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B İ R İ N C İ CELSE 
• Bed'i müzakerat; saat: 2,15 

REÎS — Birinci Beisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 
KÂTİPLER : Halil İbrahim Bey (Antalya), Osman Bey (Lâzistan) 

REÎS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi açı
yorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraar- ve 
aynen kabul olundu. Mezun bulunan Divanı Ri
yaset kâtiplerinden Haydar Beyle Ziya II*»rşid 
Beyin yerine muvakkat kâtip intihabı icr.ı edi
lerek âra tasnif edilinceye kadar celse tatil 
olundu. 

İkinci celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 'bil-

inikat kâtip intihabında hiçbir zatın eksenyeti 
mu'tlakayı ihraz edemediği ve intihabın içtimai 
âtide tekrar edileceği tebliğ olundu. TL.ıifei 
Müslimîn Hazretlerinden mevrut telgraf nam .-nin 
şekli kıraati hakkındaki takrir tâyini esami ile 
ikinci defa reye vaz'olundu. Hariciye ve ilci'sat 
bütçelerine- tahsisat ilâvesine ve avans it ısına 
dair Heyeti Vekileden mevrut levayihi kanuniye 
Muvazenei Maliye Encümenine, Tiflis'te mîina
kit Posta Mukavelenamesinin şimdiden me^yeti 
hakkında 'bir karar ittihazına dair tezkere Pos
tta ve Telgraf Encümenine, întihalbı Mel; usan 
Kanununun tadiline dair Erzurum Mebusu Ne
cati Beyle rüfekasınm teklifi kanunisi L\viha 
Encümenine, Sulh müzıakeratı hakkında Me?'jsin 
tenvir edilmesine dair Aydın Mebusu Esad K fen
dinin takriri Heyeti Vekile Riyasetine hvvale 
edildi. Encümen intihaıbatına dair tezkereler 
okundu. Amasya'da istiklâl Mahkemesine I d .Tim. 
kalmadığı, Dahiliye Vekili Fethi Beyefendi ta
rafından beyan edilmesine mebni ruznameden 
mezkûr maddenin ihraç ve orada bulunan aza
nın davet olunacağı Makamı Riyasetten teoliğ 
edildi. 

Telgrafnamei Hilâfetpenahi okunarak 3'ı'tye-

ti Umumiyece kalbul edilen şekilde "kaimen isti-
ma' olundu. Ve onu mütaakıp Halife HazreMeri-
nin âlemi Islama neşir buyurmuş olduklar, be
yanname kıraat edildi. Antalya Belediye .Ueisi 
Akif Bey hakkındaki istida Encümeni mazbata
sının Çarşamba ruznamesine alınması kabul 
edildi. Türkiye - Afganistan Muahedenaım'^min 
tasdik edildiğine dair Hariciye Vekâleti tezke
resi okundu. Mersin Mebusu Salâhaddin TVyle 
rüfekasınm, Yeniıgünde intişar eden bir makale 
hakkındaki takrirleri ile izmir Mebusu Ymus 
Nâdi Beyin bu hususa dair takriri okunarak Di
vanı Riyasete havale olundu, istanbul'a giden 
Heyete verilecek harcıraha dair Divanı Riyaset 
kararı ikinci defa reye konuldu. Ruznaım^rJeki 
diğer ımıevadda tercihan Maliye Vekili Beyefen
dinin vereceği izahatın istimal kabul olundu
ğundan Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey tara
fından memaliıki müstahlâsa ahvaline dair iza
hat ita olunarak celsei hafiyeye geçildi. 

(Üçüncü celse hafidir.) 

Dördüncü celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyosetlerindo bil-

inikat harcırah hakkındaki Divan Karar-mn 
122 reyle kaıbul edildiği ve Çarşamba günü malî 
mesail müzakere edileceği bittebliğ celseye- ni
hayet verildi. 

Reis 
Hüseyin Avni 

Kâtip 
Lâzistan 
Osman 

Kâtip 
Antalya 

Halil İbrahim 

2. — SUALLER - CEVAPLAR 

Karahisarı Sahih Mebusu ismail Şükrü "tren
dinin Yenigün gazetesinin neşriyatı hakkındaki 
sual takriri Dahiliye Vekâletine. 
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BEİS — Zaptı sabık hakkında söz istdyen 

var mı? Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Meclisi Âlinin ruznamesine almaya karar 
verdiği bir kanunu Eneümeiii Adliyeden kur
tardım. Zamanı müzakeresinin tâyinini rica 
edeceğim. Efendim! 18 Nisan 1337 tarihinde 
Kanunu Cezanın 203 ncü maddesine ilâvesi lâ-
zımgelen fakat şimdiye kadar unutulan bâzı 
mevaddı lâyihai kanuniye şeklinde teklif etmiş
tim. Encümeni Adliyede müddeti muayyencsi 
geçtiği için Heyeti Aliyenize arz etmiştim ve 
ruznameye kabul edilmişti. Fakat lâyihai ka-
nuniyenin kendisini bulamıyorduk. Bu kere en
cümenin sabık reisinden aldım. Bu teklifin 
müzakere gününü tâyin edip derhal müzakere 
edilmesini rica ediyorum. Mesele gayet mühim
dir. Hürriyetimize ve müvekkillerimizin hürri
yetine taallûk eder. Onun için yevmi müzake
resinin tâyini için teklifi Makamı Riyasete tak
dim ediyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu çok mühimdir, 
ıbir an evvel müzakeresinin temini lâzımdır. 

REÎS — Esasen ruznamededir. Müstacel ev
rak meyamna ithalini ve gün tâyinini teklif 
ediyorlar. Müsaade buyurursanız eelsed âtiye-
de.. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Cumartesi ruznamesine ithalini teklif ede
rim. 

REİS — Cumartesi celsesinde takdimen mü-
zakeresini kabul edenler... (Gürültüler) Cumar
tesi ruznamesine ithalini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. 

MUSTAFA HULÛSt Ef. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim, bendeniz tahminen beş, altı hafta 

• evvel bir takrir vermiştim. Bu husustaki mesail 
burada müzakere edilirken takrir burada okun
madı. Rica ederim. O takrir okunsun ve zapta 
geçsin. 

* REÎS— Neye dair? 
MUSTAFA HULÛSt Ef. (Karahisarı Sahib) 

— Bir takrirdeki imzamızın geri alınmasına 
dairdir. 

REÎS — O takrir Divanı Riyasete verilmiş
ti. Şimdi okunmasını rica ediyorlar. 

YUSUF ZÎYA B. (Mersin) — Müsaade eder
seniz bir kelime söyliyeceğim. Geçen hafta Ma
liye ve Dahiliye Vekâletlerine birer sua^tak-
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riri vermiştim. Bunlar müstacel mevaddandır. 
Bir hafta kadar da vereli olmuştur. Rica ede
rim aidolduğu vekiller bunlara cevap versin. 

REİS — Peki efendim, aidolduğu vekillere 
yazarız, 4 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Re
is Beyefendi bundan on beş gün evvel Maliye 
ve Dahiliye Vekâletlerine ait bir takrir takdim 
etmiştim. Takririn ihtiva ettiği mesaile lütfen 
cevap versinler. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Benim de bir sual 
takririm vardı. Lütfen Dahiliye Vekili Bey cevap 
versinler. 

REİS — Neye dair?. 
ŞEVKET B. (Bayezid) — Eşkıyalar beni 

soymuşlardı da üç senedir hâlâ onu halledeme
dik. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim, 7 Haziran 1336 tarihinde tanzim edi
len bir kanun ile 16 Mart 1336 tarihinden sonra 
İstanbul Hükümetince yapılan bilûmum mukar-
reratm keenlemyekûn olduğunu ilân etmiştik. Hal
buki gerek İstanbul mahakiminden ve gerek di
ğer mahakimden sâdır olmuş birçok hükümler 
var. Bunlar için ayrıca bir teklifi kanuni yapıl
dı. Adliye Encümeninden de çıktı, tabı ve tev
zi edildi. Müsaade ederseniz bunu bundan son
raki ilk'celsede müzakere edelim veyahut ruzna-
menin ilk numarasında bunu müzakere edelim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hay, hay, bu çok 
müstaceldir ve .müzakeresi elzemdir. 

REİS — Adliye Vekili Beyin teklifinin ilk 
celsede müzakeresi kabul ediliyor mu? (Kabul, 
sesleri) 

(Riyasete Dr. Adnan Bey geçmiştir.) 
REİS — Efendim Rifat Beyefendi, Adliye 

Vekili Bey bir lâyihai kanuniyenin ilk, celsede 
müzakeresini teklif ediyorlar. 

ALİ SURURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Menhubat komisyonlarına ait iki kanun elde 
mevcuttur. Acaba Vekil Beyefendinin teklifleri 
ondan daha mühim midir? (Mühimdir, sesleri) 
Onlar da müstacelen müzakere edilmek üzere 
ruznamemizdedir. Bunun ondan sonra müzake
resi lâzımgelir. 

REİS — Efendim mühim veyahut gayrimü-
him olduğunu Heyeti Aliyeniz takdir edecektir. 

— 111 — 
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Bendeniz değil, bunu takdir edecek yine Heyeti 
Celilenizdir. 

Efendim Rifat Beyin teklif ettiği lâyihai ka-
nuniyeyi... kısamıdır Rifat Beyi 

ADLÎYE VEKİLİ RlFAT B. — Kısadır 
efendim. 

REİS — Bu teklif kısa olmasına binaen evra
kı varide meyanmda da çıkabilir. 

NECİB B. (Mardin) — Yarın Nevahi Kanu
nu vardır. 

YASlN B. (Gazianteb) — Müsaadenizle bu
nun mühim olduğunu anlıyabilmek için Gazian
teb'ele, Adana'da kurtarılan yerlerde binlerce 
mesâiİ vardır. Bugünkü günde yeni kurtarılan 
yerlerde de yüz binlerce mesail devam. Bu çok 
mühimdir. 

REİS — O halde müsaade ediniz Cumarte
sinden başka çare yoktur. En muvafık gün 
odur. Başka türlü (mümkünü yoktur. 

Cumartesiyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul 'edilmiştir. 

Efendim Rauf Beyefendi ahvali hariciye 
hakkında sorulan sualler," karşı beyanatta bu
lunacaklardır. 

3. — BEYANAT 
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ta tenvir etmiş bulunduklarımdan dolayı zanne
diyorum ki vaziyet hakkında uzun müddet ha-
vadissiz kalmamışsınızdır. Matbuatın bu hiz
metine Hariciye Vekili olarak ayrıca teşekkür 
ederim. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Reis Bey ilk 
evvelâ sual takrirlerine cevap versinler. 

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF B. — 
Efendim müsaade buyurursanız Lozan'da de
vam eden müzakeratı sulhiye hakkında Hükü
metimizin murahhaslarından muttali olduğu 
huısu'satı telhiısan Heyeti Aliyenize arz edeyim. 
Malûmuâliniz bundan evvelki mâruzâtımda da 
konferansa Heyeti Murahhasamızın davet edil
dikleri tarih olan Teşrinisaninin on üçünde 
Lozan'da her türlü meaahimi iktiham ederek 
bulunduklarını arz etmiş ve fakat mukabil tara
fın gelemediklerini de ifade eylemiştim. Bilâhara 
konferans ayın yirmisinde içtima etti. ilk içti-
mada ingiltere namına bulunan Heyeti Murah
hasa Reisi Lord Curzon tarafından iradedilen 
bir nokta Heyeti Murahhasamız Reisi ismet Paşa 
Hazretleri de gazetelerde manzum âlileri olan 
ve fakat asl.nm henüz elimize gelmediğini kemali 
teessüfle söylemeye mecbur olduğum nutukla mu
kabelede bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, istiklâlimizi temin ede
cek bir sulha son derecede taraftar olduğumu
zu, yalnız akvalimizle değil, efalimizle dahi gös
terdik. Ve ispat ettik kanaatndeyiz. Bunun bir 
an evvel husulü için de konferansın memleketi
mizde içtimaını teklif ettiğimiz hatırınızda olsa 
gerektir. Bu hususta en büyük faide; vesaiti 
muhaberatın müşkülâtını düşünerek ve müzake-
ratı arzumuz hilaf mâda uzatmamak ve zamanı n 
uzamasından hâsıl olabilecek suitefehhümlerin 
derecesini nazarı itibara alarak muhaberenin en 
emin ve seri olmasını temin edecek bir mahallin 
intihabı arzusu idi. Fakat buna muvaffak ola
madık. Ve Lozan'a gittik. Muhaberat hususun
daki bu müşkilâta mukabil Düveli Müttefika, 
âzami teshilâtı göstererek muhaberatımızı temin 
edeceklerini vadetmişlerdi. Bu vâ'de rağmen mu
haberelerimiz muntazam olanryor. Şifrelerde 
birçok noktaları tekrar ettirmek mecburiyetinde 
kalıyoruz. Ve iş uzuyor. Fakat ümidedyoruz ki 
gün geçtikçe bu mahzuru izale edeceklerdir ve 
daha muntazam ve seri muhabere temin edilebi
lecekti^ Bu suretle mâruzâtta bulunmama seoep 

7, —* icra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye 
Vekâleti Vekili Rauf Beyin ahvali hariciye hak-
kıdaki beyanatı 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKlLl RAUF B. 
(Sivas) — Efendim rüfekayi kiramdan bâzıları 
son hafta zarfında âcizlerinden Hariciye Vekâ
leti Vekili sıfatiyle gerek Lozan'da içtima et
mekte olan Konferans ve gerekse bâzı hususat 
hakkında sual sordular. Ve bittabi kendileri
nin bu baptaki suallerine bir an evvel cevap 
vererek hakikati tenvir etmek mecburiyetinde 
idim. Ancak men'i kendi iktidarımda olmıyan 
sıhhi mazeretlerin haylûletiyle bu vazifemi da
ha evvel ifa edemediğimden çok müteessirim. 
Bu vesile itle şunu da Heyeti Aliyenizin huzu
runda söylemeye mecburiyeti vicdaniye görü
yorum ki gerek Ankara'da ve gerek istanbul'
da ve gerekse memleketimizin sair mahallerin
de intişar etmekte olan millî matbuatımız. Kon
ferans suretiyle cereyan eden müzâkerattan hem 
Heyeti Celilenizi ve hem de halikı vâsi mikyas-
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Başmurâhhasımızm nutku iftitahiyi açık olarak 
keşide ettiği telgrafın henüz Heyeti Vekile Ri
yasetine vâsıl olmadığını ifade etmek mecburi
yetinde olduğumdandır. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Şayanı 
teessüf, cidden şayanı teessüf. 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Devamla) — Heyeti Murahhasamız Teşrini
saninin on üçünde Lozan'da bulunup"da diğer 
devletler murahhaslar nın bulunmadığını görün
ce ve yirmide içtima ihtimali anlaşılınca İsmet 
Paşa vakitten istifade ederek Paris'e azimet et
miş ve Fransa Başvekili Mösyö Poincare ile 
görüşmüş ve bu mülakattan Lozan'da cereyan 
edecek müzakeratın bir tarafın diğer tarafa teklifi 
ile ve imlâ şeklinde değil, hukuku mütesaviye 
tarzında ve müzakere halinde cereyan edeceği 
hakkında kanaat getirmiştir. Bundan başka şim
diye kadar denebilir ki, dâvamızın bidayetinden 
bugüne kadar ilk evvelâ vaziyetimizi hakkiyle 
görmüş ve o günden beri aledderecat görmek su
retiyle hakkımızı bilerek müdafaa etmiş olan 
Fransız matbuatına, nıkatı nazarımızı bir kere 
daha izah etmiş ve bu matbuat vasıtasiyle cihanı 
medeniyete dâvamızı vuzuhiyle, tafsilâtıyle arz 
etmiştir. Fransa'da temaslardan bu suretle iki 
noktai nazardan istifade edilmeye çalışılmıştır. 
Paris'te diğer bâzı temaslarda bulunduktan sonra 
Lozan'a avdet eden Başmurahhasımız; orada da 
vukubulan temaslarından konferansta her halde 
haklarımızın sükûnetle istima edileceğini ve mü
zakeratın mûtadolan tarzı malûmdan fazla bir 
maniaya tesadüf etmiyeceğini anlamıştır. Bu 
temaslarında bir nokta daha sarahaten kendisine 
ihsas edilmiştir ki, o da akalliyetlerin mübadele
si hakkındaki noktai nazarımızın, arzumuza mu
vafık olarak hallolunabileceği meselesidir. 

Malûmuâlileri gerek Heyeti Aliyenizin ve ge
rek Heyeti Murahhasamıza verilen hututu esasi-
yenin istihdaf edeceği gayelerimizden biri de bu 
mesele idi. Bu hususta da kendisine burada is
mini ifadeden bir fayda hâsıl olmıyacak olan, 
şayanı hürmet menabiden bu tarzda teminat ve
rilmiştir. 

Konferans Teşrinisaninin yirmisinde küşad-
edilmiş ve evvelce de muhaberedeki müşkülât mü
nasebetiyle arz etmiş olduğum gibi, nutuklann 
teatisinden soma konferansın tarzı mesaisini 
tanzim edecek olan nizamnamei dahilî tertibedil-
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mistir. Usulen o günkü muamelât ve merasimin 
hitamından sonra diğer içtima gününe kadar ge
çen zaman ve fırsattan istifade eden Başmurah
hasımız İngiltere Heyeti Murahhasası Başmurath-
hası Lord Curzon ile vâki olan temasında tahri
bat hakkındaki mütekabil iddiaları bitaraıfane 
dinliyeceklerine dair Lord Curzon'un sarih bir 
ifadesine sâmi ve şahidolmuştur. Malûmuâlileri 
her türlü mevcut uhuda mugayir olarak vatanı
mızın en zengin aksamına çıkan ve ahiren tarzı 
malûmda buraları terke mecbur olan Yunanlıla:-
rın iras eyledikleri tahribat tahminin çok fev-
kindedir. Eğer dünyada hak ve adalet varsa - ki 
vardır. - Bunların her halde tamiri ve kimin ta
rafından da tamir edilmesi lâzımgeleceği şüphe
siz malûmdur. Bu suretle beyanatta bulunan 
İngiltere Heyeti Mahsusası Reisi bu hususu bi
zim noktai nazarımızdan görmekte olmasını ifa
de etmiş oluyorlar. Bunu memnuniyetle kayde
deriz. Bilâhara içtima eden heyette, Heyeti Mu
rahhasamız tarafından Trakya hakkındaki mu-
taleb atımız izah ve müdafaa olunmuştur. 
Şarki - Trakya'da 1913 hududu ve Garbi - Trak-
yada'da da delaili muktazıye ve muknia irae-
siyle - reyi âm usulü talebedilmiştir. Yunan 
Murahhası Venizelos, Bulgarlara verilen hu
dudun kabul edilemiyeceğini iddia ve Bulgar
lara serbestîi ticaret verileceğini cevaben be
yan eylemiştir. Sırp Murahhası da Venizelos'u 
teyidetmiş ve ayrıca bitaraf mmtaka ile gay-
riaskerlikten bahsey lemistir. Bu mâruzâtım 
Edirne'deki hudut mesailine taallûk ediyor. 
ve Garbi - Trakya'da Misakı Millîmizin tesbit 
ve tasrih ettiği arayı umumiyeye müracaat me
selesini de ifade eyliyor. Yani müzakerata 
Trakya hudutlariyle Garbi - Trakya'da arayı 
umumiyeyo jnüracaat mesailinden başlanmıştır. 
Vo Heyeti Murahhasımızın müdellel, mukni be
yanatına mukabil Yunan Başmurahhası ile 
Sırp Murahhasının beyanatını arz etmiş olu
yorum. Romanya Murahhası da her iki murah
hasın yani Sırp vo Yunan Murahhasının nı
katı nazarını teyideylemiştir. Biz ise her halde 
âtiyen do samimî ve menafii mütekabile esa
sına müst'enit dostluk tesis emelinde bulun
duğumuz Bulgar komşumuza, hayatı milliye ve 
iktisadiyelerinin serbestîi inkişafını temin ede
cek bir mahrece taraftar olduğumuzu ifade et
tik. Yani murahhaslarımız bunu ifade etti. 
Bulgar murahhasları ise bir mahreç ve Gar-

— 113— 
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I katî vermek imkânsızdır. Bu hususun diğer bir 

komisyonda tetkik ile tesbitine ve ona nazaran 
muhakeme ve 'mukabil teklif serdine karar ve
rilmiştir. Arazi hakkındaki Komisyon, bilâhara 
tekrar içtim'a etmiş ve Başmurahhasımız İsmet 
Paşa Hazretleri; Sırp ve Bulgar delegeleriyle 
Venizelos'un beyanatına cevap vermiş ve ceva
bında kanaatbahş vesaik de ibraz eylemiştir. 
Yani Paşanın beyanatının esası; Yunanistan*ın 
ımütaarriz olduğu ve sulhu tehir ettiği ve bu 
yüzden mesul bulunduğu ve Garbi - Trakya'nın 
mukadderatı (Neuilly) Muahedesiyle açık bıra
kıldığı, yani sarahaten Türkiye sulhuna talik 
edildiği ve mukadderatının elyevm tâyin edil
mesi lâzım geldiği istatistikler ve sair vesaiki 
resmiye ile iddia ve Şarki - Trakya hududunun 
1913 hududu olması lâzımgeleeeği ve teati edi
len notalar, tahliye mesailiyle alâkadar olduğu 
cihetle hudut mesailinde noktai naz-armuzı ih
lâl edemiyeceği ve Bulgarlara bir mahreç ve
rilmesine Türkiye'nin taraftarı olduğu ve Gar
bi ve Şarki - Trakya arasında bitaraf bir mın
taka, Dedeağaç Limanı ve şimendiferinden Bul
garların istifadesi hususlarının komisyonda 
tetkik edilmesi lâzımgeldiği izah olunmuştur. 
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bı -. Trakya'nın müttefikin emri altında bitaraf 
kalmasını talebetmişlerdir. Bu metalip ve mu
kabil iddialar üzerine Heyeti Murahhasamız, 
umumuna birden içtimai âtide cevap vereceği
ni söyliyerek içtimaa nihayet vermiştir. 

Ancak; Heyeti Murahhasamız Reisinin bu 
yoldaki cevabı, İngiltere Heyeti Murahhasasınm 
itirazını mucibolmuş ve seri ve hemen cevap 
verilmesi tarzında mukabil teklif serdine se
bebiyet vermiş ve bu teklif hakkındaki noktai 
nazar da ısrarı badi olmuştur. Bilâhara aynı 
meselenin müzakeresi için içtima edilince, Lord 
Curzon 1913 te Bulgarlara bilihtiyar terki arazi 
ettiğimizi ve notalarımızda daima Edirne ve 
Meriç'ten bahsettiğimizi söylemiş ve devletle
rin müttehidolduklarmı mükerreren iddia etmiş
tir. Efendiler! Malûmu Âlileridir ki : Notala
rımızda filhakika Meriç ve Edirne'den bahse
dilmiştir. Ancak bu Meriç ve Edirne bahsi, 
Müdunya Mukavelenamesiyle Yunan ordu, me
murini mülkiye ve askeriyesinin hangi bir 
hattın arkasına çekileceğini ifade etmek için 
kullanılmış tâbirattır. Ve Mudanya Mukavele
namesi de sulh müzakeratınm devam ettiği 
müddetçe ve hitamına kadar muteberdir. Şu 
suretle bu tâbirat; bizi hiçbir veçhile kayıt al-

.tına alacak ve metalibi meruamızi iddiada 
zafımızı ımucibolaoak veyahut hakkımızdan 
sarfınazar ettiğimizi gösterecek bir kaydı hu
kuki değildir. Lord Curzon'un bu tarzı iddia
sına Fransa ve italya murahhasları da iştirak 
etmişler ve bu noktai nazarı teyideyl emişler
dir. 

Onların kendi noktai nazarlarınca Türki
ye'nin Trakya'daki hududu şu suretle olması 
lâzımgeliyor. Maric'e kadar hudut; Edirne Şi
malinden bir noktadan bed' ile ve Meriç tara
feyninden yirmi otuz kilometrelik bir mmtaka 
yapılacak ve Cisrimustafapaşa, Dedeağaç şi
mendiferi beynelmilel olacak ve Garbi - Trak
ya Yunanistan'a kalacaktır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Haya haya... 
RAUF B. (Devamla) — Sırpların teklifine 

göre de Karadeniz'den Tunca'ya kadar bitaraf 
ve otuz kilometrelik bir mıntaka ihdas olunu
yor. Ve bitaraf mıntakanın gayriaskerliği gay-
rikabil görülüyor. Bizim Heyeti Murahhasamız-
ca bunun gayrikabili kabul bir mahiyeti var
dır; ancak teferruatı anlaşılmadıkça hükmü 

Lord Curzon buna cevaben bitaraf mmta-
kadan maksadı, gayriaskerî bir hale getirilmiş 
bir mıntaka olduğunu söylemiş ve başmurahha-
sımız da keyfiyetin komisyonda tekrar tetki
kini talebeylemiştir. Başmurahhassımızuı bu 
teklifi üzerine bu mesailin başlıbaşma tetkiki 
için ayrıca bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu 
komisyon Karadeniz'den, Adalardenizi'ne ka
dar hududun tarafeyninde 35 - 40 kilometrelik 
bir mıntakanın gayriaskerî bir hale konması
nı teklif etmiş ve işbu mmtakadaki jandarma 
kuvvetiyle teslihatmı da derpiş eylemiştir. 
Komisyon; gayriaskerî mıntakanın bitaraf mın
taka olması hakkındaki kabule mütemayil olma
mışlar. Arkadaşlar mukabil tarafın teklif etti
ği Karadeniz'den Adalardenizi'ne kadar 30 - 40 
kilometrelik bir şeridin gayriaskerî bir hale ko
nulmasıdır. Biz bunun yalnız gayriaskerî değil 
tamamen bitaraf bir koridor olmasını teklif 
ediyoruz. Ve bununla da sarahaten sulhper-
verliğimizi gösteriyoruz. Fakat şimdilik bu mu-
talebemize karşı mütemayil görünmemişlerdir. 
Ümidederiz ki, Şark'ta, Balkanlar'da sulhu 
hakikinin uzun müddet devamı için hakiki bir 
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âmil olacak bu şekil alakadarlarca da kabul 
edilecektir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Öbür taraf
ta samimî sulh âşıkları bulunmazsa (hiçbir 
şey olmaz. 

RAUF B. (Devamla) — Cisrim Mustafapa
şa ve Dedeağaç şimendiferlerinden Bulgarlarca 
da istifade edilmesi için muktazi tedâbiri teem
mül ötmek üzere ayrıca bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Rüfekadan birisinin sözünü ben de 
tekrar ediyorum: Dediler ki (Komisyonlara 
havale olunan işler, çıkmaması matlubolan iş
lerdir). Halbuki sulh müzakeratmda komisyon
lara havale olunan işler süratle tesbit edilmesi 
matlubolan işlerdir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Temenni 
ederiz ki Cenabı Hak sizin sözünüzü doğru çı
karsın. 

RAUF B. (Devamla) — Arkadaşlar, şimdi
ye kadar telhisan arz ettiğim müzakeratm çere 
yanı esnasında bâzı hâdisata da murahhaslarımız 
şahidolmuşlardır ki bunu zikretmeden geçmeyi.. 
Heyeti Aliyenize vukubulan beyanatımda vazi-
fei mecburemi vicdanen mükellef olduğum bir 
vazifeyi natamam bırakmış olmaklığım itiba
riyle; muvafık görmüyorum. Malûmuâliniz 
Garp'ta, alelhusus 8 - 10 seneden beri milleti
miz ve Hükümetimiz hakkında hakikatin ta-
mamiyle zıddı denebilecek derecede mühim bir 
teşkilâta malik vesaitten istifade etmek şartiy-
le vahîm ve propaganda denilen aleyhtarlıkta 
bulunulmuştur. Bunlar Avrupa'da olduğunda!. 
daha ziyade Amerika'da şiddetli bir surette 
devam etmiş ve maalesef Türküye sulhu her ne 
zaman mevzuubahsolmuş ise o zaman bir kat 
daha çirkin, çehresini cihana göstermeye ve 
müessir olmaya çalışmıştır. Hatırlarmızdadır. 
Bundan evvel Venedik Konferansı mevzuubahs-
olduğu sırada memleketimizden bâzı muame
lât dolayısiyle hüsnükabul görmediği fikrine 
zahibolaraık çıkan bir Amerikalı kendi mahafili 
resmiyesinde ruyu iltifat görmeyince İngiliz 
matbuatından istifade ederek aleyhimize nâ-
reva ve hakikata katiyen muvafık olmıyan 
neşriyata başlamış ve bunu* vesile ittihaz eden 
ve Cemahiri Müttefikanın hakiki tebaası ol
maktan ziyade Amerika'nın misafirperverli
ğinden istifade eden birçok yabancılar da bu 
makûs ve gayrivâkı havadisleri tevsi ve teşmil 
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etmek suretiyle Amerika efkârı umumiyesini 
aleyhimize çevirmeye çalışmışlardır. Bu defa 
da Lozan Sulh Konferansı mevzuübahsolunca 
mürettep ve hakikaten iyi düşünülmüş ve uzun 
zamanda tertibedilmiş olan bu hareket^ tekrar 
meydana gelmiş ve Amerika'da ve Avrupa'nın 
bâzı aksamında aleyhimizde Hıristiyanlık aleyh
tarı olmak; tekrar tehcir ve tafctil ile itham 
ıeder tarzda çirkin, her munsif kalb ve vicda
nın nefret edeceği yalanlarla sıvanmış neşri
yata, aleyhtarlığa germi verilmiştir. Efendi
ler! Bunların istinadettiği iddialar güya Hü-
ikümeti MiUiyeniz Anadolu'da bulunan anasırı 
gayrimüslimeyi cebren memleketinden çıkar
maya başlamış ve müfrit milliyetperverlik mes
lekimi ihtiyar ederek İslâm ile Türkten maada 
hiç 'kimsenin memleketimizde yaşamamasına 
karar vermiştir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Böyle 
olacak. 

RAUF B. (Devamla) — Ve diğer noktadan 
da memleketimizde bulunan Amerika müesse-
satı tedrisiyesinin ve eytamhanelerinin kapatıla-
ralk, eytamın ve heyeti tedrisiyenin ve diğer 
mensubininin cebren dışarıya atıldığını işaa. 
ediyorlar. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ne büyük 
yalan, ne büyük yalan... 

RAUF B. (Devamla) — Efendiler, hepini
zin bildiği ve aramızda bulunan ve en buhranlı 
ve en hayati dakikalarımızda bizden samimî, 
kalbi dostluk ve her türlü teshilât gören ve 
bunu aynı samimiyetle karşılıyan hakiki Ame
rikalıların şahidolduğu mesail, bu âdice neş
redilen havadislere tamamiyle mugayirdir. 
Tekrar ediyorum ve kemali şükran ile ifade edi
yorum ki bu yalanlara Amerika mahafili res-
miyesi inanmamıştır. Ve aldatılamamıştır. Hâdi
se şudur: Malûmuâliniz milletimiz Harbi Umu
miden sonra da İstiklâlimizi temin için diğer 
bir mücadeleye ve daha çetin bir mücadeleye 
başlamıştır. İcabatı harb memlekete girip çıkan
lar hakkında âzami takyidi yapmak zaruretini 
hâsıl ediyordu. Bu takyit ırk ve mezhep göze
tilmeksizin bilâkaydüşart Türkiyeli halkın hepsi
ne teşmil edilmişti. Ve teşmil zaruri idi. Bu bir 
kaidedir, ve harbin zaruri kıldığı bu usul her 
yerde ve her memlekette aynıdır. Ve diyebilirim 
ki en hafifini de biz tatbik etmişizdir. Mücade* 

* 
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lemiz uzunca sürdü, fakat son zamanlarda Mu
danya Mukavelesiyle - velev muvakkat bile olsa -
müsait şeraite malik olduk, istikamet hareketini 
Meclisi Âliden telâkki eden Hükümetimiz bu 
fırsattan istifade ederek - tekrar ediyorum -
bilâcins ve mezhep memleket efradının bu fırsat
tan istifade etmeleri için bir ay müddetle harice 
gidebileceklerini tebliğ etti ve iklim ve mevsim 
icabatiyle bir aydan sonra gidememek zarure
tini nazarı dikkate alarak ve belki - hakikaten 
bilinemez - o ahvalin tebeddülü ihtimaline meb-
ni kuyut vaz'ma Hükümetiniz mecbur olmuştu. 
işte efendiler Hükümetinizin düşündüğü ve mil
lete karşı kendisini vazifedar addettiği bu su 
huleti düşmanlarınız hariçte Islâmm Hırıstiyana 
karşı bir hareketi ve yahut Türk milletinin, 
müfrit bir milliyetçiliği şeklinde diğer milli
yetleri memleketlerinde yaşatmamaya karar ver
diği şeklinde ilân edecek kadar zayıf vicdanlı-
lık göstermişlerdir. 

YAHYA GALlB B . (Kırşehir) — Yunanis
tan'a baksınlar. 

RAUF B. (Devamla) — Diğer Amerika mü-
essesatı meselesine gelince : Efendiler, Meclisi 
Âliniz ve Hükümetiniz aramızdaki münasebatı 
siyasiye münkati olmakla beraber Amerika ef
kârına ve Amerika milletine her zaman hürmet
kar ve muhip bulunmuştur. 

NECATİ Ef, (Lâzistan) — En buhranlı za
manlarda bile onları sıyanet etmiştir. 

RAUF B. (Devamla) — Efendiler Harbi 
Umumide olduğu gibi bu çetin millî mücadele
mizde her zaman Amerika müessesatına muhafız
lık vazifesini bizim cepheden iktisadettiğimiz as
kerlerimiz yapmıştır. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Pek doğ
ru; bir hakikati uzma.. 

RAUF B. (Devamla) — Millî mücadelemiz 
zamanında Amerika memurini resmiyesinin tav
siyeleri halinde her hangi bir Cemahiri Müttefika 
tebaası memleketimizde diyebilirim ki, kendi ef
radı milletimizden daha müsait şerait altında ser
best seyahat etmişlerdir ve ettirilmişlerdir. Hiç
bir zaman hürriyeti şahsiyelerine ufak bir kayıt 
koymak, memullarımızın hatırından geçmemiştir. 

Amerika müessesatı tedrisiyesine gelince: Ma-
lûmuâliniz Şarkı Karip Muavenet Heyeti teşki
lâtı ile eytama nezaret etmekte olan cemiyet her 
türlü metalibi meşruasmı hükümetinize bilâvası
ta müracaat suretiyle ifade etmiş ve hükümeti-
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miz de en kısa zamanda ve en yüksek hüsnüni
yetle mesullerini is'afa çalışmıştır. Son zaman
da bu cemiyetin merkezde bulunan ve memleke
timizi yakından tanımakta olan Mümessili, hü
kümetimize müracaat ederek eytam hanelerinin 
harice nakline muvafakat edip etmiyeceğimizi sor
muştur. Ve muvafakat etmemizi sureti mahsusa-
da iltimas etmiştir. Bu müracaati nazarı dikka
te alan hükümetiniz tekrar ediyorum, son hâsıl 
olan vaziyetin müsait bulunmasından istifadeyi 
düşünmüş yani müracaat sahiplerinin istifade et
tirilmesini düşünmüş ve bu müracaat is'af edilmiş
tir, işte efendiler! Bu kadar samimî düşüncelerle 

tarafeynin müracaat] eri üzerine anlaşılarak halledi
len ve tarafeynin memnuniyetlerini mucibolan 
bir mesele cihan efkârı umumiyesine karşı Ame
rika memurinini, Amerika müessesatı tedrisiye-
sini yakapaça hudut haricine atıyorlar şeklinde 
ilân edilmiştir. Efendiler! Bu kizbi sarihtir. Ve 
yalnız şayanı teşekkürdür ki : Gerek içimizde 
bulunan Amerikalı memur dostlarımız ve istan
bul'da bulunan memurini resmiyesi kuvvetle 
ümidediyorum ki; Hükümeti merkeziyesi bu gi
bi yalanlara inanmıyorlar. Hakikati yakından 
görüyorlar. Ve inşailah bu muzır insanların tel-
kinatmı yakında iptal ve tashih edeceklerine 
şahidolacağız. Diğer taraftan efendiler! Hakika
ten dâvayı millîmizin iptidayi tarihinden itiba
ren ilk makasıdı milliyemizi tetkika başlıyan ve 
anladıkça cihan matbuatının hepsinden evvel 
noktai nazarımızı kabul ettiklerini, hakikat ola
rak cihana ilân eden ve bu suretle istiklâl âşıkı 
Fransız milletinin hakkımızdaki nazarlarını doğ
ru yola şevke en büyük yardımı olan ve milleti
mizin her zaman takdirle yâdedeceği Fransız 
matbuatını da aleyhimize çevirebilmek için diğer 
bir hud'aya müracaat etmişlerdir. 

Efendiler bu teşebbüsatta bulunanların kim
ler olduğunu söylemek zannediyorum fazladır. He
piniz bunların kim olacağını acı hâtıralarla bili
yorlar zannederim. (Malûm sesleri) Bu teşebbüs 
de şöylece başlıyor: Güya avni hakla mazhar ol
duğumuz muzaffeçiyatı ahire, efkârı milliyemizi 
tehyiç ve bizleri sükûneti fikirden mahrum bıra
karak dâhilde bulunan ve Türke aidolmıyan her 
müesseseyi yıkmak kararını verdirmiştir. Ve bu 
meyanda Fransız müessesatı tedrisiyesini kapat
maya teşebbüs etmişizdir. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu karar 
Meclisten mi çıkmış? 
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RAUF B. (Devamla) — Evet; hariçteki mec

lislerden tertibedilmiş ve ortaya atılmıştır. 
Efendiler, bunun da ne kadar çirkin düşünce

lerin mahsulü olduğunu söylemeye hacet yoktur. 
Fransız müessasatı tedrisiyesinin memlekette ic-
rayj faaliyet etmesini biz Türkler şu tarzda telâk
ki ediyoruz. 

Fransız nuru marifine muhtacız, aynı zaman
da bu nurdan milletimizin evlâtlarının istifadesi
ne son derece taraftarız, fakat evlâtlarımızın bu 
nurdan istifade etmesi lâzımdır. İstifade edebil
mesi için Türkçe okunması lâzımdır. Coğrafya
mızın evlâtlarımız tarafından bilinmesi lâzımdır. 
Tarihimizin evlâtlarımız tarafından bilinmesi lâ
zımdır. Ve benim kanaatim Fransız hayırperver 
insanlarının arzusu da bundan başka bir şey de
ğildir. Her halde Fransız müessesatı tedrisiyesi
nin memleketimizde tesisinden maksat, Türkleri 
Fransız yapmak değildir. Türkleri Fransız dostu 
yapmak, Fransızları da Türk dostu yopmaktır. 
Ve bu gayeyi temin edecek Fransız müessesele
ri bizim için merdut değildir; muteberdir ve bu 
husustaki nizamnamelerimiz aynı şeraiti ihtiva 
ediyor. Bundan fazla hiçbir kaydı dermeyan et
miyor. Efendiler; bundan başka Hükümetiniz şa-
hidolmuştur ki, bizim teftişimizi kabul etmiyen 
bir ecnebi mektep; coğrafya dersi olarak - mek
tepte bu vatanın evlâtları da dâhil olduğu hal
de - İzmir'i Yunanistan, Vilâyatı Şarkıyeyi Er
menistan diye öğretmeye kalkışmıştır. (Kahrol
sun sesleri) 

Efendiler, biz dostlardan dostluk bekleriz. 
Küçük yaştaki evlâtlarımız için bu memleket hak
kında yanlış malûmat vermeyi ve memleketimi
zi yanlış tarzda anlatacak teşebbüsatı reddederiz. 
Ve bittabi buna müsaade edemeyiz. İşte efendi
ler müsait bulunmadığımız hususat hilafı hakikat 
mesaildir. Yoksa hakkın her vakit memleketimiz
de tecellisi taraftarıyız. Hakkın memleketimizde 
en yüksek ve muhterem bir mevkii vardır. Sulh 
müzakeratma dair Heyeti Murahhasanızın Hü
kümetinize bildirdiği hususatı bir defa daha tel
his edecek olursam anlaşılır ki, müzakeraıt Trak-
ya'daki hudutlardan başlamıştır. Ve Garbi -
Trakya'daki arayı umumiye meselesini de ihtiva 
ediyordu. Hudutlar hakkında arz ettiğim gibi bir 
şerit tasavvur ediliyor. Otuz kırk kilometre arzın
da, buna Karaağaç'ı bize terk etmemekle başlı
yorlar. Meric'in sağ sahilini gösteriyorlar. Biz 
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1913 hududunu istiyoruz. Ve bunu müdafaa edi
yoruz. Ve bu müdafaada sebat edeceğiz. Efendi
ler! Edirne'nin Türk olduğunu kabul edip de Ka
raağaç'ı veririz demek Edirne'yi iktisaden imha 
demektir. Efendiler; biz yaşamak için çalışıyoruz. 
Kapalı eşkâl içinde boğulmak için çalışmıyoruz. 

i Böyle birtakım elfaz altında tedrici ölüme mah-
' kûm olmayı kabul edemiyeceğiz. Evimizin kapısı

nı taşla ördürmiyeceğiz. Edirne'nin Türk oldu
ğu gibi Karaağaç'm da Türk olması lâzımıdır. 
(Şiddetli alkışlar) Garbi - Trakya meselesine ge
lince : Efendiler; dâvaımız haktır. Ve ıbu dâvada 
kendimize talep yolunda hiçbir cihet yoktur. Dü
veli Müttefika ve Düveli Muazzama Garbi - Trak
ya'nın mukadderatının hallini, Türk sulhüne ken-
dileri tâlık etmiştir. Bugün Türkiye ile muhasım-
lar arasında sulh mevzuubaıhsoluyor. En samimî 
sulh hisleri ve arzusiyle konferansa iştirak ettik 
ve bu hissimize zerre kadar halel gelmemiştir. 
Sulh perverliğimizde devam edeceğiz. Ve biz sulh 
aleyhtarlığı gösterebilecek bir şey yapmıyaca-
gız. Ve böyle >bir zanna meydan venmiyeceğb. 
Ümidederiz ki, karşı tarafımızdakiler de aynı niş
le (mütehassistirler. Ve bu suretle inşallah sulha 
nail olacağız. Efendiler; Garbi - Trakya'da reyi 
ânı istiyoruz. Ve bu yalnız bizim talebimiz değil
dir. Cihanı medeniyetin talebidir. Bunda esas 
kanaatimiz yirminci asırda insanların ağnam sü
rüsü gibi şuna veya buna satılaımıyaeağı, verile-
miyeceği noktası teşkil eder. Garbi - Trakya'da 
yüz binlerce insan vardır. Bize verin demiyoruz. 
Fakat filâna verin demekte kimsenin hakkı yok
tur. Kimi istiyorlarsa, nasıl idare istiyorlarsa ora
daki insanlar buna bilâkaydüşart karar vermeli
dir. Bu, hakkı müdafaadan başka bugün cihanı 
medeniyetin ortaya 'attığı ve ısrar eylediği hattâ 
hayatını tehlikeye atarak müdafaasını kabul et 
tiği bir haktan başka bir şey değildir. Orada efen
diler, hayat ve namuslarını muhafaza için sene
lerce en büyük tehditlerin ve en müthiş tazyikle
rin altında mevcudiyetini, istiklâllerini muhafa
zaya sây' etmiş en güzide insanlar yaşıyor. Ban
lar evvelce de dediğim gibi ağnam sürüsü gibi 
pazarı müzayedeye konamaz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Antakya, İsken
derun gibi... 

RAUF B. (Devamla) — İşte efendiler Hükü
metimizin Heyeti Umumiyenize bugün arz edebi
leceği 'hususat bunlardan ibarettir. Ayrıca Mu
rahhasımızla İngiliz Murchhası arasında su-
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reti ımahsusada mevzuubalısolmus olan bir de 
Musul meselesi vardır. O da bir mükâleme şek
linde cereyan etmiştir. Henüz bir mahiyeti res-
miyesi olmaması lâzımgelir. Meclisi Âlinizin ve 
zannediyorum bugüne kadar cihanın malûmu
dur ki, Musul vilâyeti, Misakı Millî hudutla
rımıza dâhildir. (Dâhildir sesleri) Bu husus
ta İngiliz murahhaslarının muhalif fikirde ol
duğu anlaşılıyor. Ve mükâlemat da gaz maden
lerine inhisar ediyor. Efendiler, iktisadiyatta 
Heyeti Aliyenizce kabul edilen mesleki tek
rar telhisan arz edersem, zannedersem pek ha
ta etmemiş olacağım. Hükümetimizin iktisadi
yattaki şeraiti umumiyesi serbestli ticaret me
selesidir Bir memleketteki membaı servetten 
istifade etmek demek, o memleketin o kısmını 
zabıt ve işgal etmek demek değildir. Efendi
ler, Türkiye ve milleti, isti 'mar edilemez. Asır
lardan beri ispat ettiği gibi babalarının evlâ
dı olmaya lâyık olduğunu son mücadelesiyle de 
ispat etmiştir. Ve müstakildir. Müsavi şerait 
altında memleketimizdeki menabü servetten ka-
vanıinimize itaat etmek, şeraitimize riayet et
mek suretiyle istifade edebilirler. Fakat ondan 
istifade etmek gayesiyle topraklarımızı isti'mar 
etmek, «memleketi alacağım» demek çürük 
bir dâva olur. Efendiler, konferans hakkın
da müsaade buyurursanız bu malûmatımın hu
lâsasını bu kadarla arz etmiş olayım. Âtiyen 
alacağımız malûmatı Heyeti Aliyenize ilk ve 
münasip bir zamanda arz ederim. (Adalar me
selesi var sadası) Evet, Adalar meselesine dair 
müzakere başlamıştır. Çanakkale'ye civar olan 
ve Yunan işgali altında bulunan Adalar hak
kında müzakere ediliyor. Heyeti Aliyenize et
raflıca arz edilecek bir şekilde henüz bir zemin 
hâsıl olmamış ve bize gelmemiştir, gelince on
ları da arz ederim. Efendim; bu hafta zarfın
da rüfekayı 'kiramdan bâzı zevat Hariciye Ve
kâletinden sual sormuşlardır. Müsaade buyu
rursanız ve fazla tasdi etmiş olmazsam bu sual
lere de cevap vermeye hazırım. 

2. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyint Sır
bistan ve Yunanistan itilâfı hakkındaki sual tak-
HH ve Hâriciye Vekâleti Tekili Rauf Beyin şi
fahi cevabı 

REİS — Evvelâ sual takriri okunsun efen
dim. 
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Riyaseti Celileye 

Sırbistan ile Yunanistan'ın birçok mevad 
üzerine itilâf ettiklerini gazetelerde görüyoruz. 
Meselenin derecei ehemmiyeti vârestei tezkâr 
olmakla bu mesele muvacehesinde Hükümetimi
zin ittihaz ettiği tedabir ve itilâfın mahiyeti 
esasiye ve siyasiyesi hususunda istihsal ettiği 
malûmat neden ibarettir? Buralarının müsa-
raaten beyanını sual eylerim. 

13 Teşrinisani 1338 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Reis Bey. 
Bir takririm daha var. 

RAUF B. (Devamla) — Efendim Bitlis 
Mebusu Muhteremi Yusuf Ziya Bey arkadaşı
mızın da takririnde ifade buyurdukları gibi 
Balkanlarda bâzı menafii müştereke esasına 
müsteniden bâzı müzakerat cereyan ettiği Hü
kümetimizce de görülmüştü ve tetkik, takibedil-
mekteydi. Hulasaten vaziyetin mahiyetini Hü
kümetiniz şu tarzda telâkki etti. Garp devlet
leri Türkiye meselesinde müttehidolarak hare
ket etmeyi menafii siyasiyelerine muvafık gör
müşlerdir. Ve bu vahdeti temin için de Balkan 
hükümetlerini kendi taraflarında bulundurmak 
zaruretini hissetmişlerdir. Balkan hükümetleri
ni bir zümre halinde kendi taraflarında bu
lundurmak için aralarında şimdiye kadar mü-
naziünfih olan mesaili hal ve onları tatmin 
edecek şekiller düşünmüşlerdir. Müzakerenin 
bâzı safahatından da anlaşılıyor ki faraza, kom
şumuz Bulgaristan'a bir mahreç, Yugoslavya'ya 
Selanik'te, Yunanistan'a da Garbi - Trakya'da 
bâzı tâvizat vermek suretiyle bugün ve icabın
da müştereken bir hakkı takibedilmek imkânını 
istihsal etmiş olabilirler. Buna mukabil bizim de 
güvendiğimiz, mütevazı ve fakat hak ve hakikate 
istinadeden dâvamız vardır. Ve bu dâvanın 
hak olduğuna iman etmişizdir. Hiç kimsey^ 
karşı tecavüzkâr bir fikir ve emelimiz yoktur. 
Ümidediyoruz ki, bu hak anlaşılacak ve bu gibi 
tedabire do lüzum kalmıyacaktır. 

REÎS — Efendim; sualinizin cevabını kâfi 
görmüyor musunuz? 
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YUSUF ZlYA B. (Bitlis) — Bunu kâfi gö

rüyorum. Fakat başka bir takririm daha vardır. 

3. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Lozan 
Sulh Konferansı hakkında sual takriri ve Hari
ciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin şifahi cevabı, 

Eiyaseti Celileye 
Fransa, İngiltere ve İtalya murahhaslarının 

Lozan Sulh Konferansına iştirakten evvel topla
narak murahhaslarımıza karşı alacakları mütte
hit cephe esası üzerinde birleştiklerini ve araların
da itilâfı tam hâsıl olduğunu maıtbuat neşir ve 
beyanda müttehittir. Aralarında Mösyö Poin-
eare gibi Türkiye'nin hakkını, hukukunu tanı
mış, Türkiye'nin yalnız mağsup hukukunu istir
dat gayesiyle harbettiğini, hakkı teslim ve kabul 
edilmeyince silâhını elinden bırakmıyacağma ka
naat getirmiş büyük bir recüli siyasi dahi mev
cut bulunmuşken bu Anlaşmanın ve itilâf eyleme
nin hangi esasa iptina ettiğinin ve Hariciye Ve
kâletinin bundan derecei malûmatiyle milletimi
zin tercümanı efkâr ve kanaati olan murahhasla
rımızın haklı bir sulh istihsal yolundaki arzuları
nı bu itilâf ve ittihadın işkâl edip etmiyeceği-
nin Hariciye Vekili tarafından şifahen ve müsa-
raaten beyanını teklif eylerim. 

22 Teşrinisani 1338 
Bitlis Mebusu 

Yusuf Ziya 

RAUF B. (Devamla) — Efendim; malûmu-
âlileri, Fransa, İngiltere, İtalya hükümetleri bu
gün, vahdet temin etmiş değillerdir. Harbi Umu
minin bidayetinde aralarında bir itilâf ile müt-
tehiden hareketi kararlaştırmışlardır. Ve ayrı
ca da bir muahede ile münferiden sulh yapmama
yı kabul etmişlerdir. Şu halde Türkiye Sulhu 
mevzuubahsolunca, tabiatiyle müşterek olarak 
geleceklerdir. Nitekim müşterek gelmişlerdir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Ama Fransızlar münferiden itilâf yapmışlardır. 

RAUF B. (Devamla) — Evet efendim. Arz 
edeyim; bendenizce bu şeklin son tezahüratı yeni 
bir şekilden çok yüksek bir şey tarzında kabul 
edilmemesi lâzımgelir. Şükrü Bey arkadaşımızın 
buyurdukları gibi biz Fransa Hükümetiyle 
Ankara'da akdettiğimiz bir Mukavele ile hali 
muhasamaya nihayet vermiştik. Fakat sulh ak-
detmemiştik. Bugün akdetmek üzere bulundu
ğumuz veyahut yolunda yürüdüğümüz sulh, 
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sulhu katî olacaktır. Biz, bugün isteriz k i : İs
tiklâli için hayatta malik olduğu en kıymetli 
şeylerini fedaya alışmış olan Fransız milleti, 
bizimle her türlü fedakârlığı ihtiyar ederek 
yaşamak için lâzım olan istiklâlimizi müdafaa 
ettiğimizi takdir etsin. Bu milletin efkârı hiç 
şüphesiz çok zamandan beri bize lehtardır. Bu 
efkârı umumiyenin lisanı beyanı olan Fransız 
matbuatı da bugüne kadar olduğu gibi bu ha - . 
kayıkı neşir ile tekrar ile, hakkımızda samimî 
duygularını -bizim şükranımızı mucib olacak 
veçhile - âleme ilân ile vazifelerini ifa etmiş 
olacaklardır. 

Efendiler! Bugün Fransa Hükümetinin re'-
sikârmda bulunan 'büyük reclü Devlet, her hal
de dünyada mâruf ve en yüksek Devlet adam
larından biridir. Bu hakayıka şahidolmuş, mil
letin en mütehassıs doktor gibi nabzını muaye
ne ve tetkik etmiş ve anlamış büyük bir Devlet 
adamıdır. Bu malûmat nazarı tetkikten geçiri
lirse her halde Fransız milletinden, Fransız Hü
kümetinden ve bunları temsil eden Fransız He
yeti Murahhasasından nâümidolmamamız icab-
eder kanaatindeyim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Var olsunlar. 
RAUF B. (Devamla) Yusuf Ziya Beyin bu 

sualine bu suretle cevap vermiş olduğumu zan
nediyorum. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Muhterem ar
kadaşlar; Hariciye Vekili Muhteremini kemali 
ehemmiyetle dinledim. Zannedersem 'kanaatle
rime muvafık olmasa bile lisanlarını anladım. 
Çünkü Vekili Muhterem bir diplomat, bir si
yasi lisanla, sorduğum mesele etrafında söz 
söylediler. Elbette ki siyaset ve diplomat li
sanı, o hududun haricine çıkamaz. Bendenizin 
kanaatine gelince : İngiliz siyasileri, daha doğ
ru bir tâbirle «Gladstone» mektebinin bugünkü 
şakirtleri, hâlâ Lloyd George'larm müzmarratını, 
hâlâ kanlı emellerini kullanıyorlar. Ve İngiliz 
siyasetini eğri büğrü yollarla kanlı, muzlim 
hedefe sevk: ediyorlar. Yükselen sadayı insani
yete kulaklarını kapamış ve dünkü Osmanlı
larla bugünkü genq Türkiye'yi birbirinden fark 
edemiyecek bir amayı basarla ve ağızlarında 
bomba olaraik Lozan Konferansı kapısında bu
lunuyorlar. Ve bu şekilde konferans •akdedi
yorlar. Lord Curzon'lar muttasıl, Türkiye'ye 
!karşı alınacak müttehit cepheden bahsede ede 
Lozan'a geliyorlar. İstiyorlar ki muzmarratla-
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rını, kanlı emellerini, büyük Fransız Milletine 
ve asırlarca istiklâli için kan döken İtalyanla
ra da telkih etsinler. İstiyorlar ki, insanlığı, 
kalbleri insanlıkla çarpan siyasileri ve yine in
sani emellerle meşbu olarak ilk defa Lozan 
Konferansıma koşan Türkiye murahhaslarına 
karşı müttehit bir cephe halinde çıkarsınlar. 
Bendenizin zanmımca İngiliz siyaset çehresi bu
dur. Ve zannedersem Lozan Konferansında 
İngiliz siyaseti siyah bir örtü ile mesturdur. 
Muhterem arkadaşlar; bu çehre, bu kanlı çeh
re karşısında yapılacak bir şey var ki : Bütün 
beşeriyete, beşeriyetin munsif ve hakperest ev
lâtlarına bağırmak ve haykırmak lâzımdır. Bu
günkü Türkiye'nin yüksek ruhu halaskar kal
bi; sulh için bütün beşeriyetin huzur ve sükû
nu için çarpıyor, daraban ediyor. Bugün ci
handa Osmanlı Hükümetinin resmi tedfin âyi
ninden dönen genç, dinç, zinde bir Türkiye 
Vardır. Bugün cihanda, o Wilson'larm, Lloyd 
George, Clemenceau'ların, sadasım dinliyen 
Avrupa nedir? Onlar bilmelidir ki onların sa-
dası karşısında sar'aya tutulmuş gibi titriyen 
bir Osmanlı Hükümeti yoktur. (Bravo »ada
ları) Hakkını, hukukunu anyan ve yalnız 
beşeriyeti adalet esasları üzerinde yaşatmaik 
istiyen genç, dinç, zinde bir Türkiye vardır. 
O 'elinden silâhı alınan, kollan bağlanan, esir 
edilen ve edilmek istenilen Osmanlı Hükümeti 
tarihe, fenaya karışmıştır. Bugün cihanda 
istiklâli uğranda ölmek ve ölürken tarihe ebe
dî bir nam bırakarak şan ile ölmek istiyen ve 
yoksuzluklar, mahrumiyetler içinden azîm bir 
varlık çıkaran, elimde tüfeği, süngüsü oldu
ğu. halde ayakta befcliyeıı genç, zinde bir Tür
kiye vardır, öyle bir Türkiye ki : Fiilî 
hârekâtiyle varlığını, bir kere daha ciha
na teslim ve kabul ettirmiştir, öyle bir 
Türkiye ki kuvvettir, istikbaldir. Hâlâ es
ki zihniyetle İngilizlerin muzlim emeller 
arkasından koşması, yirminci asır medeniyetine; 
bu zihniyetle hareketin temin edeceği müspet ne-
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tice olsa, olsa bolca bir kan daha akıtmak olabi
lir. Binaenaleyh yirminci asır medeniyetini, bir de
fa daha İngilizlerin iğrenç, mütaaffin siyasetle
rine kahkahalarla güldürmek olur. Fakat ümide-
delim ve itimadedelim. ki, Fransa İhtilâli Kebirin
den ilham alan ve asırlarca istiklâli için kan dö
ken İtalyanların ahfadı; hükümetlerinin siyaset
lerinin bu muzlim ahvale tevcihini kabul etmiye-
ceklerdir. Binaenaleyh efendiler; her halde insa
ni emellerle meşbu olarak sulh konferansına giden 
Türkiye murahhasları elleri boş dönmemelidir. 
Elleri boş dönecek olursa bütün cihan, bütün be
şeriyet ve bütün medeniyet yeniden bir kan akı
betine atılacak, yeniden bütün beşeriyeti müşte
reke kanlı akıbet içinde boğulacaktır. Asya'nın 
her tarafında yükselecek kan, duman, ateş tu
fanları volkanları; bütün beşeriyeti, beşeriyeti 
mazlumeyi, beşeriyeti zâlimeyi yeniden kana bo-
y ayacaktır. 

Çünkü Türkiye'nin sulh için yalvaran murah
hasları eli boş olarak dönecek olursa, Avrupa si
yasilerinin imzalariyle mümzi Avrupa milleti na
mına bir senet getirecektir ki; o senedin münde-
recatı; «Bütün beşeriyet yekdiğerini boğsun, me
suliyeti biz kabul ederiz» den ibaret olacaktır. O 
vakit bizzarure ve bittabi bütün Şark ve bütün 
Şark'ın müttehit milletleri kıyam edecek ve bizza
rure beşeriyet, yekdiğerini kanında boğmak âkibe-
tine doğru gidecektir. Bunu âlemi insaniyete işit
tirmek, bunu beşeriyete işittirmek bizim için bu
gün bir borç, bir vazifedir. Beşeriyetin âtisi için 
bu sadayı işitmek kâfidir. 

REİS — Yusuf Ziya Bey, izahatı kâfi görü
yor musunuz ? 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Kâfidir. 
REİS — Cevap kâfi görülmüştür. Efendim 

bugünkü ruznamei müzakeremizde Maliye Vekili 
Muhteremi Hasan Fehmi Beyin beyanatı vardır. 
Geçen gün hafiyen devamını kabul buyurmuştu
nuz. Samiin salonu tahliye etsin. 

Hitamı Celse; saat : 3,30 

• • • • < « 

(îkinci ve Üçüncü celseler hafidir.) 
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DÖRDÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 5,30 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KÂTÎP : Halil İbrahim Bey (Antalya) 

REİS — Efendim celse aleni olarak küşade-
• dilmiştir. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Tütün ziraatinin serbestîsine dair 
kanun teklifi (2/604) 

REİS — Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beyin, tütünler hakkında bir lâyihai 
kanuniyesi var; Lâyiha Encümenine havale edi
yorum. 

Efendim Maliye Vekili Beyin, memaliki müs-
tahlasadaki vaziyeti maliyeye mütaallik izaha
tına dair celsei aleniyede okunmak üzere ve 
usulü müzakere hakkında takrirler vardır. 
Bunlardan Ertuğrul Mebusu Necib Beyin tak
riri ki; Nizamnamei Dahilî esasatına da çok 
muvafıktır, takriri okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
«Memaliki müstahlasaya ait» tedabir intace-

diimedikçe başka hiçbir işe geçilmemesini teklif 
eylerim. 

Ertuğrul 
Necib 

(Çok muvafık sesleri.) 

REÎS — Bunu reye koymaya da hacet yok
tur. Başlanılan bir müzakereye devam edip 
bitirmek elbette lâzımdır. Maliye Vekili Bey de 
bunu istiyorlar. 

HASÎB B. (Maraş) r - Reis Bey, usulü 
müzakero hakkında söyliyeeeğim. 

REİS — Buyurun... 
HASİB B. (Devamla) — Efendim İzmir'e 

gidip avdet buyuran ve fecayii gözleriyle gören 
arkadaşlarımızın sözlerini dinledik. Hükümetin 
bu suiistimalâta ve fecayie mâni olamadığını 
işittik. Bu müzakereyi burada günlerce temadi 
ettirmekten hiçbir netiee hâsıl olmıyaçaktır. 

Hükümet ise, salâhiyeti icraiyeyi haiz bir he
yet istemedi. Binaenaleyh yapılacak iş oraya gidip 
oradaki fecayii, gözleriyle gören arkadaşlar isti
zah yapsınlar vo bunun üzerine müzakereye de
vam edelim. Yoksa mevzuu müzakeremiz hiçtir. 
No netice hâsıl olacak? 

O arkadaşlarımın istizah yapsınlar ve bu 
meseleyo hitam verelim. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Evvelâ tedabiri* 
âcile yapalım. Sonra da istihzanı yaparız. 

REÎS — Hasib Beyin de buyurduğu cidden 
doğnıdur. Ve usulü müzakereye dairdir. Fakat 
pek yeni'bir tarzda oldu; arkadaşlar istizah 
yapsın buyurdular. Tabiî arzu eden arkadaşlar 
istizah yaparlar. Buna hakları vardır. Mevzuu-
bahsolan müzakere, Nizamnamei Dahili ahkâmı
na göre hiçbir şey değildir. Meclisin bir de tea
mülü var : îstizah olmamak şartiyle, Meclisi 
tenvir etsinler diye vekillerden izahat istiyo
ruz ve bu izahat da öyle bir tarzdadır. On beş 
imzalı bir takrirle bu tarzda bir izahat kabul 
edildi ve müzakereye devam ediyoruz. Meclis 
bu tarzda bir müzakere açmıştır. Bu müzakere 
üzerine celsei aleniyede olmak üzere yirmi iki 
arkadaş söz almıştır. Müzakerata celsei aleniye
de devam edeceğiz, söz vereceğim herkes söyli-
yecek. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Mütemadi
yen söz söylemekten bir şey çıkmaz efendim. 
Tedabir ittihaz edilmelidir. 

REÎS — Efendim tedabir ittihaz buy unu
sun deniyor. Bunun için Heyeti Celilenizde 
mevzuu müzakere olan lâyihai kanuniyeler var
dı?. Bunun müzakeresine geçilirse ve mevcut 
şekli Heyeti Celile beğenmezse arzu ettiğiniz 
takdirde tadil edersiniz. Her türlü vesaiti mü
zakere, Heyeti Celilenin emrine amadedir. Ted
bir mi arzu Duyuruluyor! Tedbir de vardır, 
mevcut »lâyihai kanuniyeleri arzu ettiğiniz gibi 
tetkik edersiniz. îzahat isterseniz mümkün ol-
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duğu kadar izahat da verilmiştir ve daha da 
alabilirsiniz. Eğer söz söylemek istiyorsanız, 
söz alanlar da vardır, müzakereye devam ederiz. 
Bendeniz başka bir şekil bilmiyorum. Bu izahat 
hakkındaki müzakereyi kâfi görüyorsanız derhal 
lâyihai kanuniyenin müzakeresine geçilir ve o 
lâyihalar da istediğiniz tarzda tadil edilir ve o 
esnada arzu ettiğiniz kadar da söz söylersiniz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey mü-
saade ediniz müzakere, bir esas üzerine olmadk-
tan sonra kırk arkadaş da söz söyler; hiçbir ne
tice elde edilemez, bir fayda çıkmaz ya lâyihai 
kanuniyeyi müzakere edelim veyahut müzake
reye bir şekil verelim. 

MÜDAFAAÎ MİLLÎYE VEKİLİ KAZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim ben de İzmir'e gittim 
geldim ve orada da Mebus arkadaşlarla bu me-
sail hakkında hasbihalde bulunduk. Meclisi Ali
nizin; memaliki müstahlâsadaki ihtiyaca! için 
acilen tedabir ittihaz etmesine hakikaten ihtiyaç 
vardır. Bu bapta Heyei Celilenize lâyihai kanu
niye de teklif edilmiştr. Yapılacak iş o lâyiha
ları bir an evvel müzakere etmek ve ittihazı ka
rar eylemektir. En müessir çare budur. Orada 
kendi gözümle gördüğüm mesail üzerinde hâsıl 
ettiğim kanaat böyledir. Ve en katî iş budur. Bu
nu arz ediyorum. 

REÎS •— Efendim usulü müzakereye dair bir 
iki takrir vardır, reye koyayım. Şayet kabul 
edilmezse müzakereye devam ederiz. Yine izahat 
verilir. Ve yine beyanat vukubulur. Takrirlerden 
birisi Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyindir: 

Riyaseti Celileye 
Mevcut lâyihai kanuniyenin mevzuu ittihazı 

ile müzakere icrasını teklif eylerim. 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

REÎS 
Beyindir 

Diğeri de Gazianteb Mebusu Yasin 

Riyaseti Celileye 
Kurtarılan memleketler hakkındaki Maliye 

Vekilinin izahat1 kâfi görülerek Meclisi Alinin 
temayülât ve mütalâatı umumiyesi veçhile teda-
biri âcile alınmak üzere, ruznamede mevcut En
cümeni Mahsusla Hükümetin müştereken tan
zim ettikleri levayihi kanuniyenin Cumartesi iç
timainin ilk celsesinde müzakere edilmek üzere 
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tahtı karara alınmasının reye vaz'mı teklif ede
rim efendim. 

Gazianteb 
Yasin 

REÎS — İkisinin de meali aşağı - yukarı bir
dir ve usulü müzakereye dair tekLflerd.r. Bu 
takrirler kabul edilirse, Encümeni Mahsusun 
teklifleri müzakere olunacak, kabul edilmezse 
müzakereye devam edilecek. Bu takrirleri ayrı 
ayrı reye koymaya lüzum görmüyorum. Bu 
takrirleri kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul edilmiştir. Şu halde şimdi müza-
kerat; izahat ve istizah şeklinde değildir. 

Efendim, şimdi bu takrirlerin kabuliyle ruz-
namei müzakeratımıza; memaliki müstahlâsa 
lihtiyaeatı için yapılan kanunlar girmiştir. Yani 
bu müzakere yerine, o kanunlar müzakere olu
nacaktır. Encümeni Mahsusun tekliflerinden 
Menhubat komisyonları Kanunu çıkmıştır. Ge
ride kalan lâyihalar, fevkalâde heyetler izamı 
ve seyyar muvakkat mahakimi cezaiye teşkili 
hakkındadır. Arzu buyurursanız ve temayü-
lâtı umumiyeden de öyle anlıyorum, memcliki 
müstahlâsaya fevkalâde heyetler izamı hakkın
daki teklifi tercihan müzakere edelim. İsterse
niz muvakkat seyyar mahakllan teşkili hakkm-
laki lâyihanın müzakeresine başlıyalım. 

Bu mesele bitmiştir. Bundan sonra bir me-# 
sele daha vardır. O da Karahisarı Sahib Mebusu 
Mehmed Şükrü Beyin istizah takriridir. İstizah 
takririni okuyacağız ve Maliye Vekili Bey cevap 
verecekler. (Ekseriyet yok sesleri) Fakat tâ
yini esamiyle neticeyi reyinize vaz'etmek lâzım-
gelirse bilmiyorum, ekseriyet hâsıl olabilecek 
midir? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Benim de 
bir takririm vardı ve esasa aitti, okumadınız. 
Hasıraltı oldu. 

REÎS — Hayır Efendim, takrir buradadır, 
hasıraltı olmamıştır. Çıngırağın altına, uçmasın 
diye koyuyorum. 

Efendim, yarın Nevahi Kanununa mahsus 
bir gündür. (Kanunlar Cumartesiye sesleri) 
(Yarın Nevahi Kanunu sadaları) 

REİS — Efendim, bu Nevahi Krnunu mese
lesi, Mecliste daima gürültüyü muciboluyor. 
Müsaade edin. 
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Efendiler, bu işlerle meşgul olmak için ya
rınki müzakereyi bunlara hasretmek lâzımdır. 
Maliye Vekili Bey de istizah meselesine derhal 
cevap vermek hususunda ısrar ediyor. Yarınki 
içtimain istizah meselesine ve bu işe hasrını 
kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mec
liste ekseriyet yoksa nasıl reye koyuyorsunuz'? 

RElS — Ekseriyet yok demedim efendim. 
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Müsaade buyurun. Kaibul edilmiştir. Demek ki 
yarınki ruznamemiz, Maliye Vekilinden olan isti
zah ve Encümeni Mahsusla Hükümetin müştere
ken tanzim ettiği memaliki müstahlâsa ihtiyaca-
tına dair lâyihaların müzakeresidir. 

Yarın saat birde içtima etmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 5,41 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Memurini Dahiliyenin sureti azil ve nasbi 

hakkında Lâzistan Mebusu Osman Beyin lâyiha
sının gönderildiğine dair Dahiliye Vekâleti tez 
keresi 

Münasip mahallerde dişçi mektepleri tesisi 
hakkında Kastamonu Mebusu Doktor Suad Be
yin, Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletin 
den.temenni takriri 

Tecili Takibat Kanununun Muş livası dâhilin 
de tecdiden ilânı hakkında Muş Mebusu Ahmıed 
Hamdi Efendi ile rüfekasımn Heyeti Vekiledeu 
temenni takriri 

Posta ile gelen telgraflar hakkında tedabi*' 
ittihazına ve neticeden Meclisin haberdar edilme 
sine dair Saruhan Mebusu Avni Beyin Heyeti Ve 
kileden temenni takriri 

Şimendifer seyahatlerindeki müşkilâttan do 
layı Konya Mebusu Abdülhaliım Çelebi Efendinin 
Nafıa Vekâletinden istizah takriri 

Antakya ve havalisi Türk ahalisi namına Ah-
med Efendiden mevrut telgrafın kıraatine dair 
Maraş Mebusu Haısib Beyin takriri 

Encümen intihabatına dair tezkereler 
Tecdidi Hilâfet münasebetiyle mevrut telgraf

lar 
Tecdidi Hilâfet münasebetiyle Rusçuk ahali i 

tslâmiyesi namına Cemaati tslâmiye Reisi ve rü-
fekasmdan mevrut telgraf 

Edirne, Kırkkilise, Tekirdağ'ı, Keşan, Uzun
köprü ve Gelibolu'nun istihlâsı münasebetiyle 
mevrut telgraflar 

Evkaf bütçesinin bâzı nevakısm ikmali zım

nında iadesine dair Şer'iye ve Evkaf Vekâleti tez 
-keresi 

Encümen intihabatına dair tezkereler 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun tadili 

hakkında Muş Mebusu Abdülgani Beyin teklifi 
kanunisi 

Muhacirin hakkında Erzurum Mebusu Salih 
Efendinin, teklifi kanunisi 

Meclis Muhasebesi bütçesine tahsisat ilâvesi
ne dair Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin tek
lifi 

Evvelce Hiristiyanlara verilen bâzı imtiyaza-
tın lağvına dair Saruhan Mebusu Avni Beyin 
teklifi kanunisi 

Mazbatalar 
Aşarın sureti idare ve cibayeti hakkındaki tek

life dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
Çapakçur kazası unvanının tebdili hakkındaki 

teklifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki teklifin şa
yanı müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 

Ergani Bakır Madeni imtiyazı hakkındaki tek 
lifin; Heyeti Vekile Riyasetine tevdiine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası 

Müdafaai Milliye Vekâleti Sıhhiye Dairesi 
Üsera Şubesi Müdürü hakkındaki evrakın Müda
faai Milliye Encümenine tevdiine dair istida En
cümeni mazbatası 

Tiflis'te akit ve imza olunan Mukavelâtı Muh
telife hakkında Hariciye Encümeni mazbatası 
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Ergani hapsanesinde mahpus Kiyakooğlu Is+il 

imzalı af talebinin reddine dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

İstiklâl Madalyası Kanununun mebdei meri
yeti hakkında Müdafaai Milliye Encümeninin tef
sir mazbatası 

Elviyei Selâsedeki arazinin tahrir ve senedata 
raptı hakkındaki teklife dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası ve işbu mazbatanın 13 Kâ- | 
nunuevvel Çarşamba ruznamesine ithaline dair ! 
Batum Mebusu Fevzi Efendi ile yirmiyi müteca
viz rüfekasmın takriri 

Meclis bütçesi harcırah maddesine tahsisatı 
munzamına ilâvesine dair teklife mütaallik Mu 
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Şûrayı Evkaf Nizamnamesinin dördüncü mad
desinin tadili hakkındaki teklife müıtaallik Şer'ıye 
ve Evkaf Encümeni mazbatası 
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İstanbul müessesat ve devairi ve varidatın su

reti ciıbayeti hakkında Mu vazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

Elviyei Selâsedeki mirî ormanların usulü ida
resine mütaallik teklife dair Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

Antalya Belediye Reisi Akif Beye dair İstida 
Encümeninin ikinci mazbatası 

İntihabat 
İki Divan Kâtibi Vekili 
Memurin Muhakemat Heyeti 
Müzakere edilecek mevad 
Mütekaid Mülâzimisâni Hüseyin Efendinin 

maaşı hakkında tefsir mazbatası 
Maliye Vekâletinden istizah 
Memaliki müsıfcahlâsaya gönderilecek fevkalâ

de heyetlere dair lâyihai kanuniye 

T. B. M. M. Matbaas* 


