 
yükselmiş ve Osman Gazi, duçarı hakaret olan 
"türbesinden başını kaldırmış, bize (Milletim 
ilerleyiniz, sizin için felah Akdenizin dalgala-
rındadır) diyorlar efendiler; bu milletin gözyaşı 
silinir ve bu yakındır. (Alkışlar). 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Avrupa 
denildiği vakit benim nazarımda islâmiyetin im-
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hası için çalışan bir kütle tecelli ediyor. Efen
diler, ben Avrupa 'nın ne lisanına vâkıfım ne de 
kendileriyle temas etmiş bir türk'üm. Fakat 
ben öyle görüyorum ki; Avrupa'nın Türkiye'
ye karşı hiçbir veçhile rahim ve şefkati yoktur. 
Milletler âlidir. Milletler hakkında hiç, kimse 
bir söz söyliyemez. Fakat nasıl oluyor Avru
pa'nın kabineleri milleti islâmiyeyi tahkir ettik
leri zaman milletlerinden bir avaz çıkmıyor. 
Demiyorlar ki; sîz bu^milleti ne hak ile tahkir 
ediyorsunuz? Yunanlılar mezalim yapıyor, Yu
nanlıların mezalimini Avrupa'da öyle zanne
derim ki, bilmedik bir çocuk bile yoktur. Ne için 
bu mezalime karşı gelinmiyor? Zannederim İz
mir'de yapılan tahkikatı tekmil gazeteleri ne
şir etti, onların gazeteleri bizim gazeteler gibi 
sansüre tâbi değildi, bizim o İstanbul'daki bi
çare gazeteler milletin bir hukukunu bile mü
dafaa etmek hakkını haiz değillerdir. Demek 
oluyor ki, Avrupa bunu biliyor. Avrupai'nin 
kasdi; demek doğrudan doğruya Islâmiyetedir. 
Yunanlıların mezalimini bildiği halde düşünü
yor. Şayet t u mezalime Türkler de mukabele 
ederse hıristiyanlardan eser kalmaz diyerek bi
zi tehdit için tahkikat yapacağız diyorlar. Biz 
«hiristiyanlara fenalık yapıyorsunuz» sözünden 
korkmuyoruz. Eğer bizim dinimiz menetmemiş 
olsa idi Osmanlılar içerisinde ilâç için bir tek 
hiristiyan bulamazlardı. Hiristiyanları biz di
niyle, milliyetiyle muhafaza ettik ve ve elhâletü-
hazihi muhafaza ediyoruz. Fakat onlar bize 
ne yapıyor? Ve bize onlar ne ile mukabele edi
yorlar? Bugün hiristiyan eline geçmiş müslü-
man diyarlarından bize kaç tane müslüman gös
terebilirler? Hepsini ihma ettiler Hepsini man-. 
vettiler. Hattâ Yunanlıları bu kıtale sevk eden 
de İngiliz kabinesidir. Loit Corç denilen o hain 
heriftir. Başka kimse değildir efendiler, bun
lardan hayır beklemeyiniz, Avrupa'dan hayır 
beklemeyiniz. Onlardan hayır beklediğiniz gün 
mahvolduğunuz gündür. Efendiler bize fenalık 
yapacaklar, ilânihaye yapacaklardır. Onlar
da insaniyet vardır diyorsunuz. Bundan mu
radınız nedir? Âlemi medeniyet, âlemi insaniyet 
bizim âlemimizdir. Başka âlem değildir. Başka 
âlem olsa idi buna karşı bikâyit olduğunu gös
termezdi. 

Efendiler, geçenlerde gazetelerde bir şey gör
düm. İngiltere Hükümeti diyor ki : Kıbrıs aha
lisi hiçbir hükümete ne malen ne bedenen hiz-
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met edemez; utanmadan, arlanmadan işgal ettiği 
İstanbul'da, patrik vasıtasiyle ne rezaletler ya:-
pıyor; ne salâhiyetle devletin tabaasmdn olan 
bir ferdi Yunana hizmet etmek için sevk edi
yor? Hangi kanuna, hangi hukuku muaşerete 
istinadediyor? Demök oluyor ki; bunlar ezlami-
nâstır. Efendi, bizi kendimiz kurtaracağız, bizi 
süngümüz muhafaza edecek. 

Efendiler, İngiliz Kiralı çıkıyor, Belçika de
nilen yerde ölen İngiliz askerlerinin kabirleri
ni ziyaret ediyor. Bizim İstanbul'da - bizim de
ğil ya! Kimin ise - Padişah denilen adam ne 
yapıyor, biliyor musunuz? Yunanlıların gene-
ralleriyle meşveret ediyor. Kimden kime şek
va ediyorsunuz? Efendiler sizi kurtaracak ken
di silâhınız, kendi azminiz, kendi idareniz, 
kendi dininizdir. Allah onlaTa ebediyen lanet et 
sin... 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim 
Mazhar Müfid Beyefendi biraderimizin Yunan 
mezalimine dair vermiş olduğu takrirden dola
yı bu yolda bir müzakere açıldı. Bendenizee, bu 
takrirden istifade ederek, Yunanlıların meza
limini Hariciye Vekâleti bütün hükümetlerin 
hariciye nezaretlerine protesto eder. Hariciye 
nezaretleri hükümetlerinin mümessilleridir. 
Halbuki Avrupa, efkârı umumiyesinin ve mil
letlerinin bir meclisi millîleri vardır. Bizim Mec
lisi Millîmiz, doğrudan doğruya Avrupa Meca-
lisi Milliyesine bu Yunan mezalimini iblâğ et
sin. Böyle daha iyi olacaktır. Bugün birçok 
siyasi yollar vardır ki asrımızda biz bunlardan 
her halde geçmek mecburiyetindeyiz. Bir mil
let ne kadar kuvvetli olursa olsun, yani ordu
suna, donanmasına ne kadar itimadederse et
sin, asrımızda bu yollardan geçmek mecburiye
tindedir. Görüyoruz ki asrımızda hod'be hod 
bir şey yapılamıyor. Evvelâ, efkârı umumiye 
kendi memleketinde ihzar olunuyor. Sonra iş
ler yapılıyor. Bütün dünyada İngilizler bile en 
serkeş işlerini mülâyimetle kitalba uydurarak 
yapmak istiyorlar. Bizim Türk Milletinin ne 
derece âlicenap olduğunu bütün eihan artık 
takdir etmeye başlamıştır. Fransa'da ve Avru
pa'nın birçok yerlerinde bizim (haklarımızı tak
dir eden 'birçok sesler yükselmeye başlamıştır. 
Biz bunlardan istifade edeceğiz. Eğer bunlar
dan istifade etmiyecek olursak fazla şey etmiş 
oluruz. Bunun için kelime bulamıyorum. Bun
lardan istifade etmek mecburiyetindeyiz. Ge-
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çen Yunan mezalimi münasebetiyle Altıntaş 
ve Kütahya muhareibelerinden evvel Fevzi Pa
şanın burada beyanatı vardı ve çok hüsnü tesir 
icra etmişti. Fevzi Paşa Hazretleri demişti k i ; 
Yunan Birinci İnönü'nde beş bin, İkinci İnö
nü'nde yirmi hin kadar zayiat verdiği zaman 
bu âciz ve hattâ ve alçak millet daima cephe 
gerisinde silâhsız kimselerden, kadınlarımız-
da.n ve çocuklarımızdan intikam almak istedi. 
Biz Türk Milleti ecdadımızdan gelen ve dini
mizin bize telkin ettiği şiar dairesinde yalnız 
hart» meydanında elimizde silâıh olarak duruyo
ruz ve onu atacağız ve onu ve atacağımıza dair 
hepimizde emnü itimat hâsıl olmuştur. 

Efendiler Maraş'ta İngilizler muhayyel bir 
Ermeni kıtali diye bir şey ortaya attıkları za
man hemen hemen bütün cihanı inandırmıştırlar. 
Fakat bugün Harput'da' bir kıtal var diye 
(Bavel) tarafından bir yalan ortaya atılma-
siyle ötede beride protestolar başladı. Bütün 
efkârı umumiye buna hayır dedi. Hattâ Avru
pa'da birçok matibuat dediler k i ; bu mezalim 
Şark' ta değil, asıl İzmir ve Trakya'da vardır. 
Orada da anket yapacağız. Demek ki bizim 
haklarımızı dinletmek için müsait bîr zemin 
Ilı azı r olmak üzeredir. Bu müsait zemini ihzar 
eden nedir? Bu da kendi haklarımızın ulvi
yeti, bir de ordumuzun kudret ve kuvvetidir. 
Bunu yeniden iblâğ etmekte hiçbir mahzur 
yoktur. Bunu teklif ediyorum. Doğrudan doğ
ruya bu milletin mümessili olan Meclisi Âli bu 
Yunan fecayi ve mezalimini Avrupa hükümet
lerine değil, çünkü demin de arz ettiğim gibi 
orada hükümetler; mecalisi teşriîye ayrı oldu
ğu için hükümetlerine değil, doğrudan doğru
ya bu mezalimi ihtiva edecek protesto telgra
fı, ilk defa Meclisi Âlide okunduktan ve kabul 
edildikten sonra, onların mecalisi millîyesine 
gönderilmelidir. Bu da öteden'beri yapılan 
usullerdendir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar 
icabeden sözleri söylediler. Bendeniz tekrar ede
cek değilim. Ali Şükrü Bey, bütün fikrimin, 
ruhumun en büyük bir noktasına dokundular. 
Derdine dokundular ve bu nokta bugün Millet 
Meclisince takibedilmelidir. İngiliz, İngiliz, 
İngiliz. (Bravo vSesleri) Arkadaşlar bir tekli
fim var. Reisicumhur (Harding) Başvekilken 
Hindistana gidiyor. Bir risale neşrediyor. 
Yirmi dört sahifelik bir risaledir. Dört buçuk 
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ay zarfındaki ihtisasat ve tetkikatını yirmi 
dört sahifeye sıkıştırıyor. Kitabın adı «Hin
distan'da usulü müstemleke» dir. Bunda di
yor ki: «İngiliz usulünü Hindistan'da görüp 
de bu usulü tel'in etmemek ka'bil değildir.» 
Binaenaleyh bu risalenin ruhu ele alınsın. Mec
lis alsın. Maatteessüf İrşat Encümeni; geçen se
ne de dediğim gibi (Innalilla'h ve innaileylıi 
râciun.) îrşat Encümeninin Meclis vasıtasiyle 
veyahut Hariciye Vekâleti vasatetiyle Amerika 
Reisicumhura Harding vedaetiyle diyerek Ame
rika efkârı ıımumiyesine bir açık mektup neş
retmesi bence muvafık olur. Yani Reisicum
hur Harding'in beyanatı, Amerika efkârı ıımu
miyesine ve bütün garb ahalisinin yüzüne, 
suratına çarpılsın ki; sizin bizzat başınızda 
bulunan reisiniz zaten bu feeayia, bu mezali
me yıllardanberi vâkıftır. Siz de buna vâkıf 
olunuz vesaire vesaire... Zannımca bunun son 
derecede hüsnü tesiri olacaktır. Yalnız üssüle-
sas olarak şunu tekrar ederim ki mutlak su
rette o risalenin ruhu iktibasedilmelidir. 

MAZHAR MÜFİT) B. (Hakkâri) — Eten
dim takririm thakkmda izahatta bulunurken de
miştim ki ; Hükümet şimdiye kadar defaatle 
bu protestoları yapmıştır. 'Bu defa tasvibi âli
nize iktiran ederse Meclisçe milletlere karşı bir 
protesto yapılsın, demiş olduğumu zannediyo
rum. Yoksa 'bendeniz de vâkıfım ki ilmiyle, 
irfaniyle fazıllariyle hatta edebiyatiyle ınüşte-
hir güya medeniyet sahibi olduğunu iddia eden 
Avrupa ve hatta insaniyetini ilâ için hayvanatı 
bile himayesine alacak cemiyetler teşkil eden 
Avrupa; Şark meselesi mevzuu bahsolunea; 
mesele bize intikâl edince meşhudunuz olan; 
kurunu vustada, belki engizisyon devrinde bi
le yapılmıyan mezalimi icrada tereddüt etmiyor. 
Onu hepimiz biliyoruz ve yine hep biMniz ki, 
efendiler bendeniz öyle biliyorum ve çok kor
karım. Avrupa'nın o kongre sözü başladı mı, 
Şarkta zulüm behemehal muhakkattır. Zira 
Avrupa'nın icra ettiği mezalim derecei nihaye-
sine vâsıl olunca, artık setir edemiyecek bir 
dereceye geldi mi? Mutlaka, o dakikada kong
re sözü başlar. Bunlar perdedir efendiler, bi
zim için yegâne çare efendiler, Cenabı hakkın 
emrine ittibadır. Esteiyzu billâh (Va'tasınıû 
bihablillâhi cenıiân) buna temessük ettik mi? 
Hepisi budur. Üst tarafı yoktur efendiler. Şe
riatı garrayı Muhammediyi iltizam ettik, ya-
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piştik mı efendiler, Avrupa bizden titresin. 
Emin olunuz hiç korkumuz yoktur. Şimdi ya
pılacak iş budur. Yoksa muhterem arkadaşla
rımın fasahat ve belagatla söyledikleri gibi ben 
o kadar fasih ve beliğ söz söylemek kudretine 
mâlik değilim, şimdi Ziya Hurşid Beyin tek
lifi ile bendenizin teklifim arasında hiçbir fark 
yoktur. Deniliyor ki, Meclis, milletlere hi
tabetsin. Muhterem Celâl Beyefendinin buyur
dukları gibi resmî Hükümetlerde malûm, dip
loması denilen dipsiz kilenin içinden bir şey 
çıkmıyacağını biliyorum. Maamafih şimdi ya
pılacak mesele. Meclisi Ali Avrupa'daki mil
let meclislerine hitaben, yapılan mezalimi tas
vir ederken Hariciye Vekâleti de lâzımgelen yer
lere tebligatta bulunsun. 

MAHMUD CELÂL B. (Saruhan) — Avrupa 
ve Asya'ya... 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Evet 
efendim, alemi medeniyet denilen yerler nere
si, ise oralarda.... 

Sonra Tunalı Hilmi. Bey biraderimiz haki
katen mühim bir fikir söylediler; Mezalim hak
kında bir risale neşredilsin. Hakikaten şimdi
ye kadar mezalim hakkında kitaplar neşredil
di ; zannederim istanbul'da siyah kitap, kara 
kitap, diye birçok şeyler basıldı ama kara ki
tap, mavi kitap bunların tesiri olmadı. Efen
diler, bendenizee kara kitaba sarf olunacak 
kırk lira ile kırk tane daha kurşun almak da
ha. nâfidir. Bence bu böyledir. Bu gibi risale
lere vereceğimiz parayı kurşuna vermelidir. Kuv
vetin var mı? Hak da senindir. Her şey de se
nindir... Kurşunun yok mu, tüfengini atamıyor 
musun? ötesi boş şey;... Zulüm de olur, her şey
de olur. Binaenaleyh Hilmi Beyefendinin teklif
leri veçhile, alâkadarlar toplansınlar, General 
Harding'in risalesine müşabih bir mezalim risa
lesi hazırlasınlar. 

BÎR SES — Açık mektup. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Ne ise 

açık mektup, kapalı mektup, zaten sansür onu 
açıyor, merak etmeyin. Her ne. ise böyle bir risa
le de yazılsın, o da fena değil. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Mazhar Bey 
takririnizin esası nedir? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) —O geçti, 
demin söyledik beyim... 

Şimdi efendim Hilmi Beyin teklifi yapılsın, 
fakat bendenizin acilen teklif ettiğim nokta, Mec-
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lisi Âlice tasvibettiğiniz milletlere hitaben bir 
telgraf mı yazacağız? îlân mı edeceğiz? Her ne 
ise böyle bir şey yapılsın ve bu kararımızı biz 
Hariciye Vekâletine tebliğ edelim ve bu kararı
mızı milletlere tebliğ ettiğimizi, sen de hariciye 
nazırlarına yaz diyelim. Diplomasi denilen o dip
siz kileyi de elden bırakmıyalım. 

REÎS — Efendim Mazhar Müfid Beyin tek
lifi ile Ziya Hurşid Beyin teklifleri arasında bir 
noktada fark vardır; Mazhar Müfid Beyin takri
ri mutlaktır, ister hükümetlere, ister milletlere 
hitabedilsin. Ziya Hurşid Beyin takriri ise mu
kayyettir. Milletlere hitabedilsin deniyor. Fark 
buradadır. Mamafih ikisi de birleşebilir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Birleş
tik, birleştik. 

REÎS — Mazhar Müfid Bey, meselenin esası
na karar verilsin, şeklinin tanzimi Hükümete, 
Heyeti Vekileye taallûk eder, Ziya Hurşid Bey 
ise, doğruca Meclise taallûk eder, diyorlar. Maa-
mafih ikisi de milletlere hitaben olmasında itti
fak ediyorlar. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurur 
musunuz Reis Bey? Bu takriri yalnız düveli mu'-
telifeye değil, Garb milletlerine değil, Şark mil
letlerine de (bütün dünyaya, sesleri) ve bütün 
dünyaya teşmil etmelidir. 

REÎS — Efendim takrirler okunuyor. 

Riyaseti Celileye 
Yunanlıların fuzuli olarak cl'an tahtı işgalde 

bulundurdukları arazimizdeki dindaşlarımıza ;ka 
edegeldikleri mezalimi cihanı medeniyete arz 
olunmak üzere Büyük Millet Meclisi tarafından 
bütün dünya meealisi millîyesine iblâğının tahtı 
karara alınmasını teklif eylerim. 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

Riyaseti Celileye 
Yunanlıların işgal ettikleri manatıkta yapmış 

oldukları mezalimin bütün milletlerin parlâmen
toları nezdinde Meclisçe protesto edilmesine ka
rar itasını teklif eylerim. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Amerika Cemahiri Müttefika Hükümeti Baş

vekili iken (Hindistan'da îngiliz müstemleke 
usulü) ünvaniyle neşrettiği bir risalenin ruhun-
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dan bahsedilerek bugün Cumhurreisi bulunan 
Harding vedaatiyle Amerika ahalisine bir açık 
mektup neşredilmesini teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REÎS — Efendim Mazhar Müfid Beyle Ziva 
Hurşid Beyin teklifleri birleşti. Binaenaleyh Zi
ya Hurşid Beyin takririni reyinize vaz'ediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim meselenin 
esası kabul edildikten sonra suveri tatbikiye ve 
icraiyesini Hariciye Encümeni tezekkür ve ter-
tibeder. 

REÎS — Efendim Ziya Hurşid Beyle Maz
har Müfid Beyin takrirlerini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Ziya Hurşid Beyle Maz
har Müfid Beyin takrirleri müttefikan kabul 
edildi. 

Hilmi Beyin takriri de bir açık mektup ya
zılmak ve mektubun ruhu da, Harding'in (Hin
distan'da îngiliz müstemleke usulü) unvanlı ri
salesinin ruhundan bahis olmak şeklindedir. Hil
mi Beyin takriri Heyeti Âliyenize okunmuştur. 
Hilmi Beyin takririni kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Reis Bey
efendi bendenizin takririm okunmadı. (Okundu 
sadaları) 

REÎS — Saruhan Mebusu Reşad Beyin tak
riri vardır. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Orduya müracaat edilmesini teklif ederim. 
(Bravo sesleri) 

Saruhan 
Reşad 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZİM 
Pş. (Karesi) — Bu Yunanlıların mezalimine 
karşı Meclisi Âlinizin yapmış olduğu tedbir lâ
zımdır ve muvafıktır ve bu işin yine orduca ne
ticelendirileceği hakkındaki arkadaşlarımızın 
sözleri de aynı hakikattir. Ordu hakkında söz 
söyliyen arkadaşlar orduya olan itimatlarını 
izhar etmişlerdir. Bu itimadın devamını rica 
ederim ve ordunun bu işi yapacağına emin olu
nuz. (Allah muvaffak etsin sadaları) (Ordu 
Meclisi Âlinizin arzularını ve maksadını inşaal-
lah yakında hayyizi husule getirecektir. (Îıı-
şaallah sadaları, şiddetli alkışlar). 

REÎS — Efendim, Nafıa Vekâletine icra 
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edilen intihapta ekseriyeti mutlaka hâsıl ola
madı. 69 rey Adnan Bey, 54 zat müstenkif, 48 
rey Ferid Bey (Çorum), 4 rey Emin Bey (Bur
sa), almıştır. (Handeler). 

Yarın saat bir buçukta içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakere; saat : 6,15 

22 Mayıs 1338 yoklamasında bulunmayıp kıstelyevme tâbi tutulan âza 

Şemseddin Ef. (Ankara), Tevfik B. (Erzin
can), Enver B. (îzmir), Mahmud PJsacl B. 
(izmir), Yunus Nâdi B. (İzmir), İsmail Remzi 
B. (İsparta), Mehmed Nadir B. (İsparta),, Hü
seyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Neşet B. (İstan
bul), Emin B. (Eskişehir), Eyüp Sabri B. 
Eskişehir), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Halil 
İbrahim Ef. (Eskişehir), İsmail B. Erzurum), 
Nusrat Ef. (Erzurum), Mustafa Kemal B. (Er-
tuğrul), Nüzhet B. (Ergani), (Muhiddin B. 
(Elâziz), Naim Ef. (İçel), Hafız Hamdi B. 

(Biga), Dursun B. (Çorum), Ferid B. (Çorum), 
Raniiz B. (Dersim), Hamdi B. (Diyarbekir), 
Şerif B. (Sinob), Taki Ef. (Sivas), Lûtfi B. 
(Siverek), Mahmud Celâl B. (Saruhan), Ha
san Basri B. (Karesi), Nebil Ef. (Karahisarı 
Sahib), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), 
Mehmed B. (Günıüşane), Ali Vasıf B. (Genç), 
Fikri Faik B. (Genç), Tevfik Ef. (Kângırı), 
Besim Atalay B. (Kütahya),, Arslan B. (Maraş), 
Tevfik Rüşdü B. (Menteşe), Kasım Ef. (Muş), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Tevfik B. (Van). 

« • • » 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
Tekâlifi ve levayihi kanuniye : 
1. Ilarbde mecruh ve bmnetiee tekaüt ola

cak derecede malûl olan zâbitan ve efrada har
cırah itası hakkında Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye 

2. Anadolu'da tesis edilecek büyük telsiz 
telgraf istasyonu için seksen beş bin lira daha 
itası hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye. 

Temenni takrir i : 
1. Canik Mebusu Şükrü Beyle rüfekasmın 

tekâlifi milliyenin tütünlere teşmil edilmeme
sine dair takrirleri. 

Sualler : 
1. Edirne Mebusu Faik Beyle refikinin İn

giltere Parlâmentosunda cereyan eden bir mü
zakereye dair Hariciye Vekâletinden sual tak
riri. 

Müteferrika: 
1. Yahya Kaptan ailesine maaş tahsisine 

dair teklifin müstacelen müzakeresine dair Er
zincan Mebusu Tevfik Beyin takriri. 

2. Nafıa Vekâleti intihabı 
Müzakere edilecek nıevat: 
1. Emniyeti umumiye bütçesi 
2. Jandarma bütçesi (Jandarma ile polisin 

tevhidi hakkındaki kanun dahi birlikte müza
kere edilecektir.) 
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