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B İ R İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 1,20 

REÎS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakla Bey (Van), Süleyman S i m Bey (Yozgad) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâ
sası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

bulacak olan Memurin Muhakemat Tetkik He
yeti işin Cumartesi günü yeniden intihap icra
sı karargir oldu. Hariçten ithal edilecek alâtı 
ziraiyede müstamel mevaddı müştailenin Güm
rük Resminden istisnasına dair lâyihai kanuni-
yenin heyeti, umumiyesi hakkında cereyan eden 
müzakere kâfi görüldükten sonra teneffüs için 
Celse tatil edildi. 

ikinci Celse 

İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz
retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat alâtı zi-
raiyede müstamel mevaddı müştailenin Gümrük 
Resminden istisnası hakkındaki lâyihai kanu-
niyerım birinci maddesi müzakere edilerek na
zarı .dikkate alman tadil takrirleriyle madde 
Muvazenei Maliye Encümenine havale ve Per
şembe günü ilk celsede İstiklâl mahkemesi in
tihabat! icra edileceği tebliğ edilip Celse tatil 
olundu. 

Reis Kâtip Kâtip 
Ali Fuad Süleymam Strri Hakkı 

2. — SUALLER 

1. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Elâziz 
Sıhhiye Müdürünün esbabı tebdili hakkındaki 
sual takriri Sıhhiye Vekâletine havale olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabıkı aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Zaptı sabık 
aynen kabul edilmiştir. 

Efendim malûmuâliniz dün akşam vaktin 
geç olmasından dolayı Aşar Hissei İanesi hak
kındaki Kanunun netieei arası tebliğ edileme
mişti. Bir de Abdürrahman Lâmi Efendinin 
tam tahsisatı hakkında netieei ara tebliğ edile
memişti. Her ikisini de arz edeceğim. 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve tashihan kabul olundu. Umuru Şer'iye 
ve Evkaf Vekâletinin İstanbul'a adt bütçesi 
Muvazenei Maliye Encümenine, Hükkâmı şer'i 
ve memurini şer'iye hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin ilgasına dair lâyihai kanuniye Ser
iye Encümenine, Erzurum Mebusu Âsim Bey
le refikinin. Terfi etmiyen zâbitana kıdem 
zammı itasına ve Denizli Mebusu Yusuf Beyin, 
Komiser Hamdi Bey ailesine maaş tahsisine ve 
Kars Mebusu Cavid Beyle refikinin Elviyei Se-
lâse'de Ziraat Bank şubeleri küşadına dair tek
lifi kanunileri Lâyiha Encümenine, Kırşehir 
Mebusu Sadık Beyin, Bekiroğlu Edhem Efen
dinin affına dair temenni takriri Adliye Vekâ
letine, Müşarünileyhin Kırşehir polis kadrosu
nun tezyidine dair temenni takriri Dahiliye; 
Vekâletine, Yozgad Mebusu Rıza Beyin, İn
şaat Taburu hakkındaki takriri Müdafaai Mil
liye Vekâletine, Erzincan Mebusu Emin Beyin, 
liva, muhasebeciliğine dair telgrafı Maliye Ve
kâletine havale edildi. Mezuniyet hakkındaki 
Divan kararları kabul edildi. Gazianteb Mebu
su Abdürrahman Lâmi Efendiye mezuniyeti 
esnasında tam tahsisat itası tâyini esami ile re
ye konuldu. Encümenlerden mevrut mazbata
ların bir kısmı ruznameye alındı. Bir kısmı da 
aidoldukları encümenlere havale edildi. İstan
bul vilâyetiyle Vilâyatı ınüstahlasa Aşar His
sei İanesi hakkındaki lâyihai kanuniye her şe
ye tercihan müzakere edilerek maddeleri aynen 
kabul edilip heyeti umumiyesi tâyini esami ile 
reye konuldu. Müddeti 26 Kânunusanide hitam 
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3. — ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN 

MADDELER 

i. — İstanbul vilây etiyle istihlâs edilen ma
hallerin Aşar Hissei tanesi hakkındaki Kanun 

RElS — Aşar Hissei tanesi hakkındaki Ka
nunun arasına iştirak eden (146). Binaenaleyh 
nısabolmadığından muamele tamam değildir. 
Yeniden reyinize vaz'edeceğim. 

2. — Gazianteb Mebusu Abdürrahman Lâ-
mi Efendiye mezuniyeti esnasında tahsisatının 
tam olarak verilmesine dair Divanı Riyaset 
kararı 

REÎS — Abdürrahman Lâmi Efendinin tah
sisatı hakkındaki neticei araya iştirak eden (135) 
kişidir. 

Muamele tamam değil. Her ikisi tâyini esa
mi ile yeniden reye vaz 'edilecektir. Lütfen her 
ikisi hakkında reylerinizi istimal buyurunuz. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Evvelâ 
hangisi için rey vereceğiz? 

REÎS — Evvelâ Aşar Hissei ianesi hakkın
daki Kanun için reylerinizi istimal buyurunuz. 

Efendim Abrürrahman Lâmi Efendinin tah
sisatına lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

4. — BEYANAT 

1. — Lord Curzon'un Lozan Konferansında-
ki beyanatı üzerine Bitlis Mebusu Yusuf Ziya 
Beyin beyanatı ve bu hususta cereyan eden mü
zakere 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Lozan Sulh 
Konferansında esnayi müzakeratta ingilizlerin 
Başmurahhaslan Lord Curzon bizlere evet 
Kürd arkadaşlarınıza tecavüz, taarruz, haka
ret ediyor. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Anlamamış, anla
mamış. Her anladığı böyle ise çok iyi. (Halt 
etmiş, hezeyan etmiş sesleri) 

Yusuf Ziya B. (Bitlis) — Ve buna maatte
essüf murahhaslarımız lâzımı veçhile cevap 
vermemişler. Müsaadei aliyenizle bu kürsüden 
Lord üürzon'a cevap vermek istiyorum. (He
pimiz iştirak ediyoruz sesleri) 

-Arkadaşlar Lord Curzon Kürdistari'dan ge
len- mebusların Mustafa Kemal Paşa -tarafın-
da«-tây4n ed-Mi|âriis^lüytrr: 
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HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — ingilte

re'de olur öyle şey; Türkiye'de olmaz. 
YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Kürd arkadaş

larınız için cahil ve Kürdleri temsil etmiyor di
yor. (Kendi cahil sesleri) Cehaletin münası eğer 
ingiliz siyasetine uymamak ise biz itiraf ede
riz ki : Cahiliz. (Bravo sesleri) 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — ingilizler do
kuz asırlık meşrutiyete malik olduklarını söy
lüyorlar. Onlar utansınlar. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Cehalet ingi
lizlerin senelerden beri ilkaat ve ifsadatma 
kapılmamak demekse biz itiraf ederiz ki ca
hiliz. Arkadaşlar! Mebuslar tâyin değil, inti-
habedilir. (Hay, hay sesleri) (Millet reşittir 
sesleri) Bir millet mebuslarını intihabeder. 
Bu hakikat, bu bariz hakikat karşısında Lord 
Curzon eğer kıyasen söylüyorsa, eğer ingilte
re'de mebuslar, Lord Curzon'lar, Lloyd Ge-
orge'lar tarafından tâyin ediliyorsa o, buna 
nazaran söylüyorsa mazurdur. Çünkü kıyasen 
söylemiş oluyor. 

SIRRI B. (izmit) — ingilizler bu intihapta 
iki milyon lira sarf etmişlerdir. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Yok hakikati 
bilerekten, hakikatin hilâfına siyaset yapmak 
için söylüyorsa, bir kasdı mahsusla gelişigüzel 
söylüyorsa... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Halt et
miş. 

YUSUF ZIYA B. (Devamla) — Beyanatın 
kasdettiği hakareti, beyanatın ifade ettiği ha
kareti bütün mânasiyle kendisine bu kürsüden 
reddediyorum ve arkadaşlarım da reddediyor. 
(Hay hay sesleri) Biz de reddediyoruz sesleri) 
(Alkışlar) Arkadaşlar burada, Millet Meclisinde 
Mustafa Kemal Paşanın tâyin ettiği mebuslar, 
uşaklar yoktur. (Bravo sesleri) (Alkışlar) 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
— Fakat ingilizlerin tâyin ettiği Hicaz Kiralı 
vardır. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Burada bü
yük bir milletin vekilleri vardır, öyle bir mille
tin ki, senelerden beri ingilizler bütün mevcudi-
yetleriyle bütün varlıklariyle onları ifsada çalış
tığı halde yine onlar Lord Curzönların ifsadatını 
dinlememiştir ve onlar, âtisini müdrik bir mille
tin vekilleridirler., (Bravo yaşa sesleri) Arkadaş
lar Lord Curzonlaıy o kanaatte yaşıyan insanlar 
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hâlâ bu milleti Mustafa Kemal Paşalarla tanıyor
larsa pek ziyade aldanıyorlar. (Bravo sesleri) 

DURSUN B. (Çorum) — Mevzu güzel, de
vam. 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Hâlâ Mus
tafa Kemal Paşalara kudretler, kuvvetler, birçok 
salâhiyetler isnadederek burada bir Meclis de
ğil, bir paşa olduğunu farz ediyorlarsa çok hata 
ediyorlar. Burada ancak ve ancak bir milletin 
kanaatinde hür, reyinde hür mebusları, vekilleri 
vardır. (Bravo sesleri) Paşa Hazretletlerî, bu
radaki arkadaşlarından mütekabil olmak şartiyle 
fazlaca hürmete mazhardırlar. (Hay hay sesleri) 
Bundan başka Paşa Hazretlerinin, ne fazla bir 
salâhiyeti, ne fazla bir kuvveti ve ne de bir kud
reti ve ne de dedikleri gibi mebusları, milletve
killerini tâyin edecek bir salâhiyeti vardır. (O 
da Ankara Mebusudur, bir mebusdur sesleri) 

NECÎB B. (Mardin) — Yusuf Ziya Bey, 
Lord Curzon'nu tekzibeden mazabıtı intihabiye-
mizdir. 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Arkadaşlar, 
Lord Curzo'na bihakkin cevap vermek için na
zarı dikkatinizi maziye, biraz geçmiş günlere 
irca edeceğim. O günlere ki, ancak o günlerden 
bugünler görünür. O günlerden bugünkü haki
katin mahiyeti tezahür eder. 16 Mart hâdisesi 
tahaddüs etmiş, müteveffa Osmanlı İmparator
luğu bir inkiraz hercü merci içinde çırpmıyor, 
Wilson 'un mahut projasi hâlâ milel ve akvamı 
aldatacak bir kıymeti muhafaza ediyor. Avru
pa'nın siyaset elçileri hâlâ milel ve akvama 
hak, hukuk vereceğinden bahsile haykırıyor, ba
ğırıyor. Hulâsa bir kahkahanın teranesi çınlıyor. 
îşte o günlerde Büyük Millet Meclisi içtimaa 
davet edilmiş, halka mebuslarının intihabı lüzu
mu tebliğ edilmiştir. 

Arkadaşlar! îşte bugünlerde Kürtler serbest 
sahada ve hiçbir tazyik altında olmıyarak bu 
intihaba iştirak ettiler. Eğer Kürtler ayrılık, 
gayrılık gütseydiler bu intihaba iştirak etmez, 
bu intihaba arkasını döner, fikrini terviç için 
çalışırlardı. Hiçbir vakit, hiçbir tazyik onlrı 
o yollarından çeviremezdi. 

lÜSETÎN AVHÎ B. (Erzurum) — Mütare
kede gönderdikleri paralar yine kendi yüzlerine 
çarpıldı. 

tTJŞtJF ZÎYA B. (Devamla) -r~ Arfeaaşlar 
f i l iz ler , "bütün m^öjOariyle, ^tıalariyle ça* 
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lıştıkları halde, Kürtler, bu intihaba iştirak etti
ler, bu intihaba iştirakleriyle yalnız bu gayeyi 
istihdaf ettiler, o da; Türk kardeşleriyle teşriki 
mesai etmek... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — İstanbul'a 
giden Meclisi Mebusana bile intihalbedilmedi de
diler. (Namussuzdur sesleri) 

HAKKI B. (Ergani) — Namuslu olduğunu 
kim iddia ediyor? Namus yok ki, herifte... 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Arkadaşlar, 
Kürt vatandaşlar, bütün kanaatlerini bir umde
de topladılar, o umde, o gaye ise Türklerle tev
hidi mukadderat. Çünkü mevcudiyet, çünkü var
lık, çünkü esaretten kurtulmak bu umdeye mu-
havveldir. (Bravo sesleri) Arkadaşlar; ğer Lord 
Curzonlar Kürdlerin hak ve hukukundan bundan 
on beş sene evvel bahsetseydiler korkarım ki, bir 
tesir bırakır, bâzı dimağları ifsadedebilirlerdi. 
Fakat Kürdler, Kürd münevverleri Arnavutlu
ğun akıbetini görüp dururken Irak'ın, Suriye'nin 
akıbetini görüp dururken, irlanda'nın sadayı ma
temini işitirken hiejbir âkibete, hiç iğfalâta doğru 
gidemezler. (Alkışlar) Hiçbir gaye gütmezler. O 
sadalar, o yalancı sesler hiçbir kimseyi iğfal ede
mez ve mücerret kendi kendilerini aldatırlar. Bi
naenaleyh arkadaşlar; işte o günlerde, o karagün-
lerde bu camialarda intihaba iştirak eden ve bizi 
bu mahiyette intihap ve izam eden milletin biz 
vekilleri Lord Curzon'a bağırıyoruz ki; biz Kür-
distanın hakiki vekilleriyiz. Senden ve senin si
yasetinden Musul'u istiyoruz ve alacağız!.. (Bra
vo sesleri, alkışlar); (Musul'a hırsızlıkla girdiler 
sesleri) Arkadaşlar; bu hakkımızı, bu hukukumu
zu Avrupa siyasileri teslimde ıtereddüdetmemeli 
ve gecikmemelidir. Tereddüdederler ve gecikir
lerse, petrol kuyularındaki İngiliz siyasetinin ya-
nıbaşmda kanlı kuyular hazırlayacak yine o 
Kürdlerdir. (Bravo sesleri, alkışlar) Binaenaleyh 
arkadaşlar biz hakkımızı talebediyoruz ve haklı 
(bir şada ile bütün beşeriyete bağırıyoruz ki, bi
zim hakkımızı vermelidir. Hakkımızı talebeder-
ken, hakkımızın karşısında Lord Curzonların iğ
renç sadalarma kulaklarımızı tkıyoruz, 

LÛTFİ B. (Siverek) — Rica ederim Ziya 
Bey Lord demeyiniz, kurt deyini*! (Handeler) 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) -~ Arkaç la r , 
bu hakkımız teslim edilmezse, o beğenmediği 
Kürdlerin elleriyle hasredeceğimiz kuyularda İn
giliz siyasetini boğacağız. Allah şahido^ott, (İfc~ 
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sallan sesleri, alkışlar) Binaenaleyh, biz tâlibi-
hakkız. Hakkını, hukukunu talebedenlerin yar
dımcısı Hazreti Allah'tır. (Alkışlar, bravo ses
leri) 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, rıız-
naraede bu hususta bir gey yoktur. Yalnız bugün
kü gazetelerde bu bapta Üftvadis vardır. (Gürül
tüler) 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Bendeniz 
söz istedim. Niçin vermiyorsunuz, Reis Bey? 

HAMDÎ B. (Gene) — Mühim bir meseledir, 
herkes bu bapta söz söylemelidir. (Hep soyliyece-
ğiz, sesleri) 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Ben de 
bir Kürd mebusuyum. Lord Curzon'un tahkira-
tına karşı Kürd mebusları sükût edemez. Söyli-. 
yeceğiz. 

HACI ILYAS SÂMÎ Ef. (Muş) — Efendi
ler, bir takririm var, okunsun, izah edeyim. 

R E F l K B. (Konya) — Yalnız Kürd mebus
larını değil bütün Türkiye halkını müteessir eden 
haydut İngiliz siyasetini cihana ilân edeceğiz. 
(Bravo, sesleri, alkışlar) 

REÎS — Efendim, bu bapta müzakereyi ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş-
.tir. (Alkışlar) 

HACI ILYAS SAMI Ef. (Muş) — Evrakı 
havadiste Lord Curzo'nun sulh masası üzerinde 
esnayı müzakerede iki menfur kelimesi var. Biri
si; mensubiyetiyle iftihar ettiğim ırk ve milleti
min tahkiri, ikincisi; Kürd mümessillerinin Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerinin namını yâd ederek 
onun intihabı suretiyle.... (Tâyini, sesleri) Evet 
tâyini suretiyle olduğu. Şimdi iki mesele var. 
Bu sözüme başlarken ingilizlere dair bâzı ta
rihî hikâyelerde iradedilen bir beyti arabiyi 
iradetmek lüzumunu hissediyorum. O da 
Basra'da ingilizlerden ufak bir ferd taarruza 
uğradığı zaman Basra limanına astığı bir levha
da ingilizler şöyle bir beyit yazmışlardır. 

«Elâ lâ teehellünne ahadün aleynâ» j 
«Fe nechelü fevka cehlül cahilîna» ! 
ingilizler; kimse bize tecahül ederek bir fe- i 

nalık etmesin, o zaman biz cahillerden daha bü
yük cahil oluruz diyor. Şimdi cahillerden daha I 
büyük cahil olmak sıfatını kabul eden ingiltere I 
kendine mahsus bu cehaletin muannidi fitne | 
ve fesad siyasetini yaydığı sahalarda çıkardığı j 
ateşler bombalar yetişmiyormuş gibi bu sahaya | 
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da hücum ediyor ve Kürd, Türk ve muhtelif 
namlar altında müttehit bir kitlenin, bir milleti 
vâhidenin bulunduğundan çoktan haberdar ol
duğundandır ki, bunları da tefrikaya, ihtilâ
le, ihtilâfa sevk etmek istiyor. (Edemez sesleri) 
Efendim, ingiltere mümessili siyasisi olan Cur-
zon fesat ve fitne silâhını kadimen istimal ede-
geldiği için bugün de vahdeti katiye ile tecelli 
eden hududu tabiîyemiz dahilindeki iki asîl ve 
necip milletin üzerinde işlemek istediği fesat ' 
ve fitnenin kıymeti olmadığını kendisi de bil
diği için en âcizlerin silâhını istimal etmiş, âde
ta cahil akvamın son silâhı olan sebbü şetim ça
resine, aczine, derekesine inmiştir. Efendiler, 
benim hesabıma, cevaben Lord Curzon'a dene
cek iki şey vardır. Kâzım Karabekir Paşa ku
mandasının Elviyei Selâse'de yazdığı zafer ta
rihlerinde bayrağını, mızrağını, atını oynatan, 
kanını döken asîl ve necîp Kürd ırkı ve Kürd 
kavmi idi. Efendiler; Yunan gibi âdi ve denî 
hasmını kendisine mukadder olan felâket uçu
rumlarına dökerken, yine dökülen kanlar, 
Türkle beraber Kürdün yine asîl ve necîp ,kanı 
ve fedakârlığı idi. Binaenaleyh şu iki fedakâr
lığı yapan, kendi menafimi Türk'ün halâsında 
bulan Kürdler saadeti Kürd'le Türk'ün vahde
tinde bilir. Bunu bilmek kâfi olduğuna göre 
üçüncü bir misal olmak üzere Lord Curzon bil
melidir k i ; sulh masasında menafi ve şerefinin 
takdir ve tasdikini ve verilmesini bekliyen 
Kürd milleti, Lord Curzon'un cahil sıfatiyle 
tavsif etmek istediği o millet kendisine o masa
dan hak ve hakikat ve istiklâl geleceğini bek
lemiş ve Musul üzerinde yalnız değil ufak bir 
hareketiyle bütün ingiliz donanmasının yürü
mediği o çöllerde ingilizleri Bağdad'a kadar 
sokmayı kendisine ehem vazife addetmiştir. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 
HÂŞtM B. (Çorum) — Salâhaddini Eyyü-

bi 'yi unuttular mı ? 
HACI ILYAS SAMÎ Ef. (Devamla) — 

Efendiler, bendeniz sözümü hulâsa ederken di
yeceğim ki; (Elmerü mir-atü ehiyhi) Lord 
Curzon intihabattaki denaetkârane hükümleri 
kendi tatbik ettiği muhitlerde çok iyi biliyor 
ki, fezaili âliyei milliyemizden haberdar olma
dığı için kendinde gördüğü kusurları bize is-
nadediyov. Efendiler; sahai intihabında her 
halde çok yapmış olduğu bir meseledir ki - mü
messili hakiki olmamak üzere - büyük isnadı bi 
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ze yapıyor. Kendi zannına göre, kendi zannı | 
fasidine göre milletimizin, cahil dediği en bü- j 
yük yer efendiler Densim'dir. Dersim'in, Meeli- ! 
sinizin hakiki mümes&illeri arasında altı mebus
ları arzı endam eder. Bunlardan dördü askerî 
kumandanlığa kadar irtika etmekle beralber 
tahsili âli görmüş arkadaşlardır. Sonra Lord 
Curzon'a son olarak diyorum ki, kendi zannı
na göre merkezi cehalet olan Dersim'in hiçbir 
ferde serfüra etmemiş ve doksan yaşma gelmiş 
bir Diyab Ağası vardır. Yaşı kimseye nasibol-
mamış, hayatta her ferde müyesser olmıyan 
bir adamdı P. Bunun Dersim'deki hususi Kürd 
cemaati idaresinde eğer Lord Curzon onun ka
dar muvaffak olarak, milleti idare ederek çu
kura çekmezse o zaman kendisini takdir etmek 
lâzımdır. (Aünşlar) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Âlemi 
siyaseti idare etmek zu'munda bulunan, Curzon 
denilen şahıs geçende konferansta beyanatında 
Kürdierin bu Meclisi Âlide bulunan Kürdlüğü 
temsil eden mebuslarının; cahil, bir şey bilmez, 
binaenaleyh Mustafa Kemal Paşanın tayiniyle 
Meclise geldiklerini söylemiştir. 

AYNÎ B. (Samban) — Mustafa Kemal Pa
şa onu hatırından geçirmez, yaya kaldı Curzon. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Efen
diler âlemin siyasetini tedvir zu'munda bulu
nan bu İngiliz diplomatının tarihin pek basit 
beyanatından olan bir şeyi dahi bilmediğine bü
tün âlem hayret etse sezadır. Bütün âlem tees
süf etse yeri vardır. O da şudur: Acaba bu 
Curzon denilen zat Kürelistan'm hükümdarı 
olan İdrisi Bitlisî'nin Yavuz Sultan Selim'e tav'-
an mutaivaat ettiğini bilmiyor mu? (Alkışlar) 
Yine Curzon salâhaddini Eyyubî'nin Kürd ol
duğunu bilmiyor mu? Ve yine Kürdün Turani-
yülasıl olduğunu ve Türklerin amcazadesi ol
duklarını (Alkışlar) ve hattâ Türk olan heyet
lerle beraber bugüne kadar beralber yaşadıkla
rını bu memleketin bütün felâketlerine iştirak 
ettiğini bilmiyor mu? Eğer tarihin bu kadar 
basit olan esasatmı Curzon bilmiyorsa bu bir 
diplomat değil ve belıki... (Kara cahildir, ses
leri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Echeli cühalâ kara-
cahil. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bu bir 
diplomat değildir. Efendiler, ilmiyle, mekteple-
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riyle iftihar eden İngiltere'nin Hariciye Nazırı 
gelsin de bizim idadi mekteplerinde bu basit ka-
vaidi tarihiyeyi bütün talebenin bildiğini gör
sün ve okusun. Efendiler; yine Curzon bilsin ki;. 
bu Meclisi Âlinin teşekkülünden çok evvel ben 
Bitlis'te bulunduğum zaman İngiltere'den mül
hem olan Ferid melununun ajanslarla Kürdis-
tan'ı, ETimenistan'a peşkeş çektiği zaman Kürd-
ler Kürdistan'da. memleketi için merhum Os
manlı Hükümeti için harekât vatanpervareneye 
derhal başlamışlardı. 

TEVFİK B. (Van) — Kendi dosyalarını yok
lasın. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendi
ler, onu bilmiyorsa şunu Cürzon'un bilmesi lâ
zımdır : Bitlis'in Zago nahiyesine girmek istiyen 
ve Mmsul'daın gelen İngiliz müfrezelerini Kürd-
lcr ne yapmıştı1? Bir avuç Kürd onların askeriy
le, toplariyle muharebe etmişler ve İngilizleri 
sokmamışlardır efendiler. Rica ederim efendiler. 
Cürzon'un ve bütün İngilizlerin anlıyamıyaeağı 
bir şey vardır. O da Curzon yalnız Musul bizim
dir diye iddia, ederken - o bizimdir muhakkak 
ya - Irak'ı da elden kaçırmasın. Bunu iyi düşün
sünler. Zira efendiler ayrı hükümet teşkil etsin, 
ne olursa olsun aramızda öyle rabıta vardır ki, 
ilâ yevmıilteıyame o rabıta zevale uğramıyaeakitır. 
Efendiler, o da islâmiyettir. (Bravo sesleri) Ni
tekim Basra'da bir şiir, güftelenmiş, terennüm 
edilen bir şarkı vardır ki, bunu Süleyman Nazif 
Bey bilmem nerede görmüş, tesadüf etmiş, bunu 
onzarı âlinize arz edeceğim. Diyor ki, efendiler,, 
Türkler Basra'dan gideli ben; oğlu Şatt'a düş-
ir:;';!} f/'arip bir valide gibiyim. Ey Şat yürü, onlar 
bize gelmezse bizi onlara götür, diyor. Imşi Bas
ra! Diyor. İleri, yürü Basra diyor. Biliyorsunuz 
ki, bunlar ayrı bir Devlet teşkil etmekle beraber, 
Nâmlyot noktai nazarından hâlâ kalblerinin 
bizden ayrılmadığını gösteren şeylerdir efendi-. 
1 er, Curzon diyor ki; Kürdler cahilmiş, Curzon 
diyor ki, Kürdler okuma bilmezmiş, binaenaleyh 
körükörüne itaat edermiş. Mebuslar da o suretle 
tâyin edilmiş. Rica ederim efendiler! Muhterem 
Kürdi erin mebusları buradadır. Kürdierin zekâ. 
dirayet ve vatanperverliklerine ve Kürdler na
zarında Türklerin kendilerinden ayrı bir şey de
ğil, kardeş olduklarına en resmî bir delil olmak 
üzere şunu arz ederim, ki ; Kürdistan'da mebus 
olmak şeraitini haiz pek çok zevat varken ken
dileri Kürd ve Türk'ü ayrı ayrı görmediklerin-
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den, Türklerden Mmadettikleri zevatı bile inti- | 
habetmişlerdir. Meselâ ben Kürd olmadığım hal
de muhterem Hakkâri ahalisinin eseri teveccühü 
olarak mebus inıtihabedilmiş ve İstanbul'a gön
derilmiştim. Bu da Kürdlerin nazarında Kürd ve 
Türk'ün bir olduğunu, ayrı olmadığını gösterir. 
Kürdlerin Türklerden ayrılmak imkânı yoktur. 
Onlar bir kütle! vahidedir. 

Basit bir misal daha arz edeyim: Curzon Kürd
lerin ne fikirde olduğunu anlamak istiyorsa 
efendiler bir gün için Musul'daki tayyare ve as
kerlerini çekiversin, yahut reyi âmmeye müra
caat edelim görsün ki, o ahali onları mı, bizi mi 
istiyor? Fakat o ayağını Musul'dan çekmezse, 
Büyük Millet Meclisi ve arslan orduları Musul'
dan ayağını çekmek istemiyen İngilizlerin aya
ğını kıracak, kahren ve cebren oradan onları çı
karacaktır. (Alkışlar) Efendiler! Son sözüm ola
rak şunu arz edeyim ki ; ben bu yaşa geldim. 
memleketleri idare eden adamlar içerisinde demin 
arz ettiğim gibi, petk basit hususa/ti bile görmi-
yen Curzon gibi diplomata rasgelmedim. Onların 
yüksek adamları hep Curzon gibi ise^ âlemde hu
zur ve rahat ve asayişin devam ve bakasma im
kân yok demektir. Bunların hepsi bence menafii I 
şahsiyesini, menafii umumiyeye tercih ile Mu
sul'daki petrol membalarını yutmak, istifade ej;- j 
mek fikrinden ileri geliyor. Fakat petrol me- I 
nabiini yutmak istiyenler o meonbalarda boğula
caklardır. Pek vatanperver ve zeki olan Kürdle-
re karşı Curzon'un sözlerini, muhterem Hak-
kârilıilerin mebusu oimıak üzere müftalıir ve mü
şerref olduğum halde Curzon'a hezeyanını iade 
ederim. (Kahrolsun sesleri) (Hırsızlar, budala
lar, sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
Lord Cüraon cenapları sarf «titiği bu münasebet
siz söale yalnız Kürdl'eri değil, yalnız Kürd me-
bulslarını içine kabul eden Türkiye meibuslarma 
da dolayısfiyle zımnen hakaret etmiştir. Tabiî 
•bu merduttur. Biz meşru bir' sıfatı haiz olmıyan 
insanları katiyen içimime almadık ve onların meş
ruiyetine kaaniiz. öyle bir tezada düşüyor ki, 
hürmetle karşısında müzakere ettiği İsmet Paşa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden inttiıhaibolun-
muştur. Binaenaleyh bir devlet mümessili olarak 
hürmetle müzakereye girişmiştir. Demek ki, bu , 
gibi zevatı, menfaatlerine uyduğu zaman meşru, 
uymadığı zaman gayrimeşru telâkki ediyorlar. | 
Dâvalarının butlanı şuinunla sabittir ki; Türkiye I 
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Büyük Millet Meclisi ilk imsakim çizerken dü
şünmüş olduğu şey, Irak'ı, Suriye'yi ve saireyi 
kimseye peşkeş çekmek değil, oradaki dindaşla
rımızın müstakil bir hükümet halinde yaşama
sına matuftur. Görüyorsunuz ki, cihan huzurun
da İraklılar, Musul dâvasında zannetmiyo
rum ki, Lord Curzon'a bir vekâlet vermiş olsun
lar. Kürtlerin murahhasları da Lozan'da karşı-
larmdadır. Buna; tecahülüârifane demezler, 
buna azîm mugalâta derler. Cihanı beşeriyet bu 
mugalâtayı idrak etmiyecek kadar duygusuzsa, 
ki, imkânı yoktur, muhaldir, bunun herkes en
trika, çirkin bir entrika olduğunu görüyor. Bu
rada Türklük ve Kürdlük hakkında söz söylemek 
o iki memlekete ait bir meseledir. Lord Curzon 
kürdlerin fuzuli avukatlığiyle onların kardeş
leri olan Türkler aleyhine iradı kelâm ederken, 
murahhaslarımız vazifelerini anlamışlardır. 
Buna taarruz etmek istenildiği zaman zanne
diyorum ki, vazifelerini yapacaklardır çünkü 
buradan aldıkları sıfatı meşruiyet bunu icabet-
tirir. Buradan kendilerine ihtara lüzum yoktur. 
Bir mesele olarak söz söylemeye bile değmez. 
Onlar Türk ve Kürd murahhası olarak, şayet 
siyasi entrikaların hâkim olacağını hissederlerse, 
onun cevabını vermek üzere buraya geleceklerdir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bravo Hüse
yin Avni Bey! Geberecek köpek cami duvarına 
siyermiş. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendiler; ben
denizden evvel söz söyliyen refikim Hüseyin 
Avni Bey; «Burada böyle bir meselenin müza
keresinin bile lüzumu yoktur. Bizim murahhas
larımız onların karşısında bizden aldıkları kuv
vet ve kudretle kendilerine, lâzımgelen cevabı 
vereceklerdir.» buyurdular ki, hakikaten doğru 
söylediler. Fakat burada Türklük ve Kürdlük 
meselesine dair müzakere cereyan etmiyor, zanne
derim. Hepsi bir vücudolan Büyük Mîllet Mec
lisi âzasından olan bir kısmı hakkında isnadedi-
len cehilden ve o Meclisi burada toplanmaya sevk 
eden saikı, başka bir surette telâkki ettiklerin
den dolayı onlara cevap vermek lâzımgeliyor. 
Mütecezzi olmıyan bir şeyin bir cüz'üne vâki olan 
taarruz, umuma şâmil olduğu için ret ve takbih 
etmek kendilerini bütün enzarı beşerde terzil 
etmek için müzakere icabeder. (Çok doğru sa-
daları) Efendiler! Bundan üç dört gün evvel 
bir gazetede yine o meseleyle alâkadar olan ve 
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arkadaşlarımın vâkıf oldukları bir meseleyle, 
bizi âlemi beşeriyete karşı küçük düşürmek için 
ne gibi hile ve tezviratla bizi tuzağa düşürmek 
için bir mesele ilân. ettiler. Onu arz edersem 
hayrette kalırsınız. 

Bugün Islâmiyetin; ingilizlerin ve arkadaş
larının kurdukları dolaba düşmiyeeeğini 
kendilerine anlatmak icalbeder. İngilizler adlî 
(kapitülâsyonların ilgasını suya düşürmek için 
kendi gazeteleriyle bir mesele ittihaz etmişler. 
İlân ediyorlar ve diyorlar ki: 

ingiltere (hâkimiyetinde 'bulunan Müslüman
lardan 'birisi ingiliz tebaasından 'bir hıristiyanı 
öldürmüş. Onu mahkeme muhakeme ettiği esna
da şahitlerini dinliyerek fiilî katil amden vuku-
bulmuş olmak itibariyle idamına 'karar vermiş 
ve faka't diyor; Müslüman olmak münasebetiyle 
'bunun idamı lâzımgelip gelmediğini müftüle
rinden sormak icabetti. Müftüler diyor ki: 

Bir Müslüman bir Hıristiyan içiri idam olu
namaz. Buna nazaran eğer Türk muhakemele
rinden adlî kapitülâsyonları kaldırırsak 'bizim 
tebaamızın hukuku ne olacaktır? diye âleme 
ilân ediyorlar. Efendiler ingilizler bilsinler ki, 
islamların elinde bulunan Kanunu ilâhi, ahkâ
mı şer'iye doğrudan doğruya, mezhebi Hanefi-
de buyurur ki, bir Müslim (bir zimmiyi öldürür
se 'kasten o zimmiyi katlettiğinden dolayı Müs-
lümanm idamı lâzımdır, hükmü şer'isini veri
yor. Bunu ingilizler (bilsinler. Bununla bizim 
muhakemelerimizde kapitülâsyonları ipkaya ça
lışıyorlarsa bununla âlemi Islâmı, âlemi ilmü 
irfanı kandıramıyacaklarmı buradan arz ediyo
rum ve söylüyorum ki, emin olsunlar efendiler; 
'bendeniz öyle 'bir teşbih etmek isterim ki, bu 
Meclisi Âli Türk milletinin, Türk Hükümetinin 
boğulması ve mahvı için yağdırılan bârânı belâ
nın içinden kendisini kurtarmak için sefinei 
Nuh şeklinde yapılmış (bir gemi ve o geminin 
içinde her nevi kavme mensup, yani islâm olan 
kardeşlerimizden her yerin mümessilleri o ge
miyi Allalh'ın inayetiyle ve Ibu milletin azamet 
ve kudreti sayesinde saihili selâmete çıkarmış. 
Bundan sonra bunlar, bu gemiyi batırmak için 
(bârânı belâlar yağdırsalar Cenabıhakkm lütuf 
ve inayeti sayesinde hiçbir şey yapamıyacakla-
rını anlasınlar. Bu Meclisi Âli yekvücut ve küt-
lei vahide halinde el 'an devam ediyor ve devam 
edecektir, bizi yıkamayacaklar efendiler; (İn-
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şallah sadaiarı) 'bu noktadan bizi, Kürdleri de
ğil Türkleri, Büyük Millet (Meclisinin Heyeti 
Umumiyesini techil etmek istiyen ingilizler bizi 
bu noktada techil (etmesinler. Bundan evvel 
kendilerinin »medeniyetine, kendilerinin sözleri
ne inanarak Mudanya Maki tevakkufumuzdan 
dolayı bize - söz söylemek ica'bedense - söz söy
lemek hakları vardır. Tevakkuf ettik, insaniyet 
yaptık ve neticesinde Ibu insaniyetimizden dola
yı mazarrat görüyorsak onun ahzi sârini bu 
Meclis Allah'ın lûtfiyle ve hu ımilletin sayesinde 
alacaktır. Bunu kendilerine ilân ediyorum. (Al-

HÜSEYÎN AVNI B. (Erzurum) — Geçen 
'bir gazeteci hezeyan »olarak Erzurum'un sekiz 
tan'e mebuslarından bir tanesinin hile Erzurum
lu olmadığını söylüyordu. Erzurum'un sekiz tane 
mebusu olduğunu ve sekizinin dahi Erzurumlu 
olduğunu bir kere daha tekrar ediyorum. 

ŞEB'ÎYE VEKİLİ VEHBİ Ef. (Konya) — 
Efendim, arada Türklük ve Kürdlükten fealhs-
olunuyor. Bu Mecliste Türk, Kürd yoldur, bir 
kütlei Islâmiye vardır ve bu kütlei Islâmiye 
içinde cahil bir fert yoktur, cümlesi münevver
dir ve münevver olduklarını âleme ispat etmiş
lerdir. Bundan sonra Lord Curzon'a iki şey ha
tırlatmak isterim. Birisi şudur ki; mütarekeden 
sonra Kürdistan'ı Ermenilere ilhak etmek üzere 
yağdırmış oldukîiarı liraları dessaslıkta mahir 
olan İngiliz siyaseti desisesini oralara tamim ve 
teşmil etmek ve birtakım propagandalar yap
mak için göndermiş olduğu paraları, o cehille 
tavsif etmiş olduğu Kürdistan ahalisinin ne su
retle reddettiğini ve o liraların nasıl boşa gitti-
ni Lord Curzon hatırlamalıdır. Bizleri, bunları 
bilmiyor zannediyorsa bizler çok şeyleri biliyo
ruz ve her ferdimiz de biliyor. Çok paralar gön
dermiştir ve çok şeylere teşebbüs etmiştir. Fa
kat hepsi akim kalmıştır. Bunu çarçabuk unut
mamasını kendisine tav&iye ederim. 

tkncisi; Şerif Paşa Paris'te ve Avrupa'nın 
bâzı mahallerinde, ben Kürdistan lehine çalışı
yorum, dediği bir zatmanda Kürdistan ahalisi
nin ; Şerif Paşanın her cümlesini ve kendisini 
ne kadar tezlil ettiklerini ve gazete sütunlarına 
neler yağdırdıklarını Lord Curzon'a ha'tırlat-

,inak istiyorum. Bunu unutmasın!. Bu propagan
danın son devresidir. Emin olun efendiler,, in
giliz propagandası ölmek üzeredir, canı çırpı-

j nıyor. (Gebersin »adaları) 
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REİS — Müzakeremin kifayetine dair tak

rirler vardır. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kalbul edil
miştir. Takrirler okunacaktır: 
dışlar) (Müzakere kâfi sadaları) 

Riyaseti Celileye 
Kıymetli vakitlerimizi Lord Curzon'un kıy

metsiz sözlerine cevap vermekle ızaa etmiye-
lim. Çünkü : «Hasmın sitemin anlamamak 
hasma sitemdir.» düsturu cümlemizin malûmu
dur. 

Müzakerenin kifayetiyle elde mevcut Ne-
vahi Kanununun müzakeresine geçilmesini tek
lif eylerim. 

Erzurum Mebusu 
Mehmed Salih 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Cereyan eden müzakera-

tm Hariciye Vekilimiz vasıtasiyle keyfiyetin 
Lozan Sulh Konferansında bulunan Heyeti Mu-
rahhasamıza tebliğ edilmesini teklif eylerim. 

25 Kânunusani 1339 
Malatya 

Sıdkı 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Müzakerat neticesinin 

cihan efkârı umumiyesine neşir ve ilânını tek
lif eylerim. 

istanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Lozan Konferansında İngiliz Başmurahha-

sı Lord Curzon'un murahhaslarımız hakkında 
istimal ettiği tezlilkârane sözlere mukab eleten 
İngilizleri âdabı içtimaiyeye ademivukufla it
ham edici hükme ahlâki mahiyette beyanatta 
bulunarak itayı cevabeylemeleri vazifelerini 
(ifadaki vüsati tahasüsatlannı gösterdiğinden do
layı Meclisi Âli namına kendilerine teşekkür 
edilmesini teklif eylerim. 

25 Kânunusani 1339 
İzmit 
Sırrı 

Meelis Riyaseti Celilesme 
Evrakı matbuatta gördüğümüze nazaran İn* 

giliz Hariciye Nazın Lord Curzoıt Lozan Kon
feransında Meclisi Âlideki Kürd mebuslannm 
fcüllîyşfr- cahil olduklara* ve IŞürdlerin mü-
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messili hakikisi bulunmadıklarını tefevvüh et
mekle hem Meclisimizi ve hem de Kürdleri 
tahkir etmiştir. 

Mumaileyhin bu beyanatı bedihiyülbutlan 
olmakla kendisini şediden protesto ve mezkûr 
hareketleri kendisine ret ve iade ederiz. îşbu 
protestomuzun Meclisçe tasvibe iktiran ile bü
tün cihana tebliğini teklif eyleriz. 

Muş 
llyas Sami 

Urfa 
Pozan 

Dersim 
Diyab Ağ/a 
Muş 

Ali Rıza 
Kars 

Fahreddin 

Dersim 
Mustafa 

' Mardin 
Derviş 

REİS — Efendim, bu takrirleri hulâsa ede
cek olursak; bir kısmı doğrudan doğruya ruz-
nameye geçmek, bir kısmı müzakeratm harice 
tekzip maksadiyle ilân edilmesi, takrirlerin bir 
kısmında da Sulh Konferansında bulunan He
yeti Murahhasamızın vazifelerini hüsnüsuretle 
ifa ettiklerinden kendilerine teşekkür edilmesi 
teklif ediliyor. Bunları nazarı dikkate alarak 
Hariciye Vekâletince Sulh Konferansmdaki 
Heyeti Murahhasamıza talimatı lâzıma verilme
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

5. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Elcezire Cephesi İstiklâl mahkemesinin 
intihabı: 

REİS — Ruznameye geçiyoruz efendim. Ma-
lûmuâliniz ruznamede İstiklâl mahkemesi inti
habı vardır. Müsaade buyurursanız bugün ya
palım. Çünkü üç gündür kaldı. Elcezire Cephe
sinde bir İstiklâl Mahkemesi intihabı yapılacak
tır. Binaenaleyh reylerinizi istimal buyurun. 
Bir Reis, bir Müddeiiumumi üç âza intihabolu-
nacaktır. 

İstanbul vilâyetiyle istihlâs edilen mem
leketlerin Aşar Hissei İanesi hakkındaki 
Kanuna verilen reylerin neticesini arz edeyim. 
Reye 160 zat iştirak etmiş, 156 reyle kabul edil
miştir. 

Gazianteb Mebusu Abdürrahman Lâmi Efen
diye tam tahsisat itası meselesinde reye iştirak 
eden zevatın adedi 140. 46 ret, 16 müstenkife 
karşı 78 reyle tam tahsisat kabul edilmiştir. 

$11 
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E'f endim, Elcezire Cephesi İstiklâl Mah
kemesi intihabında reyini istimal edecek 
zevatın esamisi okunuyor. Bu yoklama mahiye
tindedir. İsimleriniz okundukça reyinizi istimal 
buyurun. İsimleri hizasına işaret edilecektir. 

C*J : 3 
Efendim, istihsali âra hitam bulmuştur. 
[Bâkurâ Yahya Galip Bey (Kırşeihir), Mus

tafa Fehmi Efen'di (Bursa), Hâsilb Bey (Maraş) 
tasnifi araya memur edilmişlerdir.] 

Hitamı müzakerat; saat: 2,15 

(İkinci Celse hafidir.) 

Ü Ç Ü N C Ü CELSE 
Bedi müzakerat; saat: 4,45 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) f Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) 

REİS*— Efendim celse alenidir. Müsaade 
buyurursanız Elcezire Cephesi İstiklâl Mahke
mesi intihabatmın neticesini -arz edeyim: İstik
lâl Mahkemesi azaları için reye iştirak eden 
azaların adedi 204 tür. 60 müstenkife karşı, 
144 iştirak reyi vardır. 204 ten Hacim Bey (Ka
resi) Riyaset için 114 rey kazanmıştır. Mahke
menin Reisi olmuş. Halil İbrahim Bey (Antal
ya) Müd'deiiumumi olarak 99 rey almıştır. Ho
ca Nusraıt Efendi (Erzurum) 131 reyle âza ola
rak kazanmıştır. Hakkı Paşa (Niğde) 126 rey 
âza olarak kazanmıştır. Rıza Vamık Bey (Si-
nob) 86 rey almıştır, kazanamamıştır. Halil İb
rahim Bey ayrıca âzalığa 31 rey almıştır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 
arayı tasnif eden zevat Halil İbrahim Beyin. 

eğer âza olarak kazandığını bu reyî de müddeii-
umumiliğe ilâve edersek ekseriyeti temin ede
cektir diyorlar. (Olamaz, sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Usul ve 
kavanine mugayir hareketler ieadetmiyelim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Nasıl ol
sa bir daha intihabedeceğiz o vakilt yaparız. 

2. — Bayezid Mebusu Hacı Mchmed Efendinin 
vefatına dair tebligat 

REİS — Efendim Bayeizid Mebusu Hacı 
Mehmed Efendi vefat etmiştir. 

Cumartesi günü saat bir de içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,00 
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İstanbul Vilâyetiyle istihlâsedilen mahallerin Aşar Hissei îanesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin 

neticesi 

(Kabul edenler) 

Müfid Ef. (Kırşehir), Âsim B. (Erzurum), 
Mehmed Ragıb B. (Amasya), Vehbi B. (Niğde), 
Haydar B. (içel), Dr. Mustafa B. (Kozan), Mu-
.sa Kâzım Ef. (Konya), Mustafa B. (Tokad), Po
nzan B. (Urfa), Salih Ef. (Siird), Mustafa Hilmi 
Ef. (Niğde), Muhiddin B. (Elâziz), Sabri B. 
(Kastamonu), Halil B. (Ertuğrul), Neşet B. 
(Kângırı), Kadri B. (Siird), İbrahim B. (Mar
din), İbrahim B. (Karesi), Ragıb B. (Kütahya), 
Emin Ef. (Aydın), Rıza B. (Muş), Hüsrev B. 
(Trabzon), Sıldikı B. (Malatya), Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki), Tevfik B. (Van), Abdülhak 

'Tevfik B. (Dersim), Abdullah Ef. (Sinob), Ne-
«ib B. (Mardin), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Fik
ri Faik B. (Gene), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Fevzi Ef. (Batum), Abdülkadir Kemali B. (Kas
tamonu), Mehmed Akif B. (Burdur), Ali Fuad 
Pş. (Ankara), Hasib B. (Maraş), Yahya Galib 
B. (Kırşehir), Rıza Vamık B. (Sinob), Ali Vâ
sıf B. (Gene), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), 
Eyûb Sabri B. (Eskişehir), Halil Hulki Ef. (Si
ird), Akif B. (Batum), Mehmed Emin B. (Erga
ni), Ragıb B. (Gazianteb), Celâl B. (Gene), Ce
mil B. (Kütahya), Ömer Mümtaz B. (Ankara), 
Mehmed Nâdir B. (İsparta), Mahmud B. (Erga
ni), Rauf B. (Sivas), Hacı Ilyas Sami Ef. (Muş), 
Sıddık B. (Çorum), Mehmed Vasfi B. (Karahi
sarı Şarki), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Abdullah 
Ef. (Bolu), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Abdülga-
ni B. (Siverek), Faik B. (Cebelibereket), Op. 
Emin B. (Bursa), Hacı Arif B. (İstanbul), Mus
tafa Fehmi Ef. (Bursa), Nuri B. (Bolu), Bahrî 
B. (Yozgad), Sırrı B. (Ergani), Ziya B. (Sivas), 
rSabit B. (Kayseri), Said B. (Çankırı), Necib B. 
(Ertuğrul), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Ab-

«lülgani B. (Muş), Dr. Fuad B. (Bolu), Ahmet 
Nuri Ef. (Batum), Rüşdü B. (Maraş), Mehmed 
•Şükrü B. (Karahisarı Sahıib), Hamdi B. (Bi^a), 

Hasan Basri B. (Karesi), Cavid B. (Kars),' Mus
tafa Lûtfi B. (Siverek), Mustafa B. (Dersim), 
Sırrı B. (İzmit), Derviş B. (Bitlis), Şükrü B. 
(Canik), Ruşen B. (Gümüşane), Hakkı B. (Er
gani), Dr. Refik B. (Bayezid), Ahmed B. (Yoz
gad), Mustafa Necati B. (Saruhan), Hamdi B. 

( Ertuğrul), Memdııh B. (Karahisarı Şarki), 
Muhtar Fikri B. (Dersim), Hacı Şükrü B. (Di-
yarbekir), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Sami 
B. (İçel), Ahmed Hilmi B?(Kayseri), Cevdet B. 
(Kütahya), Behçet. B. (Çankırı), Ziya B. 
(Kângırı), Osman Zeki B. (Kayseri), Halil İb
rahim B. (Antalya), Resul B. (Bitlis), İsmail 
Remzi Ef. (İsparta), Nusrat Ef. (Erzurum), 
Hafız.Abdullah Ef. (İzmit), Yasin B. (Oltu), 
Yusuf B. (Denizli), Hafız ibrahim Ef. (İspar
ta), Vehbi B. (Bitlis), Naci B. (Elâziz), Necati 
Ef. (Lâzistan), Fahreddin B. (Kars), Âlim Ef. 
(Kayseri), Feyzi B. (Diyarbekir), Hüsrev Sa
mi B. (Eskişehir), Hacim Muhiddin B. (Kare
si), Rüşt em B. (Oltu), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Ali Haydar B. (Gene), ismail Şükrü 
Ef. (Karahisarı Sahib), Hacı Mustafa Sırrı Ef. 
(Siird), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Hacı 
Mustafa Ef. (Ankara), Süleyman Sırrı B. (Yoz
gad), Necmeddin B. (Siird), Ferid B. (Çorum), 
Tahsin B. (Maraş), Ali Rıza Ef. (Amasya), 
Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Ali B. (Kara
hisarı Sahib), Abdülgafur Ef. (Karesi), Emin 
B.. (Canik), Hasan Tahsin B. (Antalya), Ali 
Rıza B. (istanbul), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), 
Hacı Nuri B. (Siird), Şeyh Hüseyin Fevzi Ef. 
(Erzincan), Hamid B. (Biga), ismail B. (Erzu
rum), Nüzhet B. (Ergani), Hasan Ef. (Deniz
li), Süleyman Necati B. (Erzurum), Mehmed 
Salih Ef. (Erzurum), Hüseyin Hüsnü Ef. (is
tanbul), Hamdi B. (C*anik), Midhat B. (Mar
din), Hüsnü B. (Bitlis), Şevki B. (içel). 

(Müstenkifler) 

Yasin("B. (Gazianteb), Dursun B. (Çorum), 
Hakkı Hami B. (Sinob), Osman Fevzi Ef. (Er
zincan), Hüseyin B. (Erzincan). 
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Gazianteb Mebusu Abdürrahman Lâmi Efendinin tam tahsisatla mezuniyetine dair Divanı 

Riyaset kararına verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Midhat B. (Mardin), Hüseyin Avııi B. (Er
zurum), Faik B. (Cebelibereket), Derviş B. 
(Mardin), Haydar Lûtfi B. (İçel), Halil Hıılki 
Ef. (Siird), Naci B. (Elâziz), Mustafa B. (Der
sim), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Haindi B. 
(Canik), Mustafa Lûtfi B. (Siverek). Sıdkı B. 
(Malatya), Mahmud B. (Ergani), Celâleddiıı 
B. (Trabzon), Mustafa Necati B. (Saruhan), 
Rifat Ef. (Konya), Dr. Ali Haydar B. (Gene), 
Âsim B. (Erzurum), Kadri B. (Siird), Ferid B. 
(Corum), Abdülgani B. (Siverek), Nüzhet B. 
(Ergani), Necati Ef. (Lâzistan), Ali Rıza Ef. 
(Batum), Memduh Necdet B. (Karahisarı Şar
ki), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Cavid B. 

(Kars), Arslan B. (Maraş), Dursun B. (Çorum), 
Abdullah Ef. (Bolu), Fevzi Ef. (Batum), Osman 
Fevzi Ef. (Erzincan), Neeib B. (Ertuğrul), Ah-
med Nuri Ef. (Batum), Behçet B. (Çankırı), 
Emin Ef. (Aydın), Neeib B. (Mardin), Pozaıı 
B. (ürfa), Dr. Mustafa B. (Kozan), Neşed Bf 

(Kângırı), Yahya, Galib B. (Kırşehir), Hasib 
B. (Maraş), Osman Zeki B. (Kayseri), Rauf 
B. (Sivas), AH Vefa B. (Antalya), Arif B. 
(Bitlis), Hacı Arif B. (İstanbul), Abdülgani 
B. (Muş), Fahreddin B. (Kara), Operatör 
Emin B. (Bursa), Derviş B. (Bitlis), Hacı 
Fevzi B. (Elâziz), Halil B. (Ertuğrul), Muhid-
din B. (Elâziz), Haeı İlyas Sami B. (Muş)r. 
Ziya B. (Sivas), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), 
Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Mustafa Kemal 
B. (Ertuğrul), Ragıb B. (Gazianteb), Ali B.. 
(Karahisarı Sahib), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), 
Tahsin B. (Maraş), Eyüb Sabri B. (Eskişehir),. 
Celâl B. (Gene), Tevfik B. (Van), Vehbi B. 
(Bitlis), İbrahim B. (Mardin), Mehmed Emin 
B. (Ergani), Necmeddin B. (Siird), Yasin B. 
(Gazianteb), Avni B. (Saruhan), Yusuf B. (De
nizli), Hasan Ef. (Denizli), Abdülkadir Kemâli 
B. (Kastamonu), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa),. 
Şükrü B. (Canik), Refik Şevket B. (Saruhan). 

(Reddedenler) 

Muhtar Fikri B. (Mersin), Zamir B. (Ada
na), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Âlim Ef. (Kayseri), 
Resul B. (Bitlis), Ruşen B. (Gümüşane), Celâl 
Nuri B. Gelibolu), Abdülgafur Ef. (Karesi), 
Sabit B. (Kayseri), Hüseyin B. (Erzincan), 
Hacı Bekir Ef. (Konya), Bahrî B. (Yozgad), 
Rüşdü B. (Maraş), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), 
Ömer Mümtaz B. (AnJkara), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), Süleyman Necati B. (Erzurum), Meh
med Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Mazlum Baba 
Ef. (Denizli), İsmail B. (Erzurum), İsmail 
Remzi Ef. (İsparta), Vâsıf B. (Sivas), Said 
B. (Kângırı), Cemil B. (Kütahya), Emin B. 

(Canik), Said B. (Kângırı), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İstanbul), Hamid B. (Biga), Sami B. 
(İçel), (Abdullah Ef. (Sinob), Hacı Veli Ef.. 
(Eskişehir), Avni B. (Saruhan), Hacı Şükrü B. 
(Diyarbekir), Ali Rıza B. (İstanbul), Rıza B.. 
(Yozgad), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Hasan 
Tahsin B. (Antalya), Osmanzâde Hamdi B. 
(Ertuğrul), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Nuri 
B. (Bolu), Ahmed B. (Yozgad), Vehbi B. 
(Niğde), Musa Kâzım Ef. (Konya), Reşad B. 
(Saruhan), Hüsnü B. (Bitlis), Mehmed Nâdir 
B. (İsparta). 

(Müstenkifler) 

Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Salih Ef. (Si
ird), Hasan Basri B. (Karesi), Mustafa Vasfi 
B. (Tokad), İbrahim B. (Karesi), Nusrat Ef. 
(Erzurum), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Ali 
Vâsıf Ef. (Gene), Hacim Muhiddin B. (Ka

resi), Yasin B. (Oltu), Hacı Nuri B. (Sii ıd) r 

İbrahim B. (Karesi), Rüstem B. (Oltu), Akif 
B. (Batum), İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sa
hib), İsmail Subhi B. (Burdur.) 
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îçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Sürdü Şeyh Resid'in bakıyei müddeti cezaiye-

sinin affı hakkında Heyeti Yekiledcn mevrut lâ
yihai kanuniye. 

E reisli Mehmed oğlu Mustafa ve ' refikinin 
bakıyei müddeti eezaiyesinin affı hakkında1 He
yeti Vekıleden mevrut lâyihai kanuniye. 

Ziraat Bankası bütçesine tahsisatı munzam
ına itasına dair Heyeti Vekil eden mevrut lâyihai 
kanuniye. 

İktisat Vekâleti fstanbııl bütçesi hakkında 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye. 

Hiyaneti vataniyedeıiı mahkûm Papa Pavlis 
ve rüfekası ile Haliloğlu Şeydi hakkında Adliye 
Vekâletinden mevrut evrak. 

Vilâyatı müstahlasa ve Bilâdi Selâse'de em
vali gayrim enkııle muamejâtma münhasır tecili 
düyun hakkında Burdur Mebusu Soysal İr İsmail 
Subhi Beyin teklifi kanunisi. 

Medine muhacirlerinden olup İstanbul 'da bu
lunanlara maaşlarının tesviyesi hakkında Erzu
rum Mebusu Salih Efendinin teklifi kanunisi. 

Memaliki müstahlasa memurini hakkında He
yeti Vekilede zuhur eden ihtilâfa dair Encümeni 
Mahsus mazbatasının takdimen müzakeresine dair 

Kütahya Mebusu Cemil Beyle rüfekasınııı temen
ni takriri. 

Bulgaristan'da yıkılmasına karar verilen ca
mii şeıifin men'i tahribine teşebbüs edilmesi 
hakkında Bolu Mebusu Hilmi Beyin Hariciye 
Vekâletinden temenni takriri. 

Konya Mebusu ilacı Bekir Efendinin, Pa
muklu kumaşların Cümrük Resmine dair takriri. 

Corum Mebusu Haşini Beyin, Lâzistan liva
sı isminin Rize diye yakılmasına dair takriri. 

Encümenlerden gelen mazbatalar 
'Etıbba h idem atı mecbure kanun lâyihasına 

dair Sıhhiye Encümeni mazbatası. 
İntihabat 

Elcezire İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumili
ği ve bir âzalığı için intihabı (ikinci defa) 

Vilâyatı müstahlasa İstiklâl mahkemeleri in
tihabı. 

Muhakemat Heyeti intihabatı. 
Bugün müzakere edilecek mevad-

Alâtı ziraiyede istimal edilecek mevaddı müş-
taile ve hariçten ithal edilecek hayvanattan rü
sum alınmaması hakkında lâyiha, 

Kanunu Cezanın 203 ncü maddesinin tadiline 
dair teklifi kanuni. 

Memaliki meşgule muhakim mukarreratma 
dair lâyihai kanuniye. 
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