
D E V R E : H C İ L T : 10 ÎÇT1MA SENESİ : 2 

T. B.M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

»vo^ı 

İkinci İçtima 

S . 1J . 1340 Çarşamba 

Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
2. — SUALLER 

Sayfa 
14 
15 

1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
hizmeti maksureye tabi seksenbeş efendinin Mek
tebi Harbiyeden terkini kayıtları esbabına dair 
Müdafaai Milliye Vekâletinden sual takriri 15 

3. — EVRAKI VARÎDE: 15 

Lâyihalar 15 
1. —•• Gurebayı Müslimin Hastanesi Röntgen 

Mütehassısı olup, esnayı vazifede her iki eli kate-
dilen Doktor İbrahim Vasıf Beye hidematı vata
niye tertibinden maktuan elli lira maaş tahsisi 
hakkında kanun lâyihası (1/507) 15 

2. — Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu
nun 23 ncü maddesine müzeyyel 390 numaralı 
Kanuna bir madde tezyiline dair kanun lâyiha
sı (1/508) 15 

3. — Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile se
yahat eden yolculardan alınacak Nakliyat Res
mi hakkındaki 10 Nisan 1340 tarihli Kanunun 
bazı mevaddının tadiline mütedair kanun lâyiha
sı (1/509) 15 

4. — Harbi Umumide duçarı esaret olan 
zabitan ve memurini mülkiye ve ilmiyenin aile
lerine muhassas kanun lâyihası (1/510) 15 

Sayfa 
5. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 

1340 senesi bütçesinin fusûl ve. mevadına ilâve
sine lüzum görülen iki milyon beşyüzkırksekiz 
bin yüzelli liralık tahsisat hakkında kanun lâyi
hası (1/511) 15 

6. — Rüsumat müfettişlerinin de Harcırah 
Kararnamesinde tadat olunan müfettişler meya-
nına idhaline dair kanun lâyihası (1/512) 15 

7. — Gümrüklerce icra edilecek muayenei 
sıhhiyeye mütedair 21 Mayıs 1321 tarihli Nizam
namenin onbirinci maddesi mucibince alınan tah
lili saniler ücuratınm tezyidi hakkında kanun 
lâyihası (1/513) 15 

8. — Sigorta kumpanyaları hakkında kanun 
lâyihası (1/514) 15 

9. — Sıtma mücadelesine dair yedi kıt'a ka
nun lâyihası (1/515) 15 

10. — Memuriyeti daime veya muvakkate ile 
memaliki ecnebiyeye gönderilecek erkân, üme
ra ve zabitana verilecek harcırahların sureti tes
viyesine mütedair kanun lâyihası (1/516) 15 

11. — Mübadele, tmar ve İskân Vekâletinin 
lâğviyle mezkûr Vekâlet vazaifinin Müdüriyeti 
Umumiye teşkilâtı ile Dahiliye Vekâletine devri 
hakkında kanun lâyihası (1/517) 15:16 
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Sayfa 
12. — 1340 senesi bütçesine tahsisatı munzam -

ma itasına dair kanun lâyihası (1/528) 16 
13. — Bilumum ormanların fennî usulü ida

resine ve işletmelerine mütedair 22 Nisan 1340 
tarihli Kanuna tezyil edilmek üzere kanun lâyi
hası (1/518) 16 

14. — Elyevm taharri veya derdesti ihale dev
resinde bulunan bilumum petrol ve neft ve müş-
tekkatı madenleri hakkında kanun lâyihası (1/519) 16 

15. — 397 numaralı Kanunun birinci madde
sinin fıkrai âhiresine tevfikan evvelce tanzim 
edilen cetvellerde isimleri muharrer olmayan ve 
bilâhare zuhur eden malulin hakkında kanun lâ
yihası (1/520) 16 

16. — Sanayi Müdüriyeti Umumiyesi fabri
kalar mülhak bütçesi hakkında Başvekâletten 
mevrut kanun lâyihası (1/521) ,16 

Teklifler 16 
1. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 

Türkiye'ye ithal olunan ecnebi halılarından alın
makta olan oniki misil resmin beş misline ircaına 
dair teklifi kanunisi (2/358) 16 

2. — Saruhan Mebusu Mehmet Sabri Bey ve 
rüfekasının; Mübadele, İmar ve îskân Vekâ
leti 1340 senesi bütçesine on milyon lira tahsisa
tı manzamma itasına dair teklifi kanunisi (2/359) 

3. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 28 Şu
bat 1340 tarihli tedrisatı ibtidaiye vergisi Kanu
nunun birinci maddesinin tadiline dair teklifi 
kanunisi (2/360) 16 

Mazbatalar 16 
1. — Zonguldak Mebusu Ragıp Bey ve rüfe

kasının; Diyarbekir Mebusu Merhum Ziya Gö-
kalp Beyin ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair (2/352) numaralı teklifi ka
nunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 16 

2. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin; 
Maliye Vekâleti, muhtacini zürraa verilen to
humluk bedellerinin avans addederek Ziraî Mah
subu Umumî Kanununun birinci maddesinden is
tifade ettirmekte tereddüt ettiğinden mezkûr mad
denin Muvazenei Maliye Encümenince tefsirine 
dair (4/205) numaralı takriri ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası 16 

3. — Büyük Millet Meclisine intihap edilen ve 
edilecek olan bilûmum mensubini askeriyenin ta
bi olacakları şerait hakkındaki (335) numaralı 
Kanunun ikinci maddesinin tefsirine dair Başve-

Sayfa 
kâletten mevrut (3/272) numaralı tezkere ve Mü-
dafaai Milliye ve Kanunu Esasi encümenlerinin 
madde sarih olduğundan muhtacı tefsir olmadı
ğına dair mazbataları 16:18 

4. — Tirebolu'nun Reşadiye mahallesinden 
Şalakhoğlu Temel Efendi (3/285), Tirebolulu 
Müftüzade Şevket Efendi (3/287), İznikli Sait 
Efendizade Mustafa (3/286) ve Yozgat'ın Med
rese mahallesinden kafazade İsmail Mahtumu 
Nâzım Efendinin (3/284) iadei hukuku memnua-
larına mütedair Başvekâletten mevrut dört kıta 
tezkere ve iadei hukuku memnuaları münasip ol
duğuna dair Adliye Encümeni mazbtası 18 

5. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin; 
Türkiye memleketlerinin ihya ve ilâsına dair 
(2/353) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 18 

6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
bilûmum cinayet mahkemeleri nezdinde (jüri) 
teşkili hakkında (2/351) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası 18 

7. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
münteyibisanilik usulünün ilgasıyle bir dereceli 
intihabın kabulü zımnında İntihabı Mebusan Ka
nununa bir zeyil ilâvesine dair (2/350) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 18 

8. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve 
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair 
(2/349) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 18:19 

9. — Karahisarı Sahip Mebusu İzzet Ulvi 
Beyin Arpa ve Buğday hâsılatında hastalık zu
hur eden mahaller mültezimlerinin üçer ay 
tecili takasitine dair (2/348) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 19 

10. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey 
ve rüfekasının; İdareyi umumiye Vilâyet Ka
nununun 103 ncü maddesinin tadiline dair 
(2/347) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 19 

11. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve 
Dersim Mebusu Feridun Fikri beylerin; Mü-
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Sayfa 
balede, İmar ve İskân Vekâletinin lâğvıyle va-
zaifinin Dahiliye Vekâletine devri hakkında 
(2/345) ve (2/346) numaralı teklifi kanunileri 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 19 

Tezkereler 19. 
1. — Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliğine 

intihabından dolayı Mübadele, îmar ve İskân 
Vekâletinden istifa eden Bursa Mebusu/ Re-
fet Beyin yerine Vekâleti müşarünileyha umu
runun vekâletten Dahiliye Vekili Recep Bey 
tarafından ifâ edileceği tasvip kılındığına dair 
Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinden mevrut tezkere. 19 

2. — Büyük Millet Meclisi bütçesine tahsi
satı munzamma ilâvesine mütedair Meclis İda
re Heyeti tezkeresi (3/301) 19 

3. — Harp Kazançları Vergisi Kararname
sinin onaltıncı maddesinin sekizinci fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut tezkere. 
(3/297) 19 

4. — Maarif Vekâletinin 1340 bütçesinde 
vâki zühulün tashihine dair Başvekâletten mev
rut tezkere (3/298) 19 

5. — Ordu Müfettişliğinden istifa eden İs
tanbul Mebusu Kâzım Karabedir Paşa hakkın
da Başvekâletten mevrut tezkere. 19 

6. — Anadolu Demiryollarıyla Haydarpaşa 
liman, rıhtım, dok ve antrepolarının ait ot
lukları şirketlere devri hakkındaki kanun lâ
yihasının iadesine dair Nafıa Vekâletinden 
mevrut tezkere. 19 

Takrirler 16,19 
1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 

Diyarbekir Mebusu Ziya Gökalp Beyin aile
sine hidematı vataniyeden maaş tahsisi hakkın
daki teklifi kanuninin tercihan ve müstacelen 
müzakeresi hakkında takriri. 16 

2. — Karasi Mebusu Mehmet Vehbi Be
yin; Birinci ve ikinci intihap devrelerine ait 
olup, tevzi olunmamış bulunan zabıt ceridele
rinin tevzii hakkında takriri. 19:20 

3. — Edirne Mubusu'j Hüseyin Rıfkı Be
yin;, nizamnamei dahilinin kırkıncı maddesinin 
tatili hakkında takriri (4/207) 20 

4. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; 
istihsali ârâda müstenkif rey vermek usulünün 
ilgası hakkında takriri (4/208) 20 

Sayfa 
5. — Edirne Mebusum Hüseyin Rıf^j Ş^j^ba 

yin; nizamnamei dahilinin bazı mevadınj}n,rjta- m^^\ 
diline dair takriri (4/209) ,iloii ^ 2 0 

6. — Dersim Mubusu Feridun Fikri Beyjn- jiy j 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü madesinin i ]£fn 

tefsirine dair takriri. > mf2j) 
7. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; ovir{ 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 44 ncü madde- ;ı 

sinin tefsirine dair takriri. (4/211) 20 
8. — Dersim Mebusu» Feridun Fikri Beyin; 

İnhilâl eden mebusluklar için İcra Vekilleri 
Riyasetine müstacelen işarı keyfiyet kılınma
sına dair takriri. 20 

9. — Antalya Mebusu* Murat Beyin; Ist-
tanbul'da mükellefiyeti nakliyei askeriyenin 
tarh ve tevziinde isabet olmadığından ıslâhı 
hakkında takriri (4/62 ikinci sene) 20 

10. — Bayazıt Mebusu Şefik Beyin; İğdır 
ve Kulp kazaları su cetvellerinin tathirine ve 
pamuk fibrikalarının tamir ve inşaatına muk-
tazi sermayenin itasına dair takriri (4/64 ikinci 
sene) 20 

11. — Dersim Mebusu* Feridun Fikri ve 
Ahmet Şükrü beylerin; Cumhuriyetin ilânı senei 
devriyesi münasebetiyle Çemişkezek halkının teb
riki muntazammın telgrafnamelerini takdim 
eylediklerine dair takriri. - 20 

12. — istanbul Mebusus Kâzım Karabekir 
Paşanın; Ordu müfettişliğinden istifa eylediği 
halde devir ve teslim muamelesinin hitamına 
değin Meclise iltihaktan alakonulduğu hakkın
da takriri. 20:23 

Evrakı Saire 
1. — Cumhuriyet ilânının seneyi devriyesi 

münasebetiyle vürut eden: Artvin Belediye ve 
Halk Fırkası Riyasetleri, Afyon Belediye Riya
seti, Alucra Kaymakamı, Antalya Vali Vekili 
ve Halk Fırkası Riyaseti, Edirne Valisi, Erzu
rum Valisi, Ergani Valisi, İzmir İskân ve Taavün 
Cemiyeti Merkezi Umumiyesiyle Belediye Heye
ti ve Muhacirini Islâmiye Muavenet Yurdu, İs
tanbul'da Müskirat Âmilleri Cemiyeti ile sabık 
Dersim Mebusu Tevfik ve Orman Mektebi Âlisi 
Talebe Cemiyeti ve Türk Mürettipler Cemiyeti 
ve Millî Mecmua Müdüriyeti ve Şark idadisi He
yeti İdare ve Talimiyesi ve Darülfünun Emini, 
Eskişehir Vali Vekili, Ödemiş Belediye Reisi, İp
sala Belediye Reisi, İğdır Kaymakamı, Balıkesir 

23 

— 1 3 -
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Sayfa 
Belediye Reisi, Bursa Valisi, Bozcaada Belediye 
Reisi, Bolvadin Halk Fırkası Reisi ve Belediye 
Reisi, Bolu Belediye Reisi ve Valisi, Tercan Be
lediye Reisi, Tokat Vali Vekili, Çorlu Musevi Ce-
mati, Hassa, Kaymakamı, Hoşap Kayma
kam Vekili, Hopa Belediye Reisi, Dereköy Na
hiyesi ahalisi, Denizli Türkocağı, Devrek Bele
diye Riyaseti, Düzce Belediye Riyaseti, Dinar 
Belediye Riyaseti, Zile Belediye Riyaseti, Su
ruç Belediye Riyaseti ve Aşairi, Silifke Belediye 
Riyaseti, Söke Belediye Riyaseti ve Türk Yurdu, 
Siverek Belediye Riyaseti, Şile Kaymakamı, Sa
rıkamış Belediye Riyaseti, Tavşanlı Kaymakamı, 
Tarsus Türkocağı, Tavas Kaymakamı, Kaş Kay
makamı, Kastamonu Belediye Riyaseti, Kandıra 
Türk Birliği, Kocaeli Halk Fırkası Riyaseti, Ko
zan Valisi, Konya Belediye Riyaseti, Konya 
Ereğli'si Belediye Riyaseti, Keşan ahalisi, Geb
ze Belediye Riyaseti, Kilis Belediye Riyaseti, 
Kângırı Valisi, Görele Belediye Riyaseti, Gö
nen Belediye Riyaseti, Giresun Valisi, Mardin' 

Sayfa 
de Abdülkadir ve Süryanii Kadim Patriği İlyas, 
Mersin Belediye Riyaseti, Mürefte Kaymakamı, 
Malkara Halk Fırkası Riyaseti, Muğla Halk Fır
kası, Manisa Belediye Riyaseti, Muş Belediye 
Riyaseti ve Valisi, Malatya Valisi, Nusaybin'de 
Süvari Fırka 4 Kumandanı, Vakfıkebir Kayma
kamı, Yalvaç Halk Fırkası, Yumurtalık Kayma
kamı, İmzalı tebrik telgrafları. 23:24 

2. — Ziya Gökalp Beyin vefatı dolayısıyle 
Adana Türk Gençler Birliği, Diyarbekir Bele
diye Riyaseti ve İstanbul'da Resülzade Mehmet 
Emin imzalı taziyet telgraf nameleri. 

3. — Vilâyet Meclisi Umumisinin küşadı do
layısıyle Bursa vilâyetinden mevrut şükran ve 
ve ikramatı mutazammın telgrafname. 

4. — İSTİZAH : 
1, _ Menteşe Mebusu Esat Efendinin; Mu

hacirin muamelâtı ve imar harekâtı hakkında 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinden istizahı 
(6/18 ikinci sene) 24:38 

2. — İcra Vekilleri Heyetinden umumî istizah. 38:69 

24 

24 
24 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi müzakerat: Saat: 1,45 

REİS : Birinci Reisvekili tsnıet Bey 

KÂTİPLER: Hakkı Bey (Van), Kâzım Vehbi Bey (Ergani) 

REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI: 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası ouknacak. 

Birinci Celse 
Reisicumhur Hazretleri tarafından kuşat edilerek 

müşarünileyhin irat buyurdukları nutku iftitahi istima 

BİRİNCİ İÇTİMA 

1 Teşrinisani 1340 Cumartesi 

olundu. Badehu Makamı Riyasete Birinci Reisvekili 
İsmet Bey geçerek zabtı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul edildi. 

- 14 — 
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Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa ile 
Kolordu Kumandanlarından Fahrettin, İzzettin, Ali 
Hikmet ve Şükrü Naili Paşaların mebusluktan 
istifanameleri kıraat olundu. Birinci ve İkinci Or
du müfettişleri Kâzım Karabekir ve Ali Fuat 
Paşaların müfettişlikten istifa ettiklerine ve Elâ-
ziz Mebusu Cevat ve Edirne Mebusu Cafer 
Tayyar Paşaların vazifei askeriyelerine hitam 
verilip Meclise devam edebileceklerinin tebliğ olundu
ğuna dair Başvekâlet tezkeresi okundu. Müteakiben 
Divanı Riyaset intihabı yapılarak ârâ tasnif edilinceye 
kadar celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek Divanı Riya

set için icra kılınan intihabatta İstanbul Mebusu Fet

hi Beyin Reisliğe, Çorum Mebusu İsmet, Karahisarı 
Şarki Mebusu Ali Süruri, Bursa Mebusu Refet Beyle
rin Reisvekilliklerine, Van Mebusu Hakkı, Zonguldak 
Mebusu Ragıp, Bozok Mebusu Avni, Adana Mebusu 
Kemal, Kângırı Mebusu Talât, Ergani Mebusu Kâ
zım Vehbi Beylerin Kâtipliklere, Sivas Mebusu Rasih, 
Hakkâri Mebusu Asaf, İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey
lerin İdare Memurluklarına intihap edildikleri tebliğ 
edildi. 

Bundan sonra Âzayi Kiramın şubelere tefriki icra 
edildi ve müteakiben Çarşamba günü içtima edilmek 
üzere celseye hitam verildi. 

REİS — Zabtı sabık hakkında bir mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

2. — SUALLER 

1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin hizmeti 
maksureye tabi seksenbeş efendinin Mektebi Harbiye-

3. — EVRAKI 

Lâyihalar 
/ . — Gurebayı Müslimin Hastanesi Röntgen Mü

tehassısı olup esnayi vazifede her iki eli kat edilen 
Doktor İbrahim Vasıf Beye hidematı vataniye terti
binden maktuan elli lira maaş tahsisi hakkında kanun 
lâyihası (1/507) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Memurini Mülkiye Tekaüt Kanununun 23 ncü 
maddesine müzeyyel 390 numaralı Kanuna bir madde 
tezyiline dair kanun lâyihası (1/508) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

3. — Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat 
eden yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkındaki 
10 Nisan 1340 tarihli Kanunun bazı mevadının tadi
line mütedair kanun lâyihası (1/509) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

4. — Harbi Umumide duçarı esaret olan zabitan 
ve memurini mülkiye ve ilmiyenin ailelerine muhassas 
esaret ve sipariş maaşları hakkında kanun lâyihası 
(1/510) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ediyoruz. 

5. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 1340, 
senesi bütçesinin fusul ve mevadına ilâvesine lüzum 
görülen iki milyon beşyüzkırksekiz bin yüzelli liralık 
tahsisat hakkında kanun lâyihası (1/511) 

den terkini kayıtları esbabına dair Müdafai Milliye 
Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Mezkûr Vekâlete havale edilmiştir. 

VARİDE 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale edi
yoruz. 

6. — Rüsumat müfettişlerinin de Harcırah Ka
rarnamesinde tadat olunan müfettişler meyanına itha
line dair kanun lâyihası (1/512) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ediyoruz. 

7. — Gümrüklerce icra edilecek muayenei sıhhiye
ye mütedair 21 Mayıs 1321 tarihli Nizamnamenin 
11 nci maddesi mucibince alınan tahlili saniler ücüra-
tının tezyidi hakkında kanun lâyihası (1/513) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ediyoruz. 

8. — Sigorta kumpanyaları hakkında kanun lâyi
hası (1/514) 

REİS — Ticaret Encümenine havale ediyoruz. 
9. — Sıtma mücadelesine dair yedi kıta kanun 

lâyihası (1/515) 
REİS — Sıhhiye Encümenine havale ediyoruz. 
10. — Memuriyeti daime veya muvakkate ile me-

maliki ecnebiyeye gönderilecek erkân, ümera ve zabi-
tana verilecek harcırahların sureti tesviyesine müteda
ir kanun lâyihası (1/516) 

REİS — Müdafaa i Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

/ / . — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin lâğviy-
le mezkûr Vekâlet vezaifinin Müdüriyeti Umumiye 
teşkilâtı ile Dahiliye Vekâletine devri hakkında kanun 
lâyihası (1/517) 
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1 'Ti iREİS ;^- M^ad^fe^vMDâfoffiy^ encümenlerine ha-

vâfe^İiybrtö. ! ! : : ! J ( İ3M fi*1iJ?i -nı.nü<* 
y-j-faiiii. Y34&sehâsî bütçesine- tâhmatı munzamme 

imMâaB-{^an^nla^h<^ı'^l/V28ji]^ü 

H k E t S ^ 5 ^ ' MÜM£eW ; ^ l iV^ d ®*cüm i enine havale 
edıyöruzAMif;:ifv1 :Hı'•"'"• . ' • • " i ' ^ - i -v^ i n i ^ i y s h 
-r-J3J'\Qj BfiûmiM'ÖrmÜTİlarih fetihî-tidülû idaresine 

ve işletllMMrıM m'û$edair^32uÜıAWçT346 tâtfhli Ka
nuna tezyil edilmek üzere kanun lâyihası (1/518) 

1:1 ItEÎİS1— Z i M EncüMrilne'JnaValİ1 'eBlyoruİ:ü; 
CY4\""— ^Elyevth "taharri 'JVeyâ derdesti' ihale ^devre

sinde bulunan bilûmum petröVve" heft^mü^ekkaiı'niâ-
dehlerı HMiHdalİanı^Wmasrl(lf5^fx - ; "- ' i 

REÎS — Ticaret Encümenine havale ediyor^,^; ;,j 

Takrirler 
/ . — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; Di* 

yarbekir Mebusu merhum Ziya Gökalp Beyin ailesi* 
ne hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair 
kanun teklifinin tercihan ve müstacelen müzakeresine 
dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümenince kabul ve Meclisi 

Âliye takdim edilmiş olan Diyarbekir Mebusu mer
hum Ziya Gökalp Beyin ailesine hidematı vataniye-
den maaş tahsisi hakkındaki teklifi kanuninin bugün 
tercihan ve müstacelen lüzumu müzakeresini arz ve 
teklif eyleriz. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

15. -397 numaralı Kanunun birinci maddesin ^ R E İ S _ M a z b a t a m z n a m e y e a l ı n m ı ş t ı r . Bozok 

Mebusu Süleyman Sırrı Bey, tercihan ve müstacelen 
müzakeresini teklif ediyorlar, kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş-

^.gefejıdinv, 
Mazbatalar 

1. — Kayserir Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; Tür-
,-nsçriij-jü4 --tfüiiiv! iGn:j\<.VLj^ 'JV ıi;HAVI ,-,-.-•<•• . •• 
kıy e ye ithal olunan ecnebi halılarından .alınmakta 
olan oniki misli resmin^.beş misle irçaına. . dair tek-
lıfrkanunısı (21358) , , . ., , 

REİS — Layiha Encumenınç havale .ediyoruz.. . 
• î - ' i ı ' - ' i Y;'>L}UV<\ \u\\U\ UViTıVî} ' ; '>'<'••'• '•' :-V'--'.\ \!. •• .ı-.ın-- '•>>• >• • 

"2:— Saruhan Mebusu Mehmet .Sabri, Bey, ve, 
rüfekasının; Mübadele,'İmar ve iskân Vekâleti 1340 
se^iîu'huHç'^s^%lwönJmilyon "lira' tahsisatı, munzamme 
itasına dair teklifi kanunisi. (2/359fJ"''''" " " ' ' " "" 

REİS !— Layiha Encümenine havale edilmiştir, ,> 

J. — Kastafnom Mşbuşu, H^aUt.,£eyin^2^ i -f # a ? 

birinci maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi (2/^^ö^,\ 
REİS ^ Lâyjh^iEen^ürr^şn/np Jıavaje editapi&ir-

-MU =y.\ -̂ .A-Avv/nva Mazbatalar ^ r ( v n i m ' ; V l ~ (:A 

V\fes ^ ZmğuldaWM<&usû-M$p Bey1 W9üfeİtim-x 

yin ailesine hidematı vataniyeKİ)tertib)rtâeri:'!tHaa^''İdh-'' 
sWtig'Waii>r>tlp352f MmWalVJteMfİkMttnisi \>e'Mu
vazenei Maliye Encümeni îriazbatctsiJ i[ :':r' 

> RvElS^^kRukname^e' almh^iştir: Tercihan ve müs-

fıkrai âhiresine tevfikan evvelce tanzim edilen cetvel-
lej;fâAMmlerh\mUMtrfir \olmeryan -\-v ev bilâhare zuhur, 
eden malûlin hakkında kanun lâyikah,41 /53S)\\:\lh,"• 

REİS ^-nMüyazenei; iMaliyd EhcüMenİrie havile «di
yoruz. 

16. — Sanayi Müdüriyeti Umumiyesi fabrikaları 
nm^tçmvhal^f^miâi-mm^\i/52^^ | | 2 __ Ga^mtep Mebum Ali Cenani Beyin; Ma_ 

^ t S - M u v a z e n e i Maliye E n c ü m e n i n e ^ zürma verüm tohumluk be_ 

' ' *'"'*'' ! " ; ' 4 • • • > - •• I deUerini avans addederek, zürraı Mahsup Umumi 
• Kanununun birinci maddesinden istifade ettirmekte 
i tereddüt ettiğinden mezkûr maddenin Muvazenei Ma-
\ Uy e Encümenince tefsirine dair (4/205) numaralı tak-
i riri ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Encümen tarafm-
dah da bu, mazbata hakkında müstaceliyet teklifi var-
dır. Bu teklifi kabul,^deriler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koymuyorum, efendim: Kabul etmeyenler 
lüîfen" ellerini' 'kaldırsınlar..".' kabul edilmiştir. 

3. — Büyük Millet Meclisine intihap edilen ve 
edilecek olan bilumum mensubini askeriyenin tabi 
olacakları' şerait hakkındaki 3351 numaralı kanunun 
ikinci maddesinin tefsirine dair Başvekaletten mev
rut (31273) numaralı tezkere ve MÛaafaai Milliye 
ve Kanunu '' tisasî Encümenlerinin^madde sarih ol
duğundan muhtaci tefsir olmadığına'dair'mazbatası. 

5 REİS ; — ' Okunacaktır V 
, m m f e i İ l ü İ İ ! I K ' R P İ f ' M e s î n f 
\ uv>İluyukuvM!Îİİet' Meclisine ıntiîmp'edİİen've edifeçek 
i olan bilumum mensubini askeriyenin tabi olacakları 
| şe!râİt'İiakkiıMâ 38^'numaralı kanunun ikinci*miad<le-
! sine tevfikan Mecliste .aza bulunan bilumum erkan, 
I ürhera Ve; Rabıtan 'vemensubini askeriye hukuku mük-

tâ«eleö^mtizakeMİ^Mâickihdâ=da, Stilejto^n Sırrı ABê  I! t&Mt a^k^ryfeİenHfeb^lugu U ' m u d M n c e " m a ^ z ' 
yfevfâkr#i(^âMir,vökunaeaktfr: ; ' l ; l U , : a ' v;''"',,,":'s 11 o î ü $ ^ e V r â u W 'devrşis 
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intihabiye esnasında Mebusluktan istifaları halinde 
Mebus olmazdan evvelki sicillere göre muamele gö
recekleri muharrer ise de Mebusluktan evvel sicillâ-
tı olmayanların Mebuslukları temadi ettiği takdirde 
kıdemen terfii sırası gelmiş ve geçmiş ve belki ordu
daki hem nasıplıları iki rütbe terfi ettikleri halde 
Mebus olmalarından dolayı hakları mahfuz kalanla
rım bilâhara hukuku mahfuzanın itası halinde iki rüt
benin birden verileceği tabiî olduğuna göre Mebus
lukları bu suretle devam edenlerden kıdem sırasiyle 
hulul edenlerle Mebusluk sıfatı üzerinde iken sicil 
istihsal etmiş ve Mebusluk esnasında kıdeme terfi sı
raları hulul eylemiş bulunanların Mebusluktan istifa 
etmeden terfilerinin icrasında tereddüt edildiğinden 
bahis ile maddei mezkürenin tefsiri Müdafaai Milliye 
Vekâleti Celilesinden talep edilmekte olduğundan 
muktezasının ifasına müsaadei riyaset penahilerini arz 
ve istirham eylerim efendim. 

6 . 7 . 1340 

Başvekil 
ismet 

Riyaseti Celileye 

Asker Mebuslar hakkındaki 385 numaralı Kanu
nun ikinci maddesinin tatbikinde duçarı tereddüt olan 
Müdafaai Milliye Vekâletinin işarına atfen bu mad
denin tefsiri talebini havi 6 . 7 . 1340 tarih ve 
1/2611/718 numaralı ve Meclis Heyeti Umumiyesin-
den Encümenimize havale buyurulmuş olan Başvekâ
let tezkeresi üzerine Encümenimizde durudiraz mü-
zakerat cereyan etmiş ve ikinci müzakeremize Müda
faai Milliye Vekili Paşa Hazretleri ile Vekâletin 
muamelâtı zatiye müdiranmın da hazır bulunarak 
müttefikan noktai atiye üzerinde karar kılınmıştır. 
385 numaralı Kanunun ikinci maddesi «Birinci ve 
İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde aza bulun
muş olan ve bulunan bilumum erkân ve ümera ve 
zabitan ve mensubini askeriyenin hukuku müktesebei 
askeriyeleri ve kıdemleri Mebusluk müddetince dahi 
mahfuz olup...» ibaresiyle asker mebusların mükte
sebei askeriyelerinin Mebusluk müddetince dahi mah-
fuziyelerini sarahaten temin etmekte bulunmuş oldu
ğuna nazaran bu müddet zarfında kıdemleri hulul 
edenlerin sicillerine göre muamele göreceği tabiî ol
makla bu sureti muamelenin maddei mezkürenin ruh 
ve maksadı tesisine tamamen mutabık bir şekil ol
duğu ve bunda tereddüde mahal olmayıp maddenin 

muhtacı tefsir bulunmadığı müttefikan kabul edil
miştir. Heyeti Umumiyeye arz olunmak üzere Ka
nunu Esasi Encümenine takdim olunur. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi 
Erzurum 
Rüştü 
Kâtip 
Rize 
Fuat 
Aza 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Aza 
Çatalca 
Cemil 

Mazbata Muharriri 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Aza 

Karahisarısahip 
Ali 
Aza 

izmit 
ibrahim 

Aza 
izmit 

Saffet 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasını Reyi 
Âlinize vaz ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kanunu 
Esasî Encümeni mazbatası okunmadı Reis Bey! 

REİS — Okuyalım efendim. 

Riyaseti Celileye 
Asker Mebuslar hakkındaki 385 numaralı Ka

nunun ikinci maddesinin tatbikinde duçar tereddüt 
olan Müdafaai Milliye Vekâletinin işarına atfen bu 
maddenin tefsiri talebini havi 6 . 7 . 1340 tarihli ve 
1/2611/718 numaralı ve Meclis Heyeti Umumiyesin-
den Müdafaai Milliye Encümenine muhavvel tezke
re ile 26 . 6 . 1340 tarih ve 3/272 numaralı Heyeti 
Celilenin havalesi üzerine Encümenimizce dahi ma-
rüzzikir Müdafaai Milliye Encümeninin kararı tas
vip olunmakla Heyeti Umumiyeye arz olunmak üze
re işbu mazbata tanzim kılındı. 
Kanunu Esasî Encümeni 

Reisi Namına 
Kângırı 

Ahmet Talât 

Kâtip 
Bozok 
Avni 

Aza 
Kütahya 
Ragıp 

Mazbata Muharriri 
Gelibolu 

Celâl Nuri 

Aza 
Muş 

İlyas Sami 

Aza 
izmit 

İbrahim Süreyya 
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REİS — Müdafaai Milliye ve Kanunu Esasî 
Encümenleri mazbatalarını Reyi Âlilerine vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum efendim. Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Tirebolu'nun Reşadiye mahallesinden Şalak
tı oğlu Temel Efendi (3/285), Tirebolulu Müftüzade 
Şevket Efendi (3/287), İznikli Sait Efendizade Mus
tafa (3/286) ve Yozgat'ın Medrese Mahallesinden 
Kafazade İsmail mahdumu Nazım Efendinin (3/285) 
iadei hukuku memnualarına mütedair Başvekâletten 
mevrut dört kıta tezkere ve iadei hukuku memnua-
ları münasip olduğuna dair Adliye Encümeni mazba
tası vardır. 

REİS — Okunacaktır. 

Heyeti Umumi y ey e 
Tirebolu'nun Hamam Mahallesinden Budak oğ

lu Hasan zevcesi Şaziye'ye cebren feyli şeni icra ey
lemesinden dolayı Trabzon istinaf mahkemesinde 
vicahen sadir olan 1328 tarihli hüküm ile üç sene 
küreğe mahkûm Tirebolu'nun Reşadiye Mahallesin
den Şalaklı oğlu Temel Efendi bin Ahmet ve İne
bolu'nun Camii Kebir Mahallesinden Sünnetçizade 
Rasim Efendi ile zevcesi Nigâr hanımı cerh ve bun
lardan Rasim Efendinin cerhten müteessiren vefatı
na sebebiyet vermek maddesinden dolayı Kastamo
nu ceza mahkemesinden vicahen sadır olan 19 Mayıs 
1323 tarih ve 110 numaralı hüküm ile on beş sene 
küreğe mahkûm olup ilânı Meşrutiyette neşrolunan 
10 Temmuz 1324 tarihli Af Kanunundan bilistifade 
nısıf müddeti cezaiyesinin tenzili suretiyle ikmali 
müddet ederek tahliye olunan Tirebolulu Müftüza
de Şevket Efendi ve iznik kazasının Körsinan kar
yesinden Halil oğlu Mehmet'in keyfiyeti katlinden 
dolayı Ertuğrul Cinayet Mahkemesinden vicahen 
sadır olan 9 Eylül 1326 tarihli hüküm mucibince on 
beş sene küreğe mahkûm olup ikmali müddeti ha
sebiyle tahliye kılınan kariyeyi mezkûreli Sait Efen
dizade Mustafa ve Yozgat'ın Yeni Cami Mahalle
sinden Hacı Hüseyin Efendizade f>\cıbekir Efendi 
mahdumu Hasan'a feyli livata icra etmek maddesin
den dolayı mülga Yozgat tstinaf Mahkemesinden 
vicahen sadır olan 26 Mart 1324 tarih ve 16 numa
ralı ilâmla hadaseti sininden dolayı tenzilen bir sene 
on gün berayi islâh nefs hapse mahkûm edilerek ik
mali müddetle tahliye kılman Yozgat'ın Medrese 
Mahallesinden Kafazade ismail mahdumu Nazım 
Efendinin iadei hukuku memnualarına mütedair 
Başvekâleti Celileden mevrut ve Encümenimize mu-
havvel dört kıta tezkere kıraat edildi. 

Evrakı ledettetkik; usulüne mutabık ve Usulü 
Muhakematı Cezaiyenin faslı mahsusu ahkâmına 
muvafık görüldüğünden merkumunun iadei hukuku 
memnuaları münasip olacağının Heyeti Umumiyeye 
arzına karar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına 

vlazbata Muharriri 
Feridun Fikri 

Kâtip 

Bulunmadı 

Aza 
Tokat 
Emin 

Aza 
Ergani 
ihsan 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Çorum 

Münir 

Aza 
Bayezit 
Şefik 

REÎS — Adliye Encümeni mazbatası hakkında 
mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) Adliye En
cümeni mazbatasını Reyi Âlilerine vaz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

5. — Türkiye memleketlerinin ihya ve ilâsına da
ir Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin (2/353) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REtS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 
6. — Bilumum cinayet mahkemeleri nezdinde 

(Jüri) teşkili hakkında Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin (2/351) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası, 

REtS — Adliye Encümenine veriyoruz. 
7. — Müntehibi sanilik usulünün ilgası ile bir de

receli intihabın kabulü zımnında intihabı Mebusan 
Kanununa bir zeyl ilâvesine dair Dersim Mebusu Fe
ridun Fikri Beyin (2/350) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REtS — Dahiliye ve Kanunu Esasi Encümenle
rine tevdi ediyoruz. 

8. — Tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve 
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair Dersim Me
busu Feridun Fikri Beyin (2/349) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha, En
cümeni mazbatasını 
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REİS — Dahiliye Encümenine tevdi ediyoruz. 
9. — Arpa ve buğday hasılatında hastalık zuhur 

eden mahaller mültezimlerinin üçer ay tecili tekasi-
tine dair Karahisarısahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin 
(2/348) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine veriyoruz. 

10. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey ve rü-
fekasının; İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun yüz 
üçüncü maddesinin tadiline dair (2/347) numaralı tek
lifi Kanunisi ve Şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Dahiliye Encümenine tevdi ediyoruz 
11. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Dersim 

Mebusu Feridun Fikri Beylerin Mübadele, İmâr ve 
İskân Vekâletinin lağviyle vezaifinin Dahiliye Vekâ
letine devri hakkında (21.345 ve 346) numaralı teklifi 
kanunileri ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

REİS — Mübadele ve Dahiliye Encümenlerine 
tevdi ediyoruz. 

Tezkereler 
1. —. Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliğine inti

habından dolayı Mübadele, İmâr ve İskân Vekâletin
den istifa eden Bursa Mebusu Refet Beyin yerine Ve
kâleti Müşarûnileyha umurunun vekâleten Dahiliye 
Vekili Recep Bey tarafından ifa edileceği tasvip kı
lındığına dair Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinden mevrut tezkere. 

REİS — Okuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliğine intihabın

dan dolayı Mübadele İmâr ve İskân Vekâletinden is
tifa eden Bursa Mebusu Refet Beyin yerine Vekâleti 
Müşarinileyha umurunun vekâleten Dahiliye Vekili 
Recep Bey tarafından ifası Başvekâletin işarı üzerine 
tasvib kılınmıştır. Keyfiyeti Meclisi Âliye arz ederim 
efendim. 

Gazi Mustafa Kemal 
Türkiye Reisicumhuru 

2. — Büyük Millet Meclisi Bütçesine tahsisatı 
munzamme ilâvesine dair Meclis İdare Heyeti tez
keresi (3/301) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine tevdi 
ediyoruz. 

3. — Harp kazançları vergisi kararnamesinin 16 
ncı maddesinin 8 ne i fıkrasının tefsirine dair Başve
kâletten mevrut tezkere (3/297) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — Maarif Vekâletinin 1340 bütçesinde vaki zü
hulün tashihine dair Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/298) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine tevdi 
ediyoruz. 

5. — Ordu müfettişliğinden istifa eden İstanbul 
Mebusu Kâzım Karabekir Paşa hakkında Başvekâ
letten mevrut tezkere. 

REİS — Bu husustaki takrirle birlikte arz edile
cektir. 

6. — Anadolu demiryolları ile Haydarpaşa liman, 
rıhtım, dok ve antrepolarının ait oldukları şirketlere 
devri hakkındaki kanun lâyihasının idaresine dair 
Nafia Vekâletinden mevrut tezkere 

REİS — Okuyoruz : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Anadolu demiryolları ile Haydarpaşa liman, rıh

tım, dok ve antrepolarının ait oldukları şirketlere dev
ri hakkında Vekâleti acizi ile mezkur şirketlerin selâ-
hiyeti kâmilesini haiz vekili mösyö Höknen arasın
da tespit edilen itilâfnamenin kabul ve tasdikine dair 
olan kanun lâyihası Başvekâleti Celilenin 7 . 1 1 . 1339 
tarih ve (6/125) numaralı tezkeresiyle Riyaseti Celi-
lelerine irsal kılınmıştı. 

22 Nisan 1340 tarihli kanunla mezkûr hattın Hü
kümetçe iştirası takarrür eylemiş olmasına binaen iti
lâfnamenin tasdikine lüzum kalmadığından salifülarz 
kanun lâyihası ve merbutatının iadesine müsaade bu-
buyrulmasını rica ederim efendim. 

7 Teşrinisani 1340 
Nafia Vekili 

Süleyman Sırrı 

REİS — Lâyihai mezküre Nafia Vekâletine iade 
edilecektir efendim. 

Takrirler 
2. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, birin

ci ve ikinci intihap devrelerine ait olup tevzi olunma
mış bulunan zabıt ceridelerinin tevzii hakkında tak
riri. 

REİS — Okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 

Geçen senenin 1 Mart 1340 tan Meclisin tatil ta
rihi olan 23 Nisan 1340 a kadar olan zabıt cerideleri 
ile Birinci Büyük Millet Meclisinin zabıt ceridelerinde 
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henüz tevzi edilmeyen yirminci ciltten yirmi sekizin
ci cildine kadar tatilde tabı takarrür eden kısımları
nın bir an evvel tevziini teklif eylerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Efendim! Bu zabıt cerideleri tab edilmiş
tir, paket halinde tevzi edilecektir, müstacelen isteyen 
arkadaşlar matbaadan alabilirler, efendim. 

Efendim, tekrar arz edeyim. Bu zabıtlar tab edil
miş ve hazırlanmıştır. Ancak tertip dairesinde tasnif 
edilecek ve paket haline konulacaktır. Eğer müstace
len istiyen arkadaşlar varsa matbaadan alabilecekler
dir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Reis Beyin bu 
söyledikleri İkinci Meclis zabıtnamelerine aittir. 

REİS — Hayır efendim, hayır! Birinci Büyük Mil
let Meclisinin de bu Meclisin de zabıt cerideleri tab 
edilmiştir. Hazırdır, tevzi edilecektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O Halde sözüm yok. 

3. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin ni
zamname dahilinin kırkıncı maddesinin tadili hak
kında takriri (4/207) 

REİS — Nizamnamei Dahili Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin istih
sali ârâda müstenkif rey vermek usulünün ilgası hak
kında takriri (4/208) 

REİS — Nizamnamei Dahili Encümenine veri
yoruz. 

5. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin nizam
namei dahilinin bazı me vadinin tadiline dair takriri 
(4/209), 

REİS — Nizamnamei Dahili Encümenine veriyo
ruz. 

6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin Teş
kilâtı Esasiye Kanununun yirmi üçüncü maddesinin 
tefsirine dair takriri. 

f 
REİS — Kanunu Esasi Encümenine havale edi

yoruz. 
7. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; ^Teş

kilâtı Esasiye Kanununun kırk dördüncü maddesinin 
tefsirine dair takriri (4/211) 

REİS — Kanunu Esasi Encümenine havale edi
yoruz. 

8. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; inhilâl 
eden Mebusluklar için İcra Vekilleri Riyasetine müs
tacelen işarı keyfiyet kılınmasına dair takriri 

REİS — Başkâtibe havale ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Makamı riyasetin tezkerei mahsusasiyle tebliğ edilmek 
icap ederki müessir olsun. 

REİS — Tabii efendim. Tezkereyle tebliğ edile
cektir. 

9. — Antalya Mebusu Murat Beyin İstanbulda mü
kellefiyeti nakliyei askeriyenin tarh ve tevzünde isabet 
olmadığından İslahı hakkında takriri (İkinci sene 4/62) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 

nizamnamei dahilinin 87 nci maddesine tevfikan Mec
lis Riyasetinin İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine teb
ligatta bulunması lâzımdır. 

REİS — Tabiidir efendim. Usulen tezkere ile ya
zılacaktır. 

10. — Bayezit Mebusu Şefik Beyin İğdır ve Kulp 
kazaları su cetvellerinin tathirine ve pamuk fabrikala
rının tamir ve inşasına muktazi sermayenin itasına dair 
takriri (İkinci sene 4/64) 

REİS — Başvekâlete veriyoruz. 
11. — Dersim Mebusu Feridun Fikri ve Ahmet Şük

rü Beylerin; Cumhuriyetin ilânı senei devriyesi müna
sebetiyle Çemişgezek halkının tebrikini mutazammın 
telgraf namelerini takdim eylediklerine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Cumhuriyetin ilânı senei devriyesi münasebetiyle 

Çemişgezek halkı hissiyatı şükrankâranelerinin Meclisi 
Âliye iblağına acizlerini tavsit etmiş olmakla arzı key
fiyet olunur efendim. 

1 Teşrinisani 1340 
Dersim Mebusu Dersim Mebusu 
Reridun Fikri Ahmet Şükrü 

. REİS — Ittılaınıza arz olunur. 
12. — Ordu müfettişliğinden istifa eylediği halde 

devir ve teslim muamelesinin hitamına değin Meclise 
iltihaktan alakonulduğu hakkında İstanbul Mebusu 
Kâzım Karabekir Paşanın takriri ve bu bahta Başve
kâletten mevrut tezkere. 

REİS — Okunacaktır: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
26 Teşrinievvel 1340 tarihinde ordu müfettişliğin

den istifamı verdim ve ordu müfettişlerinin merbut ol
duğu Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin malumatı 
tahtında Meclise devama başladım. Bu suretle Riya
seti Celile ve Meclisi Âli istifa ettiğime muttali oldu. 
İstifanamemin bir suretini gönderdiğim Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa ile de Mecliste mükerreren görüş
tüm. Hiç bir taraftan müfettişlikten infikâke mani bir 
mütalaa dermeyan edilmediği halde dün gece yani is-
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tifamdan beş gün sonra (31 . 10 . 1340 Cuma günü 
akşamı geceleyin) Müdafaai Milliye Vekilinin Sarıka-
mıştan gelecek olan asilin vürüdüna kadar beni Mec
lise iltihaktan alakoymak isteyen bir tebliğini aldım. 
Ordu müfettişliği kumanda makamı olmadığından 
müfettişin infikâkinde bir beis yoktur. Bundan başka 
asilin vürüdüna kadar lüzum varsa yakın yerlerde bir 
vekil tayini ve müfettişlik merkezinden ayrılmadığım 
cihetle asilin vürudunda icap eden malumatın itası 
imkânı da varken böyle gayrı muayyen bir müddet 
için Meclisi Âliden ayrı kalmayı doğru bulmuyorum. 
Mamafih bu hususta selâhiyettar olan Meclisi Âli
nin kararına intizar eylediğimi arz eylerim efendim. 
1 Teşrisani 1340 

îstanbul Mebusu 
Kâzım Karabekir 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
îstanbul Mebusu Karabekir Kâzım Paşadan Mü

dafaaı Milliye Vekâletine gelen ve halefine tevdii va
zifeden evvel vazifeyi teşriiyeye avdet talebini havi 
olan 1 . 1 1 . 1340 tarihli tezkerede bu bapta Meclisi 
Âli Riyaseti Celilesine de müracaatta bulunduğu bil
dirilmektedir. Keyfiyetin tavzihi için müşarinileyhin 
vekâlete olan müracaatnamesi suretiyle Müdafaai Mil
liye Vekâletinden kendisine verilen cevap sureti ittilâi 
riyaset penahilerine arz ve takdim olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Ferik Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerine 
1 Teşrinisani 1340 tarihli tezkerei âlileri cevabıdır. 
1. — Vezaifi askeriyenin devir ve teslimi bir vesile 

değil ayrıca bir vazifei kanuniyedir. 
Vekâletin tebligatı resmiyesi gayrı muayyen bir 

müddet için vazifei teşriiyeye devam etmemekliğinize 
vesile olmayıp maddei kanuniyenin nizamat ve taa-
mülü askeri dairesinde tatbikinden ibaret olduğu aza-
dei iştibahtır. 26 Teşrinievvel 1340 ta verdiğiniz istifa
nın cevabı resmisi 30 Teşrinievvel 1340 ta vuku bulan 
tebligattır. Bu kadar mühim muamelâtı resmiye ve ba
husus muamelâtı zatiye şifahen müzakere ve intaç 
edilmek mümkün ve mutat olmayıp muamelâtı mezkü-
re ancak usulü dairesinde ve tahriren kesbi katiyet 
eder. Mürur eden beş gün ahvali mumaselede geç ad
dolunmaz. Gerçi istifanızdan sonra Meclis koridorun
da görüşmüş isek de bunlar bir muamelâtı hususiye-
den ibaret olup ne vazifenizin devir ve teslimine ve 
ne de ifayi vazifeye başladığınıza dair resmi bir ma
lumata malik olmadım. Meclis Riyaseti Celilesi bir 
defa Mecliste hazır bulunmanıza müsaade buyurmuş-

— 21 

lar ise vezaifi askeriyenizde bir ilişiğiniz kalmadığını 
tahmin buyurmalarındandır. Hakikat üzerine muame-
lei muktaziyeye tevessül buyuracakları tabiidir. Vazi
fei askeriyenizi devir ve teslim ettiğinize dair Vekâ
letten hiç bir tarafa maruzat ve tebligatta bulunulma
mıştır. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Müşir Fevzi 
Paşa Hazretlerinin dahi istifanızın kabulünü tazam-
mun edecek bir cevabı şifahi vermedikleri müşarüni
leyhten bissual tahakkuk etmiştir. 

Binaenaleyh bu zeminde zühulü âlileri muhakkak
tır. Usul ve nizamatı askeriyeye göre ordu müfettiş
liği vazife ve mesuliyeti henüz uhdenizdedir. Böyle ol
masa terki vazife gibi gayri kanuni bir vaziyeti aske
riyenin hudusu mevzubahis olmak iktiza eder. Bahu
sus istifayi âlileri üzerine halefi âlilerinin tayin olun
duğu ve zati âlilerinin alel usul vazaifi askeriyenizi 
devir ve teslim ve imba ettikten sonra Meclisi Âliye 
avdet buyurabileceğiniz Başvekâletten Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti Celilesine arz olunmuş ve dünkü iç-
timada Heyeti Umumiyede kıraat olunarak muame
lenin bu tarzda cereyan edeceğine Meclisi Âlice de 
ıttıla hasıl olmuştur. Binaenaleyh yeni vazifei askeriye 
değil uhdenizde mevcut bir vazifeyi askeriyenin alel
usul devir ve teslim edilmesi mevzuubahistir. Ordu 
müfettişliğine ait vazaif ve mahrem vesaikin bizzat 
tarafı devletlerinden halefi âlilerine devir ve teslim 
ve imbası velhasıl 31 Teşrinievvel 1340 tarihi vekâle
tin tezkeresi veçhile hareket buyrulması ehemmiyetle 
rica olunur. 

2. — İşbu tezkerenin suretiyle 1 . 1 1 . 1340 tarihli 
tahriratınız sureti berayi ıttıla Başvekâletten Meclisi 
Âli Riyaseti Celilesine takdim olunmuştur efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Ferik 

Kâzım 

Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa Hazretlerine 
31 . 10 . 1340 tarihli bir tezkerenize nazaran devir 

ve teslim vesilesiyle gayrı muayyen bir.müddet için 
vazifeyi teşriiyeye devam etmemekliğim tebliğ buy-
ruluyor. 26 . 11 . 1340'ta Ordu müfettişliğinden isti
famı vererek keyfiyeti zatı âlilerine ve Erkânı Harbi
ye Riyasetine bildirmiş idim. O vakit böyle bir şeye 
lüzum gösterilmediği gibi Erkânı Harbiye Reisiyle 
görüştüğüm zaman asile intizar etmek bahsi ileri sü
rülmemiştir. Beş gün sonra bilmem neden böyle bir 
vesile ihdas buyruldu. Vazifei askeriye kabul etmiş 
olduğum müddetçe askerî kanunlarına tabi olmak lü
zumu tabiidir. Fakat oradan kabul edilen istifaname 
ile ayrıldıktan ve Meclise iltihak ettikten sonra velev 
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muvakkat bir surette olsun tekrar bir vazifeyi kabul 
hem arzuma hem de Büyük Millet Meclisinin kara
rına mütevakkıf olduğumdan keyfiyeti mezkur Mec
lis Riyasetine yazdığımı arz eylerim efendim. 

İstanbul Mebusu 
Kâzım Karabekir 

REİS — Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri takrir
lerinde istifayı müteakip vazifei teşriiyeye iltihak ede
bileceği kanaatim izhar buyuruyorlar. Yani istifayı 
müteakip vazifeden ayrıldıklarını söylüyorlar. Müda-
faai Milliye Vekili Paşa da devir ve teslim muamele
sine kadar kanunen ve nizamen vazifei askeriyeden 
ayrılmamış olduklarına dair tezkere gönderiyorlar. 
Başka mütalâa var mı efendim? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Kanunu Esa
si Encümenine gitsin. (Hacet yok sesleri). 

KILIÇ ALI BEY (Gaziantep) — Ali Fuat Paşa 
gitti mi Reis Bey? 

REtS — Efendim, Makamı Riyaset Ali Fuat Pa
şanın hareketinden haberdar değildir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Evvelce Kâzım Karabe
kir Paşa Hazretleri buraya geldi, burda oturdular, rey 
verdiler, Divanı Riyaset kabul etti. Meclise iltihak 
eden bir akradaşı, bir azayı müzakerata iştiraktan her
hangi bir kuvvet alakoyabilir mi, böyle şey olur mu? 

REÎS — Efendim, bendeniz Kâzım Karabekir Pa
şa Hazretlerinin Meclise gelmiş olduklarını gördüm. 
Hem vazifei hoşamediyi ifa ve hem de vaziyetlerini 
sordum. Vazifei askeriyeden istifa eylediklerini söyle
diler. Riyasete, istifalarından resmen malumat gelme
diği için vaziyeti askeriyelerine muttali olmayan Di
vanı Riyaset bittabi istifaları üzerine sakit kalmıştır. 
Binaenaleyh tarafeynin tezkereleri Kâzım Karabekir 
Paşa Hazretlerinin bugünkü vaziyeti askeriyelerini 
izah ettiğinden dolayı vaziyeti Heyeti Celilenize arz 
ettim. 

Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri tezkeresi ile is-
tifayi müteakip vazifei askeriyesinden ayrıldığı kanaa
tini izhar ediyor. Müdafaai Milliye Vekâleti de vazi
fei askeriyesini devir etmeden Meclise devamı mem
nudur diyor. Arkadaşlardan da bir teklif vardır. Bu 
tezkerelerin Kanunu Esasi Encümenine havalesini tek
lif ediyorlar. 
. MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 

usul hakkında söyleyeceğim. Hatırımda kaldığına gö
re kumandanlar bilfiil vazife kabul ettikten sonra Mec
lise devam eder, edemez meselesi ne dereceye kadar 
takyit edilebilir, istifa etmiş ve istifası kabul edilmiş 
olan bir kumandan, devir meselesi olmazsa veya ol-

I mamasına nazaran vazifesine devam ediyor mu, et
miyor mu? Elan kumandan mıdır, değil midir? Bilmi- , 

| yorum. Gayri muayyen bir zamana bu meselenin tali
ki doğru değildir. Hiç olmazsa Kanunu Esasi veya 

I Müdafaai Milliye Encümenine gitmelidir. Burada bir 
I tezkere ile bunu kabul etmek, lalettayin bir zamana 
I talik etmek demektir. Bu katiyen doğru değildir. Usul 

noktai nazarından, Kanunu Esasi Encümeninden ve
ya Müdafaai Milliye Encümeninden geçmesi lâzım
dır. Burada tespiti doğru değildir. Binaenaleyh bir tez
kere ile halletmek değil, bir mesele olarak tespiti lâ
zımdır. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Efendim, 
mevzuubahis olan mesele iki noktai nazardan haizi 
ehemmiyettir. Birisi uhdesinde vazifei askeriye bulu-

I nan bir zat Meclisi Âlide ispati vücut edemez. Bunu 
Teşkilâtı Esasiye ile müeyyet bir kanun yaparken dü-

I sunuyordum, düşündüğüm nokta bilhassa bu idi. Or-
I du, siyasetle iştigal edemez. Uhdesinde vazifei aske-
I riye bulunan zat bir mesele hakkında burada rey ve-
I remez. İkincisi vazifei askeriyeye, Meclisteki vazifei 

teşriiye bir suretle tesir ettirilemez. Bir Mebus ku
mandan iken istifa ediyor ve istifayi müteakip hiçbir 

I muameleye intizar etmeksizin Meclise geliyor, mev-
I zuubahis muamele budur, kanun sarihtir. Efendim, 
j kanun diyor ki; Mebus iken kumandanlık kabul eden-
I 1er uhdelerinde vazifei askeriye bulunduğu müddetçe 
I Meclise devam edemezler. Bir Mebusun uhdesinde va-
I zifei askeriye bulunup bulunmadığını kim tayin eder? 

Vazifei askeriyeyi veren tayin eder. (Çok doğru ses
leri) Mebus olan zatı âli kendi uhdesinde; bir vazifei 
askeriye bulunduğunu söylemekte ve bir vazifei aske-

I riyeyi hâmil olduğunu ifade etmektedir. 

Diyorlarki «Müfettişlik merkezi Ankara'dır. Mec
lis de buradadır. Asil gelinceye kadar vazifeye devam 
edeyim ve asile malûmat veririm. Ondan sonra me
sele sakıt olur.» Demekki, asil geldiği zaman ona ve
rilecek bir malumatı havi olduklarını kabul etmekte
dirler. Vazifei askeriye bundan ibarettir. Üzerinde as
kerlik bulunan bir zatın Meclisi Âliye devamı müna
kaşa edilecek bir mesele değildir. 

Bu gün bunu bu suretle söylesek ve bir teklifi ka
nuni ile yapsak ve üzerinde vazifei askeriye bulun
duğu halde dahi bir zatın Meclise devam etmesi ka
bul buymlsa bile, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile müey
yet bir esastır. Bu husus yeniden kabul edilemez. Hal-
lolunmuş bir meseledir. Şimdi kabul olunsa ne olur? 
Yeniden bir usul vaz etmek demek olur. Böyle bir 

1 esas üzerinde müzakereyi idame etmek ne demektir? 
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Uhdesinde vazifei askeriye bulunan zatın Meclise 
devamı demek, henüz hallolunmamış bir mesele var 
demektir. Bu birincisi. 

İkincisi; bir adam üzerinde vazife olduğu halde 
terki vazife edebilecek demektir. Terki vazifenin ise 
müsamaha ve ihmal ile arz ettiği ma azara, ordunun 
siyasetle iştigal edebileceğini gösteren diğer bir man-

. zara demektir. Kanun bize bir takım icrai mesuliyet
ler tahmin ediyorki, bu mesuliyette çok ağırdır. Bu 
mesuliyetin altından biz kalkamayız «Bravo alkışlar» 
Teşkilâtı Esasiye Kanunları, vazifei askeriye kanunla
rı, hiç bir zaman tereddüt ve ihmali götürmeyen dev
letin zevabıtı ve müstenidatıdır. Bunlar üzerinde ha
kikat ne ise onu söylemeğe mecburuz, «Alkışlar» 

(Söz isteriz sesleri). 

REİS — Efendim, müzakeremiz, usulü müzakere 
hakkındadır. Musa Kâzım Efendi Hazretleri usul hak
kında söz söylemişlerdir. 

«Reye sesleri» 
Efendim, mevcut takriri reye vaz edeceğim. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Usul hakkında... 

KADRÎ AHMET BEY (Siverek) — Reis Beye
fendi söz isterim. 

RElS — Esasa ait müzakeremiz yoktur. Mevcut 
takriri reye vaz edeceğim. (Reye sesleri) 

Efendim, müsaade buyurunuz, Feridun Fikri B«' 
yin takriri okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Ordu müfettişliğinden istifa eden istanbul Mebu

su Kâzım Karabekir Paşanın kıraat olunan takriri ve 
ol baptaki Başvekâlet tezkeresi Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 102 nci maddesinde mebhus kanuna müteal
lik ve binnetice Mebusların vaziyeti kanuniyelerine 
ait bir meselei esasiyenin ruhuna temas etmekte bu
lunmakla, mezkur takrire ve Başvekâlet tezkeresinin 
bu bapta Meclisçe teamüle esas teşkil eyleyecek mua
mele! kanuniyenin tespit, Heyeti Celileye arz edilme
si zımnında Teşkilâtı Esasiye Encümenine havalesini 
teklif eylerim. 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

RElS — Efendim, bu takriri kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar..! Aksini reye koyacağım efen
dim. «gürültüler» Müsaade buyurunuz efendim! Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar. «Kabul 
edilmemiştir efendim». «Alkışlar» 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Efendim, tez
kerenin metninde (mezkûr Meclis) denilmiş. Mek
tep ve mektep kitapları işleri ile uğraşan Kâzım Ka

rabekir Paşa Hazretleri bunu çok iyi bilirlerdi. Mec
lisi Âli hakkında neden hürmetsizlik göstermişlerdir? 
Bunu soracağım efendim. 

RElS — Kendileri burada yoktur efendim! 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Sorulsun efen
dim! 

REİS — Müzakere kapanmıştır efendim. 

Evrakı saire 

REİS — Efendim, Cumhuriyetin ilânının senei 
devriyesi münasebetiyle vürüt eden evrakı saireyi arz 
ediyorum: 

1. — Cumhuriyet ilânının senei devriyesi münase
betiyle vürüt eden Artvin Belediye ve halk fırkası ri
yasetleri, Afyon Belediye riyaseti, Alucra Kaymaka
mı, Antalya Vali Vekili ve Halk fırkası riyaseti, Edir
ne- Valisi, Erzurum Valisi, Ergani Valisi, İzmir İs
kân ve Teavvün cemiyeti merkezi umumiyesi ile be
lediye heyeti ve Muharcirini İslâmiye muavenet yur
du, İstanbul'da müskirat âmilleri cemiyeti ile sabık 
Dersim Mebusu Tevfik ve Orman Mektebi âlisi tale
be cemiyeti ve Türk mürettipleri cemiyeti ve Millî 
mecmua müdüriyeti ve Şark İdadisi heyeti idare ve 
talimiyesi ve Darülfünun Emini, Eskişehir Vali Ve
kili, Ödemiş Belediye Reisi, İpsala Belediye Reisi, 
İğdır Kaymakamı, Balıkesir Belediye Reisi, Bursa 
Valisi, Bozcaada Belediye Reisi, Bolvadin halk' fır-. 
kası Reisi ve Belediye Reisi, Bolu Belediye Reisi ve 
Valisi, Tercan Belediye Reisi, Tokat Vali Vekili, 
Çorlu Musevi cemaatı, Hassa Kaymakamı, Hoşap 
Kaymakam Vekili, Hopa Belediye Reisi, 
Dereköy nahiyesi ahalisi, Denizli Türk 
ocağı, Devrek Belediye Riyaseti, Düzce Belediye 
Riyaseti, Dinar Belediye Riyaseti, Zile Belediye Ri
yaseti, Suruç Belediye Riyaseti ve aşairi, Silifke Be
lediye Riyaseti, Söke Belediye Riyaseti ve Türk yur
du, Siverek Belediye Riyaseti, Şile Kaymakamı, Sa
rıkamış Belediye Riyaseti, Tavşanlı Kaymakamı, Tar
sus Türk Ocağı Tavas Kaymakamı, Kaş Kaymaka
mı, Kastamonu Belediye Riyaseti, Kandra Türk Bir
liği, Kocaeli Halk Fırkası Riyaseti, Kozan Valisi, 
Konya Belediye Riyaseti, Konya Ereğlisi Belediye Ri
yaseti, Keşan ahalisi, Gebze Belediye Riyaseti, Kilis 
Belediye Riyaseti, Kângırı Valisi, Gerede Belediye 
Riyaseti, Gönen Belediye Riyaseti, Giresun Valisi, 
Mardin de Abdülkadir ve Süryanii Kadim Pateriği 
İlyas, Mersin Belediye Riyaseti, Mürefte Kaymakamı, 
Malkara Halk Fırkası Riyaseti, Muğla Halk Fırkası, 
Manisa Belediye Riyaseti, Muş Belediye Riyaseti ve 
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Valisi, Malatya Valisi, Nuseybinde süvari fırka 4 
kumandanı, Vakfıbekir Kaymakamı, Yalvaç Halk 
Fırkası, Yumurtalık Kaymakamı imzalı tebrik telgraf
ları. 

REİS — Bunlara Divanı Riyasetçe münasip ce
vaplar yazılacaktır efendim. 

2. — Ziya Gökalp Beyin vefatı dolayısı ile Ada
na Türk Gençler Birliği, Diyarbekir Belediye Riya-

4. — İSTİ 

1. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin; muhacirin 
muamelâtı Ve İmar harekâtı hakkında mübadele, İmar 
ve İskân Vekâletinden istizah takriri {6Jİ8 ikinci sene) 

RElS — Efendim, Mübadele, tmar ve iskân Ve
kâletinden yapılan istizah ve sual vardır. Aynı vekâ
lete ait iki de sual vardır. Malumu âliniz istizah vasi 
sual mevzuu olduğu için arkadaşların hakkı kelâmı
nı kaydettim. Sırası gelenlere söz vereceğim efendim. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Geçen 
Perşembe günü Mübadele, İmar ve İskân Vekâletin- m 

den bir istizah açılmış ve müzakere devam etmiştir. 
Bu istizahın zabıtlarını okuduğum zaman birçok ha
tiplerin, İmar ve İskân işleri üzerinde değil, muhte
lif vesilelerle muhtelif vekâletlere ait işlere temas et
tiklerini gördüm. Hatta bazı hatipler müdahaleten 
Başvekilin, Devletin siyaseti dahiliye ve hariciyesi ı 
hakkında âriz ve âmik tafsilât vermesi arzusunu iz- ı 
har buyurmuşlardır. Bu arzulara muttali olduğum 
zaman; buna tamamiyle, maalmemnuniye iktifa et
mek kararını verdim. Mübadele Vekili muhteremi; 
Meclisi Âlinin ârâ ve tensibi ile Reisvekilliğine inti
hap edilmiştir. Fakat bu münasebetle istizahın ehem
miyet veya şümulünün hiçbir surette inkıta etmeme
sini teklif için söz aldım. Bunun inkıtaa uğratılma-
masını Heyeti Âliyenizden rica ederim. Bazı hatip
lerin arzu buyurdukları gibi her vekilden, Başvekil
den bu hususa ait sual sormalarını rica ederim. Ben 
güzel tahtieyi severim. Böyle devletin bin türlü işleri 
içinde yalnız İmar Vekâleti gibi mümkün olduğu 
kadar güç bir zemini intihap edip de onun üzerine 
bütün itirazatı serd etmek ve bütün bu mülâhazatı 
aleyhimde de olsa sevmek sanatimdir. Maalmemnu
niye kabul ederim. (Alkışlar.) Meclisi Âlide bütün ic
raatımız, bütün tasavvuratımız hakkında âriz ve âmik 
her istikamette vasi bir müzakere açmasını teklif ve 
rica ederim. (Kabul ederiz sesleri, alkışlar.) Hatipler 
buna göre söz söylesinler! (Alkışlar, bravo sesleri.) 

seti ve İstanbul'da Resulzade Mehmet Emin imzalı 
taziyet telgraf nameleri. 

REİS — Bunlara da Riyasetçe münasip cevaplar 
yazılacaktır. 

3. — Vilâyet Meclisi Umumisinin küşadı dolayı-
sıyle Bursa Vilâyetinden mevrut Şükran ve ihtirama-
tı mutazammın telgraf name. 

REÎS — Münasip cevap yazarız. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Paşa Hazretleri me
sailerine ait izahat versinler efendim. (İşitmiyoruz 
kürsüye sesleri.) 

RElS — Efendim!, Müzakeremiz istizaha aittir. 
Söz Karesi Mebusu Vehbi Beyindir, İstizah müzake
resine devam ediyoruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bundan 7 - 8 
sene evvel Sıhhiye Müdiri Umumisi olan göz tabibi 
Esat Paşaya gittiğim zaman... (İşitmiyoruz sesleri.) 

VEHBİ BEY (Devamla) — Yavaş yavaş yüksel
tiriz, siz de işitirsiniz. 

Efendim, bundan 7 - 8 sene evvel Sıhhiye Müdiri 
Umumisi olan göz tabibi Esat Paşaya gittiğim zaman 
kendisi ile memleketin ahvali sıhhiyesi hakkında bi
raz konuşmuştuk. Bendeniz memleketimizde mevcut 
olan hastalıkları söylediğim zaman kendisinden dok
tor istemiş, Sıhhiye memuru istemiş idim ve dertle
rimizi anlatmıştım. Kendisinden vesait de istemiştim. 
Bunlara lâzım gelen cevabı verdikten sonra o da ben
denizden Mebus sıfatiyle bir şey talep etti. Dediki, 
Türkiye'de sakin her fert için bir kıymet taktir edil
sin. 

Bir kanun teklif edinizki; bir kıymeti olsun. Me
selâ diyet olarak, üç yüz altın. Üç yüz altın istemiyo
ruz. Hatta otuz altın dahi istemiyoruz. Altmış para 
kadar hasis bir miktar tayin ve tahsis ediniz. 
Yani kuruş olarak bir insanın kıymeti bulunsun, ta-
ki muhasebe defterlerinde insanların kayıtları bulun-
sunda muhasebe defteri kapanamasın ve bunu bir mi
sal ile izah etti, dediki, o zaman Marmaradan sevki-
yat oluyor. İzmir'den, Balıkesir'den, Bursa'dan, Ya
lova'dan kayıklarla İzmit'e İzmit'ten İstanbul'a sevk 
ediliyor. Mudanyadan yüklenilen askerler - yirmi as
ker - çürük bir kayığa yükletiliyor. Fırtınalı havada 
yola çıkarılıyor, yolda ölür. Yazarlar: Ahmet, Hasan, 
Hüseyin, Mehmet, (Kırmızı kalemle) Fevt. İki tane 
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merkebi bir kayığa korlar. Yolda giderken fırtınaya 
tutulur kayık devrilir. Bunu fırtınalı günde gönder
mekte hata mı var idi, kasıt mı var idi diye bu iki 
merkebin bedelinden ziyade tahkikat evrakı tutulur, tel
graf masrafı verilir, nihayet hataen yaptıysa tazmin etti
rilir, kasten yaptı ise tart ve tazmin ettirilir. İşte in
sanların da her ne suretle olursa olsun bir kıymeti olur
sa muhasebe elindeki defteri kapatacak çare arar, 
yani muhasebe defterlerini açık bırakmak için, zim
met kaydedebilmek için bir kıymet veriniz dedi ve ga
yet muhik bir taleptir. Eğer bizde kendimize gelen 
ve mevcut olan halkımızı zimmet ile alıp devretsek 
herhalde o vakit yekdiğerimize şimdikinden daha 
müfit oluruz. Bunu arz etmekten maksadım, biz Lo-
zanda bir ahitname aktettik ve ahitname mucibin
ce bize şu kadar, ırkdaşımız, kadeşimiz, dindadışı-
mız gelecektir ve sonra yine biliyoruzki, memleketi
mizden şu kadar kimse gidecektir. Gelen her fert 
bizim için bir servettir, giden her bir ferdin de git
mesi bizim için bir nimettir. Evvelden beri, bunu böy
le biliyorduk. Sonra' memleketimizde nerelerde han
gi kabilden sanatkâr, tüccar ve çiftçi kısımları sakin
dir, nerelerde arazi vardır, nerelerde emlâk vardır, 
imalâtahaneler nerede vardır? Bu da bizim meçhu
lümüz değildi. Eğer meçhulümüzse memleketimiz meç
hulümüz demektir. Sonra gelecekler de - tamamiyle 
istatistik istemiyoruz, harfi harfine, kelimesi keli
mesine demiyoruz - takribi, tahmini olarak gelecek
ler de dünkü elimizden çıkan yurtlar, kıtalar aha-
lisindendir. Orada sakin olan kardeşlerimiz de han
gi meslektedirler, bunlarda bizim meçhulümüz de
ğildir. Binaenaleyh ben ifrat edecek değilim. Gel
sinler, cennetlere girsinler demeyeceğim; fakat bugün
kü şekilden daha iyi şekilde yapılabilirdi. Gelecek
lerin o mıntıkaları, gerek mevkileri itibariyle, ge
rek lisanları itibariyle, gerek meslekleri itibariyle ge
tirilecekleri, konacakları yer ayrılır ve o suretle ge
tirilebilirdi. Bu, böyle olmadı ve böyle olmadığın
dan dolayı da Refet Beyin ve herhangi bir şahsı ben
deniz tenkit edecek değilim. Geçen gün bir zat - Re
fet Beyin şahsı uzun uzadıya mevzuubahis olduğu za
man - Munsif olalım dedi. Refet Beyin şahsı için olsa 
idi çok doğru idi; fakat ben, bu memlekette bu Cum
huriyet idaresinde mesuliyet esasında vazife perver-
liğin takarrürü arandığı için bunu aramak ve bunu 
tespit etmek istiyorum. Yoksa Refet Beyin şahsını; 
hepimiz kardeşimizi sever gibi sever ve hürmet ede
riz. Binaenaleyh asıl yapılması lâzım gelen, yapılabil
mesi mümkün olan şeyler yapılmış mıdır, yapılmamış 
mıdır? Esas budur. Sonra kanunda mübadele, îmar, 
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İskân Vekâleti diyoruz. İmar kelimesinin (elif) ine te
sadüf edilmiş midir? Hayır! Hâlâ yanmış memleket
leri düz ova halinde bırakıyoruz. Ondan da hiç bah
setmiyoruz, tatbikat sahasında bunları tenkit etmek 
istiyoruz. 

Şimdi efendim! bendeniz evvelâ imardan bahsede
ceğim. İmar hususunda memleketi şuradan meselâ 
Polatlıdan İzmir'e kadar kezalik Bursa'dan Bandır-
ma'ya kadar düşman, kaçtığı memleketler güzergâ
hında bulunan memleketlerde elinin erdiği ve yettiği 
nispette tahribat yapmıştır. Bu tahribata mukabil 
İmar Vekâletine bazı müsaedatta bulunuldu: Şunu 
yapsın, şunu yapsın dediniz ve harikzedeleri hiç ol
mazsa Rum ve Ermeni emvali metrukelerinde iskân 
etsinler denildi. 

Bendeniz bu hususta muhakkak ve şöyle munta
zam bir şey olabilmesini temenni etmiyorum. Olan 
şeylerin bozulduğunu görüyorum. Halk, yani harik-
zedeler, yerleştikleri yerden polisler vasıtasiyle kol
larından tutulup sokaklara atılıyor. Hicret etmiş, fe
lâket görmüş, dönmüş memleketine, nihayet bir oda-
cığa sığınmış, ailesi orada dünyaya çocuk getirmiş, 
polis onun kolundan tutuyor, yangın yerlerine sürük
lüyor. İsteniliyorsa mevki mekân ve isim tasrih ede
rim... 

Sonra kezalik bir Ermeni binasına birkaç harik-
zede sığınıyor, onlara da tebligat yapılıyor, çıkacak
sınız, nereye gidecekseniz gidiniz deniyor. Buna mu
kabil İmar Vekâleti bir kulübe bile inşa ettirmiş de
ğildir, ve bütün inşaat Vekil Beyefendinin burada 
buyurdukları gibi ondört hanedir. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Ne söyle
yecekseniz söyleyiniz gizli kalmasın söyleyin!.. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Erdekte Mürsel ismin
de bir muhacir Bandırmada iskân edilmiştir. Sonra 
geçelim diğer misallere : Söylediğim mahaller, herke
sin gördüğü yerlerdir, bunları zikretmeye, vakit ge
çirmeye lüzum yok. Sonra İskân işlerine geçiyorum. 
Marmara ve Paşa limanları vardırki; adalardır. Bu 
adalar evvelce hemen kamilen Rumlar ile meskûn idi. 
Şimdi ahalisi islâm olan kısımlardırki; üç dört yüz 
haneden ibarettir. Halbuki evvelce orada onbeş, on-
altı bin nüfus vardı. Yani iki üç bin belki daha faz
la hane vardı. Buraya bir miktar muhacir -getirili
yor. Bunları Paşa limamnda bizzat arkadaşlarla gör
dük. Ölüm bekleşiyorlar. Elli kişi ölmüş, elli bir hane 
imiş, yirmialtı hanesi gitmiş, yirmibeş hanesi kalmış 
ve o kalanlarda ölüm bekliyorlar. Kendileri bir vası
ta bulup Erdeğe kaçmışlardır, Erdek ise gerek Harbi 
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Umumide gerek Yunanlıların son firarı sırasında - Yu- I 
nanlıların firar güzergâhı olduğu için - kamilen tah- I 
ribe mâruz kalmış. Oradaki harikzede ve muhacir- I 
lerin vaziyetleri pek perişan bir haldedir. 

MEHMET B. (Biga) — Çadır altındalar. 
VEHBİ B. (Karesi) — Çadır da yok, açıktalar. 

Duvar diplerinde, harabelerde, hâlâ da öyle. Değiş
miş hiçbir vaziyet yoktur. 

Sonra bunlar diyorlar ki; biz hiç muavenet istemi
yoruz, hepsinden vazgeçtik. Yeterki bizi Anadolu içe
risinde bir yere atınız. Tak i, orada belki hizmet ede
riz. Belki dileniriz, hiç olmazsa karnımızı doyururuz. 
Burada hiçbir şey yok. Denizin ortasında sekene! as
liye nâmına kimse yok. Yirmi yedi hane muhacir. Elli ı 
bir hane imiş, yirmiyedi hane kalmış. Kırk elli nüfus i 
orada ölmüştür. 

Sonra Selâniğin Kırçova muhacirleri - ki bunlar ı 
memleketlerinde kızıl biber - kırmızı biber - yetiştirir- j 
lermiş. Yunanlılar bunları zulmen bir iki ay herhangi j 
bir istasyonda tutmuşlar, üstlerinde, başlarında olan- | 
ları yemişler ve bulundukları yer merzagı bir yer imiş. j 
Bunlar kamilen sıtmaya da tutulmuşlar, bin müşkilât 
ile getirilmiştir. 

3 698 Haneden 2 153 hanesi yanmış olan Bandır- j 
ma'ya bunları iskâna getiriyorlar. Şurada Ankara şeh- j 
rinde koca bir şehirde bu kadar süknası azalmış olan t 
bir memlekette iki bin hanenin bu memleket üzerine 
hükmü ne derece buhran yaptığını gözönüne getirin, i 
Bu kadar yanmış olan bir yere. 

MAHMUT CELÂL B. (İzmir) — Adaya koya- | 
mayız, yanık yere koyamayız. Baştan aşağıya mem
leket yanık ve haraptır. Nereye koyacağız. I 

REİS — Rica ederim sükût ediniz, sözünüz mah
fuzdur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Çiftçi olan bu adamları 
kayıkçılıkla, sanatla ticaretle... 

YUSUF AKÇORA B. (İstanbul) — Tenkit ko
lay fakat sanat güçtür. Bakın şaşaladınız! 

VEHBÎ B. (Karesi) — Onun sonra cevabını alır
sınız. Sonra zatiâliniz çıkar burada söylersiniz. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Böyle tek tek sual 
edilirse izah edemez. Serbest bırakınız. Burada sual 
sorulmaz. Reis idare etsin. 

REİS — Söz alanların hakkı kelâmlarını muha
faza ediyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Böyle iki bin küsur hane- I 
si yanmış olan bir memlekete esasen arz ettiğim gibi 
memleketlerinde ancak gemicilik, nakliyecilikle, ba- I 
lıkçılıkla ve ticaretle vakit geçiren adamları kısmen | 
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harebezar olan bir memleketin o harebezarlarına ge
tirip koyuyoruz ve bunun için de insaf ediniz Celâl 
Bey, bunun başka şekli yoktur diyoruz. 

Bendeniz diyorumki, bu memlekette bu olabile
cek kısımlar yapılmamıştır. Tatbikatta hepinizin ve 
hepimizin bildiği misali zikretmek lâzım gelirse bun
ları uzun tetkik etmek mesuliyeti ve memlekette 
mesuliyet fikrini teyit etmek üzere bendeniz de tah
kikatı teşriiye taraftarıyım. Filân, vekil gelmiş, filân 
vekil gitmiş, hiçbir zaman bu meseleyi biz tespit ede
meyiz. Ancak bizim tespit edeceğimiz, bu idarenin 
adaletini göstermek için mükemmeliyeti, ekmeliyeti 
demiyorum. Olabilmesi mümkün olan şeyleri yap
mayanlar hakkında hiç olmazsa tahkikatı teşriiye-
nin taraftarı oluyorum. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Zemin gayet vasi oldu
ğu halde hiç bugün geçirdiğim tereddüdü geçirme-
dim. Söz söylemekten o kadar hazer ediyorum. (Ne
den sesleri) Çünkü Mübadele Vekâleti bir levhayi se
faleti tesvir demektir. Bunda isabet yaptın mı ede
biyat yaptı diyorlar. Sahte inci döküyor diyorlar. Ben
deniz edebiyatı ediplere bırakıyorum. (Ağlamayınız 
sesleri) Bendeniz meşhudatımı, mesmuatımı hafifçe 
söyleyip geçeceğim. Şimdi efendim; İskân Vekâleti
nin şekli hazırı nedir? Muttasıl taşlanan şu mevcudiyet 
neden ibarettir, Bunu teşrih edeceğim. Kendimizin 
tesis ettiği vekâlet olduğu için vekil beylere duahan 
olmuştur. Nihayet vekâletin dümen neferine kadar 
dairei intihabiyemde gördüm. Meşhur bir söz vardır. 
Minelbap ilel mihrap derler. Ben minel mihrap ilel 
bap hepsini gördüm, düşündüm. Buna bir mânâ ver
mek istedim. Terakkiyatı askeriyemizin yanıbaşında 
bir de tabur ağasına benzettim vekâleti, gırtlağına ka
dar asker, başında kırmızı bir fes gördüm. Sesim mü
sait değil, onun için çabuk bitirmek isterim. Sonra 
efendim bu gırtlağa kadar olan askerler hepsi de 
mütekait. Mütekait malum; vazifei vataniyesini ifa 
etmiş, istirahata çekilmiş, bunlar en ziyade faaliyete 
lüzum olan bir sahaya serpiştirilmiş. Haydi diyelim-
ki, bu ihtiyarların gayreti milli yeleri uyandı. Yeni 
ırkdaşlar, yeni kafdeşler geliyor diye bunların gay
reti milliyeleri uyandı da biraz daha fazla hizmet ve 
himmet dökebilecekler. İşte bununla kalmadı. Vekâ
let, harcirahlar hakkında öyle garip emirler verdi ki, 
bunlar yeniden maaşı haliyeleri ile tekaüde sevk edilir
ler. Bulundukları yerde biraz daha nazarımı dolaş
tırdım. Gördümki, Vekâlet misafirlerin iskânını te
min edeyim derken yerlilerin iaşesini temin etmeye 
özenmiş, bu olur hikmeti idare değil, çerçeve tamam 
olmak için bu memuriyetin muvakkat oluşunun ruh 
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ve seciye üzerine tesirini de gözönüne getiriniz, o va
kit levha tamam olur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — O da beni 
dinlememenizin cezası (Handeler) 

ALİ ŞUURÎ B. (Karesi) — Şimdi böyle bir mües
seseden ne beklenebilir? Yani siyasetle mesalihi umur 
mezç edilmiş merhametde araya girmiş, bunun neti' 
cesinden iyi bir şey çıkmayacağı malum idi. İhtisas 
yerine iltimas kaim olmuş; bunun neticesinin nereye 
varacağı bellidir? Hatır, Devlete hater getirecek bir 
dereceyi bulmuşturki, daha fazlasına tahammül edi
lemez. Mesuliyet istihfaf edilmiştirki, aradığımız nok
ta budur. Memuriyet için şiarımız ne idi? Mutlâki-
yet devrinde bendegan, Meşrutiyet devrinde ihvan 

.-vardı şimdi nedir? Cumhuriyet devrinin memuriyet 
şiarı nedir? Yaran. Yaran mıdır? Yok, isim koymak 
lâzımdır ihmal edilmiştir. Suiistimallere gelince bu 
ana kadar tadat edilenlere hatibin bir şey ilâve et
mesi lâzım ise bunu edaya hazırım. 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. (Saruhan) — Lâ
zım. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Müsaade buyurun şim
di içeri girerken bir telgrf aldım: Midillide bıraktığı
mız emlâk ve akaratımıza Edremit Rumları sahip 
ve malik olurken biz zavanllı mübadiller perişan yok-
şuzluklar içinde çırpınmaktayız, kış ve sefalet hepi
mizi tehdit ediyor, mahkûm olduğumuz feci akıbet
ten tahlisimiz ancak hak ve adaletin tecellisiyle kaim
dir. Henüz saçı bitmeyen yetim ve yetimlere ait olan 
Edremit emvali metrukesi tegallüp ve tahakkümün 
tesiriyle başka ellere geçmiştir. Meskenler meşgul, eş-
çar ve arazi mağsuptur. Divanı Muhasebat Reisi Fuat 
Beyin pederi Etem Beye Maliye ve İskân Vekâleti
nin emri ile beşer kuruş icarla onbin kûsür eşçar ve 
bir de fabrika hediye edildiği halde, biz mübadil es-
habı emlâk muhacirlere iskânı adi muamelesi ile ik- „ 
tifa ediliyor. Tapu ibrazında aciz bir, vaziyetteyiz. 
Kefaleti müteselsileyi beyannamelerin yüzde yirmi 
hesabiyle ve bir misil bedeli öşür mukabilinde em
salimiz misilli eşçar tevzii ve burası mıntıkai iskâ-
niye olmadığı halde Rumeli mübadil ve gayri müba
dil mütemevvijana 16 Nisan 1340 tarihli Kanunname 
ile... llh. Mabadi var. Bendeniz hiçbir şeyde birden
bire hüküm vermem. Derhal çantamı karıştırdım. 
İmar Vekâletinin şu emrini buldum. «Muhacir iskân 
olunan bazı mıntıkalarda eşraf ve mütehayyizan ve 
rüesayi memurin veya alelıtlak ahali tahtı icarında 
emlâk ve arazı bulunduğu ve bunların muhacirine 
verilmeyerek müddeti icarlarının hitamına intizar 

edildiği anlaşılıyor. Bu kabilden emlâk ve araziyi va
liler, kaymakamlar, memurini maliye ve Vekâletin 
bilûmum memurları, mümkün olan bilcümle vasaite 
müracaatle meydana çıkararak muhacirine vermeye 
mecburdurlar. Kışın takarrüp etmekte olması dolayı-
siyle muhacirinin iskân edilememesi ve müstahsil va
ziyete getirilmemesi endişesi bulûmum memurini 
düşündürmelidir. Bilâhara yapılacak tetkikatta şu
nun bunun yedinde bu kabil arazi bulunduğu tebey-
yün eylediği takdirde İmar ve İskân Kanununun ikin
ci maddesi mucibince alâkadar bulûmum rüesayi 
memurinin tahtı mesuliyete alınacağını beyan eyle
rim.» 

Güzel.. Altındaki emiri de dinleyin! 
«Midilli Etem Beyin uhdei isticarından bulunan 

fabrika ve zeytinliklere ilişilmemesi hakkında mın
tıkaya ve oraya mükerreren tebligat yapıldığı hal
de feshi icarda İsrar edildiği anlaşılıyor. Vekâletten 
yapılan tebligatın nazarı dikkate alınmaması esba
bının inbası. 

Vekil 
Refet 

REFET B. (Bursa) — Tabiî izah edeceğim. 
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Acaba bunun 

esbabını tetkik buyurdunuz mu? 
ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Feshi icar için umu

mî emir verilmiştir. Valiye yakılmıştır. Vali, amiri 
umumidir. İstisnai muamele yapamam mesul olu
rum demiştir. Refet Bey Edremit kaymakımına doğ
rudan doğruya emir vermiştir. 

REFET B. (Bursa) — Bir adamın elinden gayri 
kanunî olarak, tefviz edilmiş emlâk alınamaz Şuu-
ri Bey! 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Sebebini anla
malı da ondan sonra söylemeli.. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Pekâlâ! fuzuli işgalle- ' 
re gelince: Bendeniz Edremite uğramıştım. Ciheti 
askeriyenin yedi işgalinde 78 hane görülüyor. Bun
dan başka yalnız Edremite mahsustur. 17 dükkân, 
21 mağaza, 7 sabunhane, 1 yazıhane, 4 han, 5 kah
vehane bir de müskirat imâl ve füruht edilen müski-
rathane, üç fırın, bir mektep. Bunlarda ilavesidir. 
Ayvalıktan tzmire doğru gidilirse bu asker ve siviller 
karmakarışık bir şekil alıyor. Orasını İzmirliler izah 
eder. Ben karışmam. Zeytinlikler vakit ve zamanı ile 
tevzi edilememiştir. Ayvalığa uğradım. Mütegallibe 
elinde. Bunu ben Vekâletin aczine isnat etmekten 
başka bir şey diyemem. Bir mebusun velevki benim 
elimde beşyüz bin ağaç varsa ve kanunlar da ondan 
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dolayı zarara tekeffül etmiş ise neden hâlâ bu me
busun elinde zeytinlik bulunuyor? Olsa bile bu Ve
kâletin aczinden başka neyi ifade eder? Bunu da böy
le geçiyorum. Şimdi deminki tasvir ettiğim gibi böy
le bir darülaceze vücuda getirildiği halde seviyesiz
liğini milletin umumî seviyesine isnat etmek doğru 
mudur? Ben' buna Gazi Paşa Hazretlerinin sözü ile 
cevap vereceğim. Kudretim kâfi değildir. Cumhuri
yetin ilânı günü Gazi Paşa Hazretleri şöyle buyurmuş
lardı: «Asırlardan beri Şarkta mağdur ve mazlum olan 
milletimiz, Türk Milleti, hakikatta meftur olduğu ha-
sailden muarra telâkki ediliyordu. Son senelerde mil
letimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat ve idrak 
kendi hakkında suizanda bulunanların ne kadar ga
fil ve ne kadar tetkikten uzak zahirperest insanlar ol
duğunu pek güzel ispat ediyor.» (Alkışlar) 

HAMDULLAH SUPHt B. (tstanbul) — Mürettep al
kış bu kadar olur. 

ALÎ ŞUURİ B. (Karesi) — Şimdi efendim bu Ve
kâlet meselesi bir zihniyet meselesidir. Evvelemirde 
hep telâffuz ediyoruzki, muhacir. Muhacir, mübadil
lerdir. Şimdi efendim bu mesele zihniyet mesele
sidir. Onları sefil edemeyiz.) Onlar mübadildir. Ben 
gözümle gördüm, Osmanzade Hamdi Beyi işhat ede
rim. Ayvalığa gelen Rumlar tavuk kafesimde almış 
öyle gelmişlerdir. (Türkler gelmiştir sesleri) Fakat 
hazineye dayanamaz derler. Efendiler, mübadiller 
meselesi yoktur. Muhacirler meselesi vardır. Müba
diller dedim. Ayvalığa bunlar bütün eşyaları ile gel
mişlerdir. Fakat bu kâfi midir? Eşçar tevzi edileme
diği için işine alışmış adamlar işsiz kalmışlardır. 
itibari malisi bulunan adamlar itibarsız kaldılar 
ve mesele bu şekli müşevveşi aldı. Hiçbir şey alın
mamıştır. 

MAARİF VEKÎLİ VASIF B. — Bu eşçarı han
gi mebuslar almıştır? 

ALÎ ŞUURİ B. (Karesi) — İşte Hulusi Beyindir. 
Fakat Hulusi Bey, yeniden bir şey olmadığını namu
su ile temin ediyor. Vekâletin bir mebus için hilafı 
kanun iş yapmasını, bendeniz zeytinliğini isticar eden
den ziyade Vekâlete ait bir töhmet telâkki ederim. 
Mesele zihniyet meselesidir demiştim. Bakınız; efen
diler! Gazi Paşa Hazretleri Allah razi olsun nüfusa 
ne kadar ehemmiyet veriyor. Yine bu kereki nutuk
larında sıtma mücadelesi münasebetiyle nüfusun kıy
metinden, onun vikaye ve tezyidinden ve onun kuv
vet zindegisinden bahsederken imar Vekili ne dese 
beğenirsiniz? fiyat yüzde yarımdan daha noksandır. 
Asker nakledilse daha fazla olurdu. Bu iş midir yani? 

Hiçbir teessür de beyan edilemez mi idi? Sonra in
sanda hissî refet, hissî şiddetten fazla oluyor. Zanne
derim Refet Beyefendi benim de merhamet dama
rım uyandı. Lehinde söylenenleri tetkik ettim.1 

MAARİF VEKÎLİ VASIF B. (Saruhan) — Mer
hamete muhtaç değildir. 
MAZHAR MÜFlT B. (Denizli) — Refet Bey mer

hamete ihtiyacım yoktur, diyor. 
FALİH RIFKI B. (Bolu) — Şuuri Bey, ben bura

da söz söylemedim. 

ALİ ŞUURİ B. Karesi) — Hayır efendim! Ben ga
zetede gördüm. Zatiâlinizle giyaben tanışırız. Celâl' 
Nuri Beyle münakaşa ederken «Karesi mebuslarını 
yanıma alırım da, sizi almam» demiştiniz (Alkışlar, 
handeler) bu nüfustan çıkartabileceğimiz insanlardan, 
yetişecek olan yeni nesiller Millî Anadolunun vah
detini temin edecekler, bugün kurban olup gidenler 
tıpkı vatanlarını kurtaranlar gibi mukaddes bir mak
sat uğruna fedayı nefs etmiş olacaklardır. Onların 
eseri, harp şehitlerinin eseri gibi takdis edilecektir. 
Yani ölürlerse, varsın ölsünler, kalanlarına şehit yav
rusu gibi bakacağız demekten başka bir şey değil
dir. Benim anladığım bu, zatiâlinizin (Falih Rıfkı 
Beye) buyurduğu Anadolunun vahdeti meydana 
gelse idi; ona da razi olurdum. Sonra Falih Rıfkı 
Bey! Bu zihniyet sende iken beraber çalışmak şöy
le dursun, seninle hacı çorbası içmeye bile gitmem. 
(Gürültüler) 

REİS — Efendim, Hatibin sözünü idare etmesi 
için arkadaşların sükuneti muhafaza etmelerini rica 
ederim. Fakat, hatip de sadetten ayrılmamalıdır. 

ALİ ŞUURt B. (Karesi) — Efendim, Edremitin 
zeytinler karyesi 568 hanedir ve hanelerden ikiyüzü 
ahalii kadime (200)'ü Bulgarca konuşan Pomak Tür
kü, tayin edemediği miktarı da Arnavutça, Boşnakça 
konuşuyordu. Sahildeki kısımların ahalisinde millî 
raks yerine polka, millî çalgı yerine mandolin, gayda, 
millî lisan yerine Arnavutça, Boşnakça hâkimdir. Bu 
da mı tahsisat meselesidir? 

REFET BEY (Bursa) — Ne yapalım onları asalım 
mı? 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Asalım demiyorum. 
Onun mânâsını pekâlâ bilen bilir. Her ne ise hal bu 
merkezdedir. Mutlâkiyet devrinde Hükümdarlar zil-
lullah idi. Zulmete intikâl ettiler, karanlığa göçtüler. 
Meşrutiyet devrinde metbuiyet, milletle hükümdar 
arasında paylaşılmıştı. Şimdi ise metbuu müfahhamı-
mız, millet ve onun ifadesinden ibaret olan kanun
dur. îmar Vekâletinin zihniyetinde ve işinde ben, hu-
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rucu alelkanun vardır diyorum. Tecziyesi lâzımdır.. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İdamı lâzım

dır. 
ALİ ŞUURÎ BEY (Devamla) — Heyeti tahkikiye 

yapılsın, bunlar gezerken bizde Şûrayı Devleti yapa
lım. Kanunun hâkimiyetini tesis ve memlekette me
suliyeti takrir edelim. Hiç olmazsa nizamnamemizde 
bir madde var idi ki kanununu hâkim kılacaktık. O 
yerini bulsun ve bizim de halk fırkasından olduğu
muz anlaşılsın. Sözüm bundan ibarettir. 

REİS — Remzi Bey (Gaziantep) 
REMZİ BEY (Gaziantep) — Sözümden vaz geçtim. 

Hacet kalmadı. 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Mevzu taayyün etme

di. Mübadele meselesimi mevzuubahstir, yoksa Baş
vekil Paşa Hazretlerinin söylediği vasi bir sahada 
istihzan mı? Eğer bu kabul edilmiş ise Mübadele 
Vekâletinden istizah edilmesi doğru değildir ve mü
zakerenin bu sahadan çıkarılması lâzımdır. 

REİS — Efendim, mevzumuz bakiyei istizahtır. 
Hükümet vasi mikyasta istizah kabul ettiğini Heyeti 
Âliyeye arz etmiştir. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — O kabul edilmiş mi
dir? Müzakerenin Mübadele Vekâletinden istizah 
sahasından çıkarılması icabeder ve bütün bunları 
bu istizah üzerine teşmil ederek müzakere etmek in
safsızlık olur ve biraz daha işi çıkmaza sevk eder. 
İstizahı tevsi ederek daha iyi müzakere edelim. Bu
nu reye koymak icap eder. İstizahın umumî olması
nı Paşa Hazretleri teklif etmişti. 

REİS — Efendim, istizah hakkında söz isteyen 
arkadaşlara söz veriyorum. Hükümetin teklifini 
Heyeti Celilenizin reyine arz edeceğim.. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Reis Beyefendi! Te
nevvür etmek istiyoruz. İmar ve İskân Vekâleti mi, 
yoksa kabinenin Heyeti Umumiyesi mi mevzuu isti
zahtır? 

REİS — Efendim, Hükümet sureti umumiyede 
istizahı kabul ettiğini Heyeti Celilenize arz etmiştir. 

Mübadele Vekâleti hakkındaki istizahın bakiyesine 
o suretle devam edeceğiz. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Usul hakkın
da lütfen takririmiz vardır. O okunsun kâfi. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya).— Heyeti 
Celileye arz ettim ki münakaşatın tarzı cereyanı, Hü
kümetin Heyeti Umumiyesine mesuliyet tevcih eden 
ve Hükümet Heyeti Umumiyesinden izahat isteyen 
bir temayül göstermişti. Bu temayülü kabul etmiş
tik. Hükümetin Heyeti Umumiyesinden izahat iste

yen bir vaziyettesiniz. Bunu rica ediyorum. (Reye 
konması lâzım gelir sesleri) 

REİS — Efendim, bu hususta bir takrir vardır : 
Riyaseti Celileye 

İsmet Paşa Hazretleri istizahın Umumî Vekâlet
lere teşmilini teklif eylemişti. Bu teklif reye kon
madan müzakere sırf Mübadele Vekâletine aidolarak 
cereyan etmektedir. Evvelemirde İsmet Paşa Hazret
lerinin teklifinin reye konulmasını teklif ederim. 

Denizli 
Haydar Rüştü 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Söz isterim. 
REİS — Usul hakkında mı? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bu takrir hakkın
da... Şimdi efendim bendenizin anlamadığım bir yer 
vardır. Başvekil Paşa Hazretleri Mübadele Vekâletin
den vukubulan istizahı kendileri takabbül ediyor
lar. Bize diyorlarki: Bu meselenin neticesi hakkında 
kendileri bir teklifte bulunurlar da bir karara ikti
ran ederse, o karar (Hayır sesleri) müsaade buyurun, 
bu değil ise, gerek Maliye Vekilinden ve gerek Adliye 
Vekilinden ve gerek filân vekil arkadaşımızdan, iste
diğimiz arkadaşımızdan bütün arzu ettiğimiz sual
lerin sorulması (Evet sesleri) şimdi eğer garez bu ise 
Başvekil Paşa Hazretleri müzakere açılmasını tek
lik ediyorlar. Başvekil Paşa Hazretlerinin istizah tek
liflerini kabule karar verirsek Başvekili ve o Hükü
meti tutmak isteyen arkadaşlarımız istizaha mı ka
rar vermiş olacaklar? Benim buna aklım ermiyor. 
Çünkü istizah hepiniz bilirsinizkj, sualden biraz 
daha kuvvetlidir. Sual sorulup, cevap verilir. O sual 
kâfi görülmezse istizaha kalbedilir. Eğer Başvekil 
Paşa Hazretleri ve Hükümeti tutan arkadaşlarımız bu 
mânâyı veriyorlarsa pekâlâ... 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Evet istizah istiyoruz, korkumuz yoktur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, muhterem 
arkadaşımız Yusuf Kemal Beyefendi daha evvel 
meseleyi anlayamamış. Mütalâaları yanlış nokta
dan gitti. Geçen celsede İmar ve İskân Vekilinden 
istizah cereyen ederken bazı arkadaşlarımız doğru
dan doğruya Hükümetin Heyeti Umumiyesini alâ
kadar edecek mesaili mevzuubahsetmişler ve sual 
sormuşlardır. Hariciyeden, Maliyeden sualler sor
muşlardır. Doğrudan doğruya Başvekâleti alâkadar 
edecek sualler sormuşlardır. Şimdi Başvekil Paşa 
Hazretleri bütün bu sözleri yeni bir istizah vaziye
tinde telâkki ederek Meclise teklif ediyor. Vaziyet 

I budur. Yani evvelki celsede cereyan eden istizah ve 
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müzakerat esnasında kabinenin Heyeti Umumiyesini 
alâkadar edecek izahat telap olunduğundan dolayı-
dırki, bugün Hükümetin Heyeti Umumi'yesi «Biz 
razıyız, hepimiz izahat vereceğiz» diyorlar. Vaziyet 
bundan ibarettir. Bu ciheti Meclisi Âlice bir karara 
raptı iktiza eder. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Arkadaş
ların cümlesi ve bilhassa Yusuf Kemal Beyefendi 
pekâlâ bilirlerki, bir sual istizaha kalbedildiği za
man Hükümet isterse bir vekâlete müteveccih olsa 
dahi, istizahın bütün kabineye tevcihi için bir isti
zahı umumî şekline kalbini talep edebilir. (Eder, 
edemez sesleri) Talep ettiği zaman o istizahın taam-
mümünü ekseriyet fırkasının menfaatine muvafık 
olduğu için kabul eder. Ekseriyet fırkasının kendili
ğinden istizahın bütün kabineye, yani kabinenin He
yeti Umumiyesine teşmilini ekseriyet fıkrası azasın
dan bir vasıtasiyle talep eder. Yani hiç bir vakit 
istizahın umumileşmesi, herhangi bir kabineyi tutan 
fırkanın her zaman aleyhine değildir. Bazen aleyhi
ne olur, bazen lehine olur. Bu gün şekil ona mün-
karip olmuştur ve biz de istizahın o şekilde olma
sını istiyoruz. 

ALÎ SAİP BEY (Kozan) — Ekseriyet fırkası 
öyle istiyor. 

REİS — Efendim, İsmet Paşa Hazretleri evvelâ 
Mübadele Vekâletinden yapılan istizahı tekabbül et
tiler, sonra bütün kabineden istizah yapılmak için 
müzakeratı umumiye açılmasını teklif ettiler. Arka
daşlar da bir takrir ile bunun reye konulmasını tek
lif ediyorlar. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Nizamna-
mei dahilinin 117 nci maddesi mucibinde istizah 
made üzerine olur, o madde neticeye vasıl olmadan 
müzakerei umumiye açılamaz. Nizamnamenin 14 
ncü ve 117 nci maddesi böyledir. (Reye sesleri). 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
İstanbul1" kahvelerinde söylediklerinizi burada söyle
yiniz. (Bravo sesleri) Kürsü millete söyleyiniz, İs
tanbul kahvelerinde değil. 

REİS — Rica ederim Vasıf Beyefendi! Sükûneti 
muhafaza buyurunuz. 

2. İcra Vekilleri Heyetinden umumî istizah: 
REİS — Usul hakkındaki müzakere hitam bul

du. Arkadaşlar nizamnameye ait malûmatlarını da 
arz ettiler. Hükümet; bütün vekâletlerde istizah ya-
pılmasını teklif ediyor. Reyi âlinize vaz edeceğim. 
Hükümetin teklifini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... (Müttefikan 

I sesleri) Müzakeratı umumiye açılması kabul edil
miştir. Şu halde müzakeratı umumiye hakkında söz 
isteyen arkadaşlar lütfen isimlerini kaydettirsinler! 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Söz hakkı 
mahfuzdur değil mi? Bendeniz de sıramı bekliyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Reis Bey, bendeniz de İzmir Mebusu 
sıfatıyle söz istiyorum. Şahsıma taalluk eden mesail 
vardır. Onun hakkında söz söylemek isterim. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Mübadele hakkında söz istiyorum. 

REİS — Efendim, müzakeratı umumiye açılmsş-
j tır. Söz sırasn/îe devam edecektir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim, 
ben; mübadele mevzuubahis olduğu zamanda söz 
istemiştim. Sözlerim ona münhasır kalacaktır. Eğer 
müzakere bugün hitam bulacak olursa ne âlâ! Hi
tama ermediği takdirde diğer hususat hakkında da 
maruzatımı arz ederim. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Şimdi bir şey 
bilmiyorsunuz. Öğreneceksiniz. Sonra söyleyeceksi
niz. (Handeler) 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bu gün biti-
| rirseniz söyleyemem. 

SALİH BEY (Bozok) — Söyleyebilirsiniz Ke
mal Bey! 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop1» — Evet, teşek
kür ederim. Zaten evvelemirde Başvekil Paşayı teb-
~ik ve takdir edeceğim. (Bravo sesleri). 

i Çünkü memleketi alt üst eden ve yirmi üç Rün-
<-'-m beri zihinlerimizde devam eden müziç tereddüt
leri kaldıracaktır. Biz; burava falanı, filânı yalnız 
t ^ k ' t etmek için; falanı ve filânı devirip falan ve 
r;ıânı eecirmek için gelmedik. Bizim; burada millî 
vazifelerimiz vardır. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — O var idi 
ya... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdi müba-
I dele meselesinde ben; bizim livada; bizim vilâyette 

söyle oldu, böyle oldu diye bu cihetlerin pek tafsi-
lâtma girmeyeceğim, yalnız bir şey var ki, Refet 
Beyefendi : «Köylülere gelince vaziyet elimdir» dedi. 

I Sonra bundan evvel Hükümet namına söz söyleyen 
arkadaşlarımızda hakikaten elim bir vaziyetin vücu
dunu hissettiler, teslim ettiler. Yalnız bazı arka
daşlara göre bu vaziyet Hükümetin iradesinden değil 
müstakil eshaptan ileri gelmiş ve bazılarına göre de 
Hükümetin iradesinin altında vaki olmuş ve Hükü
metin icrayı tesir edebileceği eshaptan ileri gelmiş. 

I İşte mesele buradadır. 
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FUAT BEY (Rize) — Hükümet namına söz j 
söyleyen yoktur, tashih ediniz. I 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Namına 
mı dedim. Affedersiniz. Lehine demek istedim. Ar
kadaşlar! Bir noktada demekki müttefikiz. Elim bir 
vaziyet vardır. Bu; arkadaşlarımızın filan veya fi- I 
lanın veya Hükümetin mesuliyetini mucip midir, de
ğil midir? Hükümet; bu hususta tekâsül etmiş mi-,-I 
dir, etmemiş midir? Aranılacak nokta budur. Baş- I 
ka bir şey değildir. Yapılacak iş ne idi? I 

Arkadaşlar; size uzun uzadıya Mübadele, İmar ve I 
İskân Vekâletinin sureti teşekkülünden tarihi teşek
külünden bahsetmeyeceğim. Etmek isterdim. Fakat 
zannederim onun vakti gelecektir. Bugün Hükümet
ten, Mübadele Vekâletinin bir Müdüriyeti Umumiye- I 
ye tahvili hakkında bir lâyihai kanuniye gelmiş ve I 
lâyihai kanuniye hakkında maruzatta bulunacağım. I 
Meselenin Heyeti Umumiyesi, yalnız Hükümetin de
ğil Meclisi de alâkadar eder. Çünkü; her şey nazarı I 
dikkate alınmıştır. Zabıtları okursanız görürsünüzki; I 
o zaman Reisi Hükümet bulunan Fethi Beyefendinin I 
Müdüriyeti Umumiye halinde idaresine dair olan tek- I 
lifi, o teklife karşı bugün burada bağıran arkadaş- I 
larımızın evvelemirde teşkil ettikileri komisyon, o ko- I 
misyonun müdellel gayet güzel bir raporu - ki, bu
günkü Vekil arkadaşlarımızdan üç zatın imzasıyle I 
mumzidir. Onda üç zatın imzası vardır ve cidden - I 
tezyif yolunda söylemiyorum, takdir yolunda söylü- I 
yorum - gayet güzel, gayet mükemmel bir rapordur 
ve rapor, esbabı mucibe ittihaz edilerek kırkbeş ar
kadaşımızın Meclise musirren teklifi «biz Mübadele 
Vekâleti istiyoruz. Bundan başka suretle bu mesele 
hallolunamaz, başka suretle herkes ölecektir, herkes I 
açıkta kalacaktır, bu böyle olursa o zaman işler I 
yoluna girecektir.» diye sarih sözler vardır. Sonra I 
(30 imzalı) bir takrir vardır. O takrirde deniyorki, I 
«Mübadele Vekâleti teessüs etmelidir, müdüriyetle ola- I 
maz» bilmiyorum esbabı nedir? Kanuni sebep 
yoktur. Fakat o zamanki, tehalükün sebebini sizde I 
bilirsiniz. O sebebin tesiri altında takrir sahibi arka- I 
daşlarımızdan birisi kalkıyor; mülhak idare olan I 
müdüriyetlerin, Seyri sefain gibi müdüriyetlerin hali 
feciinden bahsediyor da «Mübadeleyi de böyle bıra
kacak olursak bu da böyle bir çıkmaza girecektir.» di
yor. Bunlardan uzun uzadıya bahsetmek istemiyorum. 
Yalnız bir noktaya geliyorum. Müsaade ediniz. Bütün 
bu müzakerattan sonra bir kanun yapılıyor. Arka- ı 
daşlar! Mübadele, İmâr ve İskân Kanunu... Kula
ğıma gelen bazı sesleri işitip de belki hakkımda söy- I 
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leyecek imiş diye çekmiyorum. Onun için söylüyo
rum zannetmeyiniz. Cidden hamiyetini, cidden faa
liyetini takdir ettiğim bir arkadaşımız çıktı ve o genç 
arkadaşımız; biz Meclisin karşısında cevval ruhu ile 
her şey kolay olur, biter gibi her şeyi kabul ediverdi. 
Hakikat bundan ibarettir. Başka bir şey yoktur. 
Hükümet bir kanun istiyor. Meclis bir kanun yapı
yor. O kanun mucibince bütün mülkî ve askerî teş
kilâtı devlet Mübadele, İmâr ve İskân Vekâletinin 
emri altındadır. Yani oradan azamî istifade eder. 
Sonra bütün mülkî ve askerî memurini devlet, Mü
badele Vekâletinin bütün işaratını her şeye tercihan 
yapacaktır. Yapmazsa kanunu cezada muayyen olan 
cezanın en ağırını görecektir, deniyor. Bu «en ağır» 
kelimesi Mecliste müzakere olunurken hukukçu arka
daşlarımız diyorlar ki : Yahu yapmayın, «en ağır» 
demeyin esbabı muhaffefeyi hâkimin takdirine bıra
kın; bir arkadaşımız çıkıyor diyorki; «Bir memur 
tekâsül eder de gelen kafileden bir kişi, iki kişi, üç 
kişi oluverse ne olur? Bu en ağır bir iş değirmidir? 
Bunu en ağır ceza ile tecziye etmezmisiniz? » «Ede
riz» diyorlar. Evet dediğinizi kabul ederiz diyor
lar. 

Sonra «Mübadele Vekâletine tahsis edilen meba-
liğin kâffesi nakden Maliye Vekâletinin emrine veri
lecek» deniyor ve hatta «bunun için icap ederse Ma
liye Vekâleti, ihtiyaç görürse müessesatı maliyeden 
üç milyon liraya kadar avanslar alacaktı» deniyor 
ve teşkilâtı devlette mevzu olan Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununun 12 nci maddesi, 32 nci mad
desi, 33 ncü maddesi Mübadele Vekâletinin yapacağı 
işlerde tatbik olunamayacak, yani herhangi bir mu
kavele için elli bin liralık imiş, beş bin liralık imiş, 
beş bin liralıktan aşağı imiş, bunlar nazarı itibare 
alınmayacak. İstediği gibi hareket edecektir. Sonra 
dört buçuk aylık bir bütçe veriliyor ki, dört aylıktır. 
Teşrinisani de veriliyor. Geçen sene bu vakit... O 
bütçede dört aylık olmak üzere altı milyon küsur 
bin lira veriliyor. Bunun altı milyon lirası Mübadele, 
İmâr ve İskân masarifi doksan beş bin mi yüz bin 
mi, iyice hatırımda kalmamış yüz bin lirası memurin 
masarifi için veriliyor. Sonra bir madde var. O mad
dede deniliyorki; Mübadele Vekâleti bu altı milyon
dan hiç bir kayda tabi olmayarak istediği gibi, hakkı 
takdiri kendine ait olarak mütehassıslar istihdam 
eder, istediği yere istediği kadar ücretli memur gön
derir. Vesaiti devletin bilâkaydüşart istimali... 

«O zaman verdiğiniz para Mübadiller için kâfi
dir» diye sarahaten söylüyorlar. Sonra önce gelmiç 
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ve gelecek olan muhacirler hakkında arkadaşlar söz 
söylüyorlar. 

O zaman Hükümet namına beyanatta bulunan o 
zamanki Vekil Beyefendi İsrar ediyor. Diyor ki : 
«O kadar ileri gitmeyin; hâli nazarı itibare alınız. 
Şimdi yalnız mübadele suretiyle Rumeliden gelecek 
kardeşlerimizi düşünelim ve bunları nazarı itibare ala
lım.» Bunlar için altı milyon lira veriliyor. Arz et
tiğim gibi bütün vesaiti devleti istihdam edecek, son
ra kendisinin «Rumeliden gelecek olan Türklerin 
nakli, iaşesi, iskânı kâfidir.» dediği için parayı da 
alıyor. O parayı istediği gibi bilâkaydüşart sarf et
mek kudretini haiz oluyor. 

Sonra arkadaşlar; Mübadele, İmâr ve İskân Ve
kâletine alınacak memurin için büyük bir imtiyaz 
alınıyor. Her türlü kıdemi mahfuzdur deniyor... Öy
le bir Vekâleti ki... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bütün 
hataların menbaı!... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Öyle bir 
Vekâletki; bugün Müdafaai Milliye Müsteşarına, Da
hiliye Müsteşarına, yarın Hariciye Müsteşarına, öbür 
gün ihtisasına emniyet edilen herhangi bir zata «gel 
benimle teşriki mesai et; çalış sana istediğin kadar pa
ra veririm falan yere gönderirim, filan yere gönde
ririm» diyebilir. 

Ey arkadaşlar: Demekki bu memlekette bir Mec
lisin ne yapabilmesi kabulse hepsi yapıldı. Daha 
başka ne olabilir? Arayalım. Devletin azamî vesaitin
den istifade etmek, kendinin kâfi gördüğü parayı 
almak, memurları istediği gibi istihdam etmek, Usulü 
Muhasebe! Umumiye Kanununun şartlarına - ki on
lar devletin Muvazenei Umumiyesinin, Umuru Mali
yesinin yolunda yürümesi için birer teminattır ? tabi 
olmayarak, adeta bilâkaydüşart hareket ederek bu 
muhacirleri yerleştirmeye memur olan zevat, bugün 
vaziyet elimdir derlerse o halde ben, daha doğrusu 
efkarı umumiye; «neden vaziyet elimdir?» diye sor
maz mı? Sormağa hakkı yok mudur? Sormak hak
kı değil midir? (İşte soruyorsunuz sesleri) Müsaade 
buyurunuz. Ben, Mübadele, İmâr ve İskân Vekâle
tinin dosyalarını görmedim. Ben; bütün memleketi 
gezerek bu meseleler hakkında tahkikat yapmadım. 
Fakat kendi dairei intihabiyemde, Sinop Vilâyetinde 
gördüğüm hal bana bu işlerin pek iyi yürümediği fik
rini verdi. 

Refet Beyefendi buradadırlar. Şahittirler, bir 
, buçuk ay evvel buraya geldim, Sinop'ta dört 

buçuk ay muhabere neticesini bekleyen Dramalılar 

vardır. Orada Hükümet konağında eski bir hükümet 
konağında çergi altında oturdular. Ben buraya gel
dim. Ondan sonra hallettiler. Arkadaşlar; dört bu
çuk ay muhabere ile geçti ve zannederim kendileri de 
bunu itiraf ederler, inkâr etmezler. Sonra arkadaş
lar bu kanunun müzakeresi esnasında zannederim 
Karahişarışarkî Mebusu Muhteremi Ali Bey birade
rimiz... 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Afyon Ka-
rahisar Mebusu. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Ha, affe
dersiniz Afyon Karahisar Mebusu... Bu gibi ufak 
tefek hatalara bakmayın Ahmet Bey; rica ederim, 
artık birbirimize mi «obstrüksiyon» yapacağız. 

Ali Bey biraderimiz bir sual soruyorlardı. Pek 
mühim bir sualdi. İskân mıntıkalarının tefrikinde 
nasıl bir esas ve siyaset takip edileceğini soruyorlar
dı. O zaman Hükümet namına beyanaatta bulunan 
zat şöyle diyor: «Mademki memleketimize sığınacak 
olanları müstahsil bir hale koymak mecburiyeti var
dır, binaenaleyh gelecek halkın sanatina, kabiliyetine 
göre memleketimizin o kabiliyete bulunan yerlerine 
yerleştireceğiz. Meselâ Drama ahalisi tütüncüdür. 
Memleketimizin tütün mıntıkası neresidir? Bunu ara-
mışızdır. Meselâ Samsun vardır, Balıkesir'in bazı 
mıntıkaları vardır. Bafra vardır bu suretle memleke
timizde tütün ziraatıyle meşgul olan yerler neresi ise 
soruyoruz cevap alıyoruz, bunlara göre tayin ediyo
ruz. Bugün birtakım iskân mıntıkaları vardır, fa
kat bunları muvafık bulmadım. Noksan olmuştur, 
bunu ikmal etmek lüzumu hasıl olmuştur. Heyeti
mizden sordum, hangi kazalardan daha ne kadar ge
lecektir. Vaziyetlerini bize bildiriniz demiştim. Cevap 
alamamıştım. Bütün vilâyetlere sormuştum ne ka-
4ar emvali metruke vardır, kaç hane bugün boştur 
ve ne kadar boşalabilir, âzami miktarı nedir? Bun
ların cevapları gelmiştir; cetvellerini hazırlamışızdır. 
Yani bundan bir sene evvel söyleniyor. Şimdi he
yetten gelecek cevap üzerine gelecek olan halkı sa
natlarına ve kabiliyetlerine göre tevzi edeceğiz. Tak
dir edersinizki, daha teşkilâta yeni başlamışızdır. Bu
gün bunu benden isteyecek olursanız yine hayalî bir 
iskân mıntıkası yapmış oluruz. Bakınız aynen oku
yorum; lehime olan şeyleri okumuyorum, hepsini 
aynen okuyorum, onun için rica ederim, daha bir 
hafta müsaade ediniz. Halkın vaziyetine göre iskân 
mıntıkalarını tespit ederek Heyeti Âliyenize arz ede
riz, buyuruyorlar. Çok iyi. Zannediyorum cereyan 
eden itirazların en mühimleri bu zavallıları oraya 
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buraya dama taşı gibi oradan oraya oynatmak mese
lesi, mademki iskân mıntıkaları geçen Teşrinisanide 
muayyen imiş, mademki, ne kadar arazi vardır, ne 
kadar boştur belli imiş, mademki cetvelleri hazırmış, 
mademki geleceklerin miktarı biliniyormuş, mademki 
geleceklerin sanatları için malûmat bekleniyormuş, o 
halde bu zamana kadar bunlar niçin yapılmamış, 
niçin ordan oraya oynatılmış, bunlar hakkında ma
lûmat ister. Diğer bir arkadaşımızın suali, bu verilen 
tahsisat ile gelecek muhacırlara hayvan ve vesaiti 
maişet vermenin imkânı var mıdır, yok mudur? Ce
vap; mübadeleye tabi olan halk bilûmum emvali 
menkulleri ile memleketimize geleceklerdir. Yapılan 
mukavele böyledir. Hükümetiniz mukavele ahka
mını tatbik etmeğe gayret edecektir ve takbik ettire
cektir. Bendeniz mukaveleye riayeti temin etmek 
için çalışan bir vekil olarak arz edeyim ki Hüküme
tin yegâne gayesi, Avrupa ile yapılan mukavelenin 
tatbikinden ibarettir. Onun için bunları müstahsil 
mevkiine sokmak imkânı olacaktır diyorlar. Olmuş 
mudur? 

MAHMUT CELÂL BEY (tzmir) — Dörtte üçü 
olmuştur. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Dörtte 
biri yüz bin eder. 

MAHMUT CELÂL BEY (tzmir) — Dörtte üçü 
olmuştur. Dörtte biri kalmıştır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Dörtte bi
ri kalmıştır. Gelen dört yüz bin kişidir. Demek yüz 
bin kişi kalmıştır. İki kişiden bahsetmiyoruz. İtiraf 
ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar; geçende sual sordum. 
Suale Reisi Muhterememiz Beyefendi ki o zaman Mü
badele Vekili idiler. Cevap verdiler. Verdikleri 
cevapta müsaade ederseniz bu kürsüden Hilâlıahmere 
bir teşekkür göndereyim. Nakil yok imiş hastalar 
orada az ölmüş. Yaşasın Hilâlıahmer! (Yaşasın ses
leri) Sonra vapurlar dahilinde şu ölmüş, misafirha
nelerde şu ölmüş, hastahanelerde bu ölmüş, bütün 
bu ölenlerin miktarı (2 819) imiş. Vekil Beyefendi 
diyorlarki, bu yüzde yarım eder. Fakat bize en zi
yade lâzım olan, bunlarda lâzım ya.... Fakat ikinci 
cihetle en ziyade lâzım olan noktaya diyorlarki, is
kân mahallerinde vukubulan fiyat hakkında da ma
lûmatımız ve onun hakında rakamlarımız vardır. 
Fakat bu rakamlara itimat edemediğim için Heyeti 
Celilenize arz edemedim, buyuruyorlar. Rica ederim 
bunu bize de bildirsinler. Bunu öğrenmek milletin 
hakkıdır, Meclisin hakkıdır. Ne demek itimat et
miyor. Az da onun için mi, çok da onun için mi? 

I SALİH BEY (Bozok) — Miletin öğrenmek iste
diği haklar çoktur. Eski defterleri çok karıştırıyor
sunuz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Eski de
ğildir. Siz de benim defterimi karıştırınız! 

SALİH BEY (Bozok) — Bilmem, belki karıştıra
caklar bulunur. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Burası ka
rıştırılacak yerdir. 

SALİH BEY (Bozok) — Evet. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Sualin di
ğer kısmına cevap verirken şimdi gelen üç yüz sek
sen beş bin muhacırdan şu kadarı falan yere, şu ka
dar filan yere diye rakamla adet veriyorlar. O rakam
ları cemedin. Üç yüz doksan bin eder. Benim ka
ra cümlem noksan ama bir kaç defa cemettim. Mec
lisin huzurunda üç yüz seksen beş bin kişi falan yer
de, filan yere tevzi edilmiştir buyuruyorlar. Verdik
leri rakamı toplayın üç yüz doksan bin kişi çıkar. 

I Belki ben yanlış hesap etim. Bir daha cemçdiniz. 
Zabıtlar elinizde efendim. Bunu görünce ben de-
dimki, hakikaten memurlara itimat etmemekte hak
ları varmış ve onun için o rakamı burada bildirmek -

I te hakikaten hakları varmış, dedim. Çünkü delili 
I meydanda. Temenni ederim değil ümit ederimki, 

Başvekil Paşa Hazretleri bugün bunları tenvir edecek 
izahatta bulunacaktır ve millet müsterih olacaktır. 

I Fakat eğer o izahatta bulunmazsa bilmiyorum netice 
I no olacaktır, öğrenmek lâzımdır. 

RECEP BEY (Kütahya) — Iskatın neticesi su
kuttur. Ya milleti tatmin etmek veya Hükümeti ıs
kat lâzımdır, milleti tatmin etmeyen Hükümet ol
maz. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Muhterem 
efendiler, Samsun'dan Sivas'a k'adar ve Sivas dahi-

I linde muhacırların halini görmüş bir arkadaşınız sı-
fatiyle meşhudatımı arz edeceğim. Samsun'da cere-

I yan eden vekayii Vekili sabık Mahmut Celâl Beye
fendi bizzat görmüşler ve bir çok vekaiyie şahit ol-

I muşlar ve bunu müteakip istifa etmişlerdir. Tabiî 
I bu baptaki malûmatlarını bu kürsüden söylerler, Ben 
I yalnız Sivasa ait olan hususatı arz edeceğim. 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Reis Beye-
I fendi. Bendenizin ismim daima mevzuubahis olu

yor. Bazı mesail vardırki, bunları kısaca arz eder
sem mesele tenevvür edecektir. Rica ederim bende-

I nize söz veriniz. 
HALİS TURGUT B. (Devamla) — Mübadeleye 

| tabi olan muhacirlerden evvel Sivasa gelmiş bir kısım 
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muhacir vardır. Bunlar mübadeleye tabi aksamdan 
değildir. Sırbistan'dan sevk edilen Boşnak ve Arna
vutlar kışın ortasında Sivas'a kadar sevk edilmiş ve 
Sivas'ın Gürün kazasına ve civar köylerine yerleş
tirilmiştir. Bunlar yirmi otuz bin lira sarf edildikten 
sonra yine bizarur Vekâleti deruhte ettikleri zamanda 
vilâyetle muhabere etmişlerdir. Bunları kim sevket-
miştir, nereye iskân edilmiştir, ne hakla para sarf edil
miştir diye vilâyetten sorulmuştur. Neticei muhabere
de bunların İmar ve İskân Vekâleti tarafından sevk 
edilmediği anlaşılarak bunlar hakkı iskândan mah
rum tutulmuşlardır ve kendilerine ancak bulundukla
rı yerde kalabilmek hakkı verilmiştir. Bunun üzeri
ne bu adamlar artık sızlanmalardır. Bizi getirdiniz, 
para sarf ettiniz. Ev, tarla vesait vereceğiniz zaman 
bizi şimdi bunlardan mahrum ediyorsunuz. Bırakın 
öyle ise biz istediğimiz yere gidelim ve orada çalışalım. 
Hayır demişlerdir. Bulundukları yerde kalacaklardır. 
İkincisi, mübadeleye tabi olan aksam var. Malumuâ-
lileridir ki Sivas'ta hamdolsun Rum, yoktur dene
cek kadar azdır. Zara kazasının Ayş nahiyesinin yedi, 
sekiz köyünde, Yıldızeli kazasının iki köyünde ve Si
vas'ta da yüz elli, iki yüz haneden mürekkep Rum 
vardır. Fakat mübadeleye tabi olmayan emvali met-
rukeden birçok emlâk ve arazi mevcutturki, bunları 
Heyeti Celileniz bilirler ve bunun mevcudu yedi sekiz 
bini buluyor. Yetmiş seksen bin dönüm arazi vardır. 
Buna mukabil Sivas'a on iki bin kişi tefrik olunmuş
tur. Bu on iki bin kişiden dört bin hane kadarıki; Zan 
ederim aşağı yukarı beş bin kişi kadar gelmişlerdir, 
bunların sureti yurtlan, her dairei intihabiyede bütün 
rüfekai muhteremenin malum ve meşhudu olduğu 
tarzda bilhassa vesaitten mahrum olan bizim şark ha-
valisindekiler tahta arabalar üzerine yükletilmiş getiril
mişteki, vesait de bundan ibarettir. Ona denecek bir 
şey yoktur. Bunlar Sivas'ın dokuz kazasına tevzi olun- , 
dular. Bunlar geldikleri zaman kimisinin kardeşi Kas
tamonu'da, babası İzmir'de, ailesi Antalya'da, oğlu 
bilmem nerede olanlar var. Fakat biz bu vaziyetleri 
tetkik ettik, tahkik ettik, neticede bu meselenin Yu
nanistan'dan çıkarken vaki olduğu kanaatına vasıl ol
duk. Sivas'a sevk edilen muhacırlar Kayalar kazası
nın erbabı ziraatindendir. Bunların içinde Türk'ten 
gayrı Kiptiler de vardır. Bunlar niçin getirilmiştir? 
Bilmiyorum. Kayalar halkı hakikaten kanlı, canlı, 
Türk ırkının her türlü mezayasım cami olan ve mu
hitte tereddi etmemiş kısımlarındandır. Fakat bu za
vallılar kazalara tevzi ediliyorken erbabı ziraat olan
ları kasabalara, erbabı ticaret ve sanayi olanları da 
zorla köylere sevk edilmiştir, hatta bir vakıa vardır -

ve belki de Refet Beyefendinin vekâleti zamanına 
müsadiftir. - Sivas'taki mıntıka müdürü kuvvei cebri
ye istimal etmiştir. Muhacırlar barbar bağırarak; Biz 
ziraatçiyiz, Güründe arazi yoktur. Oralar bağ ve bah
çeli yerlerdir ve dar bir arazidir. Bizi niçin oraya 
gönderiyorsunuz? Demişler, fakat aldıkları cevap şu 
idi : «Oraya mürettepsin» Vilâyet buna müdahale 
etmek istemiş, fakat mıntıka müdürü valiye «Ben Ve
kâletin mümessiliyim. Seni tanımıyorum.» diyerek 
muhacırlara kuvvei cebriye istimal etmiştir. Idarei 
Umumiyei Vilâyet Kanunundan bu kadar bibehre 
olan bu zatın, mıntakı müdürünün, kendisi burada ol
madığı için aleyhinde fazla söylemeyeceğim. 

Sonra bir kısım muhacırlar, demin arz ettiğim gi
bi «Ayş» nahiyesine sevk edilmiştir. 1 200 ile 1 300 
nüfustan ibaret olan- bu zavallılar Sivas'tan edindikle
ri malumat üzerine «Orada arazi yoktur. Biz orada 
geçinemeyeceğiz. «İtirazında bulunmuşlarsa da» «ha
yır, oraya mürettepsiniz, binaenaleyh ancak oraya sevk 
edeceğiz.» cevabım almışlardır. 

Halbuki oradaki Rumların hemen hepsi taşçı idi
ler. Gümüşhane, Trabzon ve sevahilinde yaşayanlar 
bilirler, bu kısımda olan Rumlar hep hariçte çalışır
lar, kış zamanları gelir köylerinde barınırlar. Dere 
köyü, Armutlu çayı vesaire gibi muhtelif Rum köy-
yeri öyle bir mühittedirlerki, - Sathı bahirden olan 
irtifaı bilmiyorum. Fakat vekayi itibariyle bildiğim bir 
şeydir - bir kısmı kalilin 'yalnız iaşeleri için mevcut 
araziye ekmiş oldukları mahsuller vaktinde yetişmez. 
Bazen mahsulât karın altında kalır. Sonbaharda he
nüz mezruatın yeşil olduğu oradan geçen zevatın ma
lumudur. İşte zavallı muhacırlar buraya sevk edilmiş
tir. Tabiî bu zavallılar buraya vasıl oldukları zaman 
meseleyi daha yakından görerek Vilâyete,* Vekâlete, 
Riyaseti Cumhura, başka bir yere; nakilleri için mü
racaatta bulunmuşlardır. «Efendiler bizi kırılmağa 
mı gönderiyorsunuz? Filhakika burada oda var, fa
kat arazi yoktur. Biz ise çiftçiyiz. Zara kazasına mer
but birçok köylerde vasi ve münbit arazi vardır. Ne
den buraya sevk etmiyorsunuz?..» Diye feryat etmiş
lerdir. Binnetice aradan birçok zaman geçtikten ve 
onlar birçok masraf ihtiyar edip telgraf verdikten son
ra mıntıka müdüriyetine emir verilmiştir. Vilâyet mü
dahale etmiştir. Biz dairei intihabiyemizi dolaşırken 
oraya gittiğimiz zaman oranın kaymakamına keyfiyet 
anlatılmış 7 ilâ 8 köyden ibaret olan bu Rum köyle
rine; yaşayabilecek miktarda muhacir sevk edilmiş, 
bakiyesi de diğer köylere gönderilmiştir. Sivas'ın mül-
hakatındaki köyler bu vaziyettedir. Her birisi bir ta-

— 34 — 



1 : 2 5 . 11 . 1340 C : 1 

rafa dağılmış, şikâyette bulunan muhacırların - emre 
itaat etmediklerinden - iaşeleri de kesilerek, hususiyle 
Gürün'de eski Hükümet konağına doldurularak aç 
ve sefil bırakılmışlardır. 

Efendiler, bizim vilâyetimizin vaziyeti başka vilâ
yetlere benzemez. Orada kış biamandır. Sivas ve mül
hakatının yerli sekenesi muhacirlere yardım etmemiş 
olsalardı, oraya sevk edilenlerin yüzde sekseni bugün 
mevcut olmazdı. Fakat yarın kışın en biaman soğuk
larına karşı bunların himaye edilebileceğini kim te
min edebilir? O havaliye sevk edilen muhacirlere şim
diye kadar yalnız ev gösterilmiştir. Arazi, tohum ve
saire verilmemiştir. Bunların müracaatlarına rağmen 
yalnız Hafik kazasının bir kısım köylerine hayvan alı
narak verilmiştir. Bu da zannediyorum son zamanlar
da olmuştur. Fakat efendiler biliyorsunuz ki, kendile
rini iaşeden aciz olan bu zavallılar bir kat daha aciz 
kalarak perişan ve hatta mahvolacaktır. Bugün ora
da bulunan muhacirler, mıntıkalarında ademi ica
bet dolayısıyle Hükümete müracaat ederek mevkile
rinin değiştirilmesini rica etmişlerdir. Fakat buna mu
kabil alâkadar memurlar tarafından «hayır, başka bir 
yere gidemezsiniz, eğer gitmek istiyorsanız hakkı is
kândan vaz geçer ve buna ait de bir senet verirsiniz. 
Ondan sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz» cevabı ve
rilmişti]', 

Efendiler, İmar ve İskân Kanununu tertip eden
ler meyanında - kâtip olmak itibariyle - bendenizde 
var idim. Rica ederim böyle bir kayıt, böyle bir mad
de var mıdır? O zavallılara ne hakla soruyor ve on
lardan ne hakla böyle bir senet istiyoruz? O adam
ların orada bıraktıkları emlâk ve araziye mukabil bir 
şey vermek şöyle dursun, istemek hakkını da nezedi-
yoruz. Bunu hangi kanun yapar? Efendiler, İmar ve 
İskân Vekâletinin teşkilini isteyenlerden birisi de be
nim ve ben idim. 

AVNİ BEY (Bozok) — Vekil olmak için mi? 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Bozok Mebu

su Avni Bey olsaydım belki böyle bir arzum olabilir
di. 

AVNİ BEY (Bozok) — Reis Bey, hatibe bir sual 
tevcih etmeme müsaade buyururmusunuz? Hatip bey 
haktan bahsediyorlar. Sivas'taki emlâki metrukeden 
olan değirmenlerden birini üzerine geçirmek istemiş
ler. Böyle haksızlıklar olmazsa bu böyle olmazdı. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Ben Avni Beye
fendiyi böyle müfteri vaziyetinde görmek istemezdim. 
Değirmenlerim, bana anamdan, babamdan kalmıştır, 

efendi!.. Senin işgal ettiğin aksam değildir. Sana sa
yar ve seni burada çok mahcup ederim. Alnım açık
tır. Bana bir şey söyleyemezsiniz. 

AVNİ BEY (Bozok) — Söylerim. 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Söyleyemezsin.. 

Müfterisin efendi, müfteri! 
AVNİ BEY (Bozok) — Vakıa söylüyor. 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Müfterisin, 

müfterisin! 
REİS — Rica ederim, ortada şahsiyat yoktur. Şah

siyatla uğraşmayalım. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Fakat biz 
İmar ve İskân Vekâletini istediğimiz zaman muha
cirleri öldürmek için itemedik. Bu kanunu tertip eder-
-ken bazı arkadaşlar, «ne yapıyorsunuz, yeni bir Baş
vekâlet mi ihdas ediyorsunuz» diyorlardı. Çünkü 
Meclisi Âlinin noktaî nazarı bu mühim ve muazzam 
olan mesaile lüzumundan fazla atfı ehemmiyet vermek 
İmar ve İskân işleri için Devletin bütün teşkilâtını 
İmar Vekili olan zatın emrine vermek gayesini teşkil 
etmiştir. Şuabatı Hükümetin her birisi, her şubesi her 
cüzi meşgul olmazsa bu mesele halledilemeyecek fa
kat İmar Vekâleti teessüs ettikten sonra bir darüla
ceze oldu. Demin arkadaşlarımızdan birinin buyur
dukları gibi ne kadar, mütekait ve mazuller varsa 
hatta mücadelei milliyeye iştirak etmediklerinden 
tart edilenler istihdam edildi. Efendiler! bu mesele
nin milletimizin kudret ve kabiliyetine lâyık bir su
rette halli için Hükümet Meclisten ne istemiştir de 
verilmemiştir? Bilâkis İmar Vekâletine her türlü sa
lâhiyet verilmiştir. İstenilen tahsisat verilmiştir. Fa
kat netice nedir? İmar Vekâletini bir makine diye 
kabul edersek bu makine şu suretle teşekkül etmiş
tir : Efendiler, muhtelif makine parçalarından top
lanan adamlardan ortaya bir acibe gelmiştir. Bu par
çalardan mürekkep olan makine ancak bu kadar iş 
görebilir. Hamdullah Suphi Beyefendiden çok rica 
ederim; bu milletin kudreti, faaliyeti bugün cihan
ca malumdur. Bu millet bu meseleyi hal ve fasl ede
meyecek derecede kudrette bir millet değildir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Öyle bir şey 
söylenmemiştir. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Söylenmiş
tir efendim! rica ediyorum, kendisinden... 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Anla
yamamışsınız, onu anlayabilmek için yüksek bir sevi
ye lâzımdır. Anlayamazsınız... Mazursunuz... 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Sizin a*ir 
ladıklarınızı anlayamam, mazurum. Hiç şüphe yok-
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tur. Ayni zamanda burada bir şey daha mevzubahis 
olmuştur. Efendiler! yine bu da tabiî Hamdullah Sup
hi Beyefendinin buradaki sözleridir. «Emvali metru
ke mahalline tahsis olunamamıştır. Birçok adamlar 
işgal etmiştir, hatta Valiler bunda izharı acz et
mişlerdir. Çünkü karşısında bir Mebus vardır.» demiş
lerdir. O Mebus kimdir? Bütün Mebuslar bu gibi 
şeylerden münezzeh bulundukları içip bu Mebuslar 
kimlerse tasrih etmelerini yine kendilerinden bilhassa 
rica ediyorum. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (istanbul) — Reis 
Beyefendi; hatipler mükerreren bendenizden bunu so
ruyorlar. O zat Balıkesir Mebusu Hulusi Beydir. Hu
lusi Beyin yaz için, kış için ayrı ayrı evler kapattığını, 
bir sabun fabrikasından vaziyet ettiğini, binlerce zey
tin ağacı aldığını bana söyleyen Ayvalık kaymakamı
dır. Mebus Bey izahat versinler; 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Çok teşekkür 
olunur. Hakikat böyle meydana çıksın. 

İHSAN BEY (Cebeliberek) — Rica ederim, Ham
dullah Suphi Beyi mi istizah ediyorsunuz? 

REİS — Efendim, hatip Heyeti Umumiyeye veya 
Riyasete hitaben noktaî nazarını izah eder. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Hülâsa 
efendiler, dün mübadeleye tabi tutarak getirdiğimiz 
aksam- belki bu havalide birçok yerlere yerleşmişler
dir. Bilmiyorum onlardan da şikâyet eden zevat var 
mıdır? Fakat Vilâyeti şarkiyeye sevkedilen aksam, 
bugün aç ve biilâçtır, her türlü vesaitten mahrumdur. 
Önümüzdeki bir kış vardır. Bu kış hulul etmek üzere
dir, hatta birçok yerlerde hulul etmiştir. Binaneleyh 
Heyeti Aliyenin nazarı dikkatini celp ediyorum; bu
nu bir an evvel temin etmek zaruretindeyiz, bunu ih
mal edemeyiz. Bunu yaptıktan sonra Meclisi Âli bun
dan evvel geçmiş vakayi için her türlü hakkı teklifi ve 
istediği tahkikatı yapar. 

CAVİT PAŞA (Canik) — Bendenizden evvel 
kürsüye teşrif buyuran rüfekai muhtereme bu husus
ta izahatı kâfiye vermiş olduklarından bendeniz yal
nız Canik mıntıkasına gönderilmiş olan muhacirler 
hakkında izahatı kâfiye vereceğim. Balkan Harbi 
Umumi neticesi olarak Yunanlıların idarei zâtime-
sine geçmiş bulunan arazide meskûn ırkdaşlarımızın 
başka yerlerde duçar oldukları avakibe duçar olma
maları için bunların memleketimizdeki noksanı meh-
maemken telâfi etmek ve milletin nüfusunu tezayüt 
ettirmek için Rumeliden çalışkan müslümanların dai-
rei intihabiyelerimize sevk olunacağını kemali meser
retle kabul ettik ve selâhiyeti vasi bir de Vekâlet teş

kil ettik. Bunun üzerine kemali meseretle dairei in
tihabiyelerimize gittik. Zavallı muhacirlerin Samsun
da sar dalya kılıklı hanlara doldurulmuş olduklarını 
gördük ve bunların tathiratına bakılmak için hiçbir 
teşebbüsatta bulunulmamış, orada Hilâliahmer dok
torlarından Haydar beyi gördük. Bu zat vazife per-
ver ve vatanına, milletine muhip bir zat olduğu için 
muhacirlerin meskûn oldukları depoları, ambarları 
dezenfeksiyon yaptırdı. Sonra Bafra muhacirlerini de 
gördüm. Maatteessüf onlar da aynı halde idiler. Hat
ta erbabı ihtiyaçtan olanları beslemek lâzım gelirken 
ve orada ekmeğin kıyyesi 26 kuruşa alınrken adam 
başına on kuruş yevmiye vefiliyordu. Bir adam veya
hut bir kadın bunu suya batırarak yemiş olsa yine 
idare edemez. Bunları gördükten sonra Samsuna av
det ettiğim zaman İmâr ve İskân Vekâletine yazdığım 
bir mektupla bazı istirhamatta bulundum. Kendileri 
istirhamatımı kabul buyurarak cevap verdiler. Bun
da dedim ki; Harbi Umumi esnasında Samsunun şark 
cihetinde bulunan ahali yani Trabzon, Rize ahalisinin 
bir çokları Samsun'a hicret etmiş gelmişler, fakat 
Samsun ticaretgâh bir mahal olması hasebiyle mem
leketlerine avdet etmeyip Samsun'da kaldıkları için 
nüfusça orada bir çok izdiham vardır. Muhacirle
rin kalabalığı, bu izdihamı bir kat daha artırıyor. Bu
nu izale etmek için İstanbul'da mevcut olan madenî 
barakalardan cüzî miktarını Samsun'a göndererek bun
lar münasip mahallere kurdurularak muhacirlerin is
kân edilmesi hem kendi menfaatleri ve hemde mem
leketin menfaati icabındandır. Çünkü arz ettiğim mev
sim, Mayıs ayı idi. Gelecek aylarda yani, Haziran, 
Temmuz aylarında bir takım sairi hastalıkların zuhu
runa meydan vermemek istiyordu. Celâl Beyefendi 
Hazretleri lütfen bir telgrafla, oraya teşrif buyura
caklarını ve beraber çalışacağımızı beyan buyurdular. 
Fakat bendeniz bu sıralarda Çarşamba ve Terme' 
de bulunuyordum. Çarşamba'daki muhacirler de se
fil bir halde bulunuyorlardı, bir kısmı medreselere yer
leştirilmiş Çarşamba'nın en çok Rum ve Ermeni olan 
bütün evleri kamilen tahrip edilmiştir. Bu gibi yerlere 
de muhacir yerleştirilmiş ve kırk aile halkı da açıkta 
kalmıştır. Bunlardan bir kısmım Terme'ye gönder
mek istemişler, bereket versinki, bunlar Terme'nin ha
vasının gayet vahim olduğunu haber alarak oraya git-, 
mekte istisna etmişler ve gönderilememi£ Celâl Bey
efendiye yazmış olduğum telgrafta; Hükümet memur
ları işe karışmadıklarından dolayı. İmâr ve İskân mın
tıka memurlarının nerelerde ahalinin yerleştirilmesi 
muvafık olacaklarım bilmiyorlar. Behemehal Hükü
met memurlarının bu işe müdahale ederek muhacir-
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lerin hangi taraflarda ikameti daha muvafık olacağı* 
nı bilmek için vilâyetlere de salâhiyet verilmesini rica 
etmiştim. Bunu da kabul buyurdular. Bir müfettiş 
gönderilmek için şube müdürüne yazmıştım, bir mü
fettiş geldi. Yine. arz ettiğim telgrafta Mutasarrıfın 
1336 tarihinde orada Mutasarrıf iken sıfatı memuri-
yetiyle gayrı mütenasip hareketinden dolayı oradan 
kaldırılmış olduğu halde niçin buraya gönderildiğini 
arz ettim. Bu zatın bilahare İstanbul Valisi olduğunu 
ve sonra infisal ettirildiğini ve gazetelerdeki rivayete 
göre bilâhara beş yüz lira maaşla Duhan şirketine ta
yin edildiğini haber aldık. Samsun'nun Kadıköy, ll-
yas karyeleri vardır ki, bunlar adeta birer şehir halin
de idi. Sonra bir de Ermeni mahallesi vardırki bu ma
hallede bu karyelerde bulunan evlerde çerçeve, kapı 
namına her şey alınmış, hatta kendi gözümle gördüm 
alafranga kiremitlerle mestun olan evlerin kiremitle
ri alınmış, çarşıda satılmıştır. Muhacir işleriyle Hü
kümet memurlarının alâkadar olmadıklarını gördüm. 
Samsun'da bir müteahhit vasıtasıyle mıntıka müdürü
nün tedarik etmiş olduğu arabalarla 12-14 muhaci
rin eşyasıyle yüklü olarak Sivas, Yozgat, Çorum ta
raflarına gönderildiklerini gördüm. Bunun için refi
ki muhteremlerim Canik Mebusu Necmi Beyefendi 
ve Ordu Mebusu Faik Beyefendi ile birlikte mıntıka 
müdüriyetine gittik. Tembihatta bulunduk, sevkiyatta 
bunların başlarında birer memur bulunsun bunlara 
nezaret etsin! 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Bunlar naza
rı dikkate alınmıştır. Teftiş edilmiştir değil mi? 

CEVAT PAŞA (Devamla) — Ondan sonra gel
dim, ne olduğunu bilmiyorum. Samsun'da bu işler 
bitti. Gülcemal vapuru ile İstanbul'a geliyordum. 
Vapurun içerisinde (1 180-1 200) kadar muhaciri ki, 
bu zavallılar evvelce Trabzon'a gönderilmiş, orada 
sürünmüşler, ellerinden bulunan paralarını sarfettik-
ten sonra bir takım hayvanları varmış onları da sat
mışlar. Kifafınefs etmişler. Sonra bunları Keskin ka
zasında iskân edilmek üzere vapura bindirirler. Sonra 
bunlar İneboluya sevk edildi ki, Kastamonu Mebusu 
Halit Beyin hikâye ettiği mübadillerdir. Bu zavallı
ların Trabzon'a gelmeleri için navlun parası verecek 
yanlarında paraları bulunmadığından dolayı kalmış
lardı. Bilhassa bendeniz İnebolu kaymakamına, ahali
den hamiyet perverane müracaat edilmesi hakkında 
bir tezkere yazdım. Eğer hamiyetperverandan ken
dilerine muavenet edilmiş ise ihtiyaçları izale edilmiş
tir. Bu muhacirlerin kendi meslek ve sanatlarına göre 
taksimi lâzım gelirken yine yapılmamıştır. Samsun'da 

Kayalar kazalı muhacirlerinden aldığımız şikâyette ken
dileri çiftçi ve^züra oldukları halde Akdağ madenine 
gönderildiklerini ve Akdağ madeni ise çam ağaçları 
ile maadinden ibaret bulunduğu için ve kendi meslek
lerine uygun olmadığından şikâyet ettiler. Nihayet 
bunlar Akdağ madenine Yozgat tarikiyle gidecekleri 
için Yozgat'a duhullerinde oradaki Mebuslara müra
caat etmelerini tembih ettim. 

İmâr ve İskân işlerinin yolunda gitmemesinin baş
lıca sebebini bendeniz üç vekilin pek az zamanda de
ğişmesinde bulurum. Bilhassa Meclisin verdiği salâ
hiyetle ilk defa olarak o makama geçmiş olan Necati 
Beyefendi kendileri hakikaten muhacirleri iskân için 
çok çalışıyorlardı ve Rumeli'den vapurlarla gelen mü
badiller arasında bazı vefiyat vukubulduğundan do
layı gece uykusunu terkederek Vekâlette sabahlamış 
idi. 

Diğer bir şey de, İmâr ve İskân Vekâleti teşkil 
olunduğu zaman bir de kanun yapıldı ve bu kanun
da salâhiyetler verildi, iskândan maada memleketin 
imârına da muavenet edilecekti. Bizim bir kasabamız 
vardır, Termedir. Buranın havası gayet vahimdir, 
Harbi Umuminin devam ettiği müddetçe Ruslar ta
rafından defaatle bombardıman edilmiş, sonra Erme
ni çeteleri yakmışlar ve bugün arazisi de kendisi de 
imâra muhtaç olduğu halde Hükümet tarafından hiç
bir muavenet görmemiştir. İmâra hiç bakılmadığını 
göstermek için Terme kasabasını göstereceğim : Ter
me kasabası berren ve bahren muvaselesi munkati bir 
kasabadır. Arazisi gayet de münbit, oldukça hasılatlı 
bir yerdir. Bir de efendim, İmâr ve İskân Vekâletinin 
tâyin ettiği memurlar hakikaten öteden beriden top
lama memurlardır. Bunlar vazifeperver olmadıkları 
gibi kendilerinde bir de kanun korkusu yoktur. Ka
nun korkusu olmayınca her halde iskân işleri de yo
lunda gitmeyeceği tabiidir. Binaenaleyh Vekâleti mü-
şarinileyha terki dar ve diyar eden mübadillerin selâ
meti namına hakkı kanunisini istimal etmemiş diye
bilirim. Şu halde bu Vekâletin mevcudiyeti zamanın
da, 93 Muharebesinde o zaman Hükümetin Tuna Vi
lâyetinden ve diğer vilâyetlerden gelen muhacirleri is
kânda gösterdiği mesai.kadar sarfı mesai etmediği için 
bu Vekâletin mevcudiyetinden bir istifade memul et
medim. Binaenaleyh 93 Muharebesinde Tuna Vilâye
tinden vesair yerlerden gelen muhacirleri Hükümet 
nasıl ki yerleştirmiş ise bunun için de Hükümetimi
zin bir kanun yaparak bu yolda muamele yapmasını 
rica ederim. 
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HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Usul hakkın
da bir kelime söz istiyorum. Lehte ve aleyhte söyle
yecek arkadaşlar tefrik edilerek söylemeleri lâzımdır. 

REİS — Evvelce tefrik edilmişti. Lehde söyle
necek kalmadı. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Lehde söy
leyecek vardır efendim. Meselâ îlyas Sami Bey leh-

REÎS — Celseyi açıyorum. 

2. — İcra Vekilleri Heyetinden Umumî İstizah : 
SABRİ BEY (Saruhan) — Müsaade buyurulur 

mu? Usulü müzakere hakkında bir iki kelime arz 
edeyim. Malumu ihsanınız... (Kürsüye sesleri) Efen
dim; Heyeti muhteremenizin malumu âlileridirki, 
cereyan eden müzakeratın esası muhacirinin ahvali 
edilmesidir. (Hayır, hayır değildir sesleri) 

REİS — Sabri Bey, usul hakkında söyleyiniz! 
SABRİ BEY (Devamla) — Usul hakkında söy

lüyorum. Müzakere bu hususta cereyan ederken şim
di tevsi edildi. Doğrudan doğruya Hükümetin her 
türlü ahval ve harekâtı hakkında müzakerat cereyan 
edecektir. İster zarurî, ister tabiî, ister ihtiyarî, ister 
gayri ihtiyarî, ister sevaptan, ister hatadan tevellüt 
etsin, yalnız bir hakikat anlaşılmıştır ki, muharicine 
mübrem surette muavenet zamanı gelmiştir. Halbuki 
müzakerenin şimdi belki tevessü etmek ihtimali mev
cuttur. Bu itibarla uzun sürecektir. Belki üç gün, 
belki beş gün belki de on gün. Bendeniz muhacirine 
yapılacak muavenetin sureti icrası için bir takrir 
takdim etmiştim. Eğer takririm neticei müzakereye 
talik edilecek olursa pek çok zaman kaybedecektir. 
Bugün kaybedilmiş olan on gün, kışın hululi itiba
riyle çok uzayacaktır. Onun için Heyeti muhtereme-
nizden istirham ediyorumki, müzakere idame edil
mezden evvel on milyon liranın muhacirin için ka-

de söyleyecektir. Rasih Efendi vardır, Celâl Bey var
dır. Mebus sıfatıyle söz söyleyecek. 

REİS — Mebus sıfatıyle sırası gelince söz vere
ceğim. On dakika celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse saat : 4,45 

bulu hakkındaki takririm müzakereye arz edilsin ve 
bir taraftan Hükümet süratle muhacirinin muavene
tine koşsun. Arzuyu âliniz de yerine gelsin. 

REİS — Efendim, usul hilâfında söz söylemiş
lerdir. 

SABRİ BEY (Saruhan) — Hayır efendim, mü
zakerenin vaziyeti değişmiştir. Takririmi reye koyu
nuz!. 

REİS — Lehde söz isteyen tlyas Sami Beyefen
diye söz veriyorum. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Muhterem arka
daşlar! biraz sabrınızı evvelâ rica edeceğim. Silsilei 
kelâmımın kesilmemesini de; ben kimseye yapma
dığım için onu da istirham ediyorum. İstizahın umu
mî bir şekle inkilâbını musırren teklif eden şifahî 
ifademle arkadaşlar millî vazifeyi icraya vekil olan 
Heyeti Vekile arasında bütün mahallerde, namerzi 
bir hal var. Zannederler ki, içtimaları yalnız onlarla 
uğraşmaktır. (Sesler) Rica ederim sözümü kesme
yin bu cihetle ferden ferda devam ettikçe bir ayımı
zı, belki iki ayımızı yiyecektir. Binaenaleyh umumî 
bir surette altı aylık fasıla zamanının icraatı umu-
miyesi bir anda ve hepsi millet menfaatine olarak 
mülâhaza edilsin, tenkit edilsin, münakaşa olunsun, 
ondan sonra Hükümet icraatındaki istikameti alsın. 
Mecliste kontrol vazifesini, murakabe vazifesini sü
ratle bu şekilde ifa ettikten sonra teşrii vazifesine 
devam etsin. Çıkarılacak mühim kanunlar vardır. 

-»• «•>••<«» •<"• 

İKtNCl CELSE 

Bed'i Müzakerat : Saat : 5.00 

REİS — İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kâzım Vehbi Bey (Ergani) 
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İşte bu noktaya müsteniden bir Vekil için bütün Ve
killer için müzakerenin idame edilmesini temenni et
miştim. Heyeti Âliyeniz kabul etti. Ona ait endişele
rim, mülâhazalarım bu idi. Mübadele Vekâleti için 
beş gün, her vekil için beş günden hesap ediniz. Bu 
tarzda vazifei milliyemizi eda ederken Hükümetin, 
yani Heyeti Vekilenin icra başındaki her gün, her 
dakikalık mesuliyetini de kendimiz üzerimize alma
mak için, onları kendi işlerine bırakmak için söyle
miştim. İstizah umumî olsun. Bu mülâhazamızı söy
ledikten sonra Mübadele îmar, • iskân gibi üç keli
meden ibaret bir Vekâletin teşkili zamanındaki en
dişemle şimdi meseleyi yan yana koyarak arz ede
yim. Bu teşkil edildiği zaman muhterem arkadaşım 
Yusuf Kemal Bey iyi tetebbu etmişler, zabıt ceride
lerini ve her şeyi... Teşekkülü zamanındaki verilen 
salâhiyetten ve Vekillere verilen salâhiyetin kuvve
tinden bahsettiler. Yine o mebdei teessüsündeki ha
tıraları ararken diğer birinde görülüyor ki, Türkiye 
muhacir nakli işlerine yeni başlamış, yeni harpten 
Türkiye (400) bin halkı mübadele edecekti. Bu söy
lendiği zaman zannederim her kahraman bunun 
önüne kendini vermiyordu. Kaç kişiye teklif edil
diyse kabul etmediler. Bunu da bir kere arkadaşıma 
hatırlatmak isterim. Bu vazifeyi niçin deruhte et
miyorlardı arkadaşlar? Ben o zaman bunların de
ruhte etmemelerinden kimin üzerinde kalmış ise ve
yahut vazifeyi müşterekeden dolayı Başvekil Paşa 
Hazretlerinin üzerine kalmış idi ki, ben kendi hesa
bıma tüylerim ürpererek düşünüyordum ve diyor-
dumki, hiç bir vasıtamız yok, hiç bir şeyimiz yok, 
bundan evvel tecrübe sebketmemiş, yani 400 bin ki
şi değil, 100 bin kişi getirmeye idman yapmamış bir 
heyetin 400 bini getireceğini kime sorsanız diyecek -
tirki, «muhakkak bunun nısfı ölecektir» o zaman 
bunu böyle düşünmüyordum. Hepinizin hatıralarına 
müracaat ediyorum. Bu teşkil edildiği zamanda bu 
sene Hükümetin başında ve bizim vicdanımızda bü
yük bir meşgale vardır. O da mübadeleye tabi halkı 
getirirken öldürecekler diye hepimiz korkuyorduk. 
Ben öyle idim, eğer siz değilseniz söyleyiniz, Benim 
kanaatim böyle idi. Bir sene üzerinden geçmiş, bir 
Vekâlet teşkil edilmiş, ismine Mübadele, İmar ve İs
kân Vekâleti denmiş, yani mübadelei nazariyeyi Lo
zan Muahedesi yapmıştır. «Mübadele olacaktır» Di
ye bir karar vermiştir. Bir de İskân kalmıştır. Efen
diler! bu işin tecrübesini yapmayan hükümetler için 
ne olduğunu anlamak için bir kere felâketzede mu
hacir olmak ve muhacirin sahasındaki halkın, Hükü
metin şefkatkâr eline teslim ve tevdi edildiği halde 
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nısfının öldüğünü gözönüne getirmek lâzımdır. Vilâ-
yatı şarkiye bir istilâya uğramıştır. 

Harbi Umumî zamanında Hükümet 7 milyon 
lira tahsis etmiştir. Buna rağmen her muhitin bir 
kazasının, bir köylünün nüfusu mahallesinin yüzde 
yetmişi, bütün şefkatlere rağmen ölmüştür. Bu bir 
hakikati müsbi'tedir. Heyeti Âliyenize söylemeyi 
zaruret addettim, söylüyorum. Şimdi bu hizbi sani-
dir. Buna ircaı nazar edeceğiz. 

Efendiler, çok tenkitler yapıldı. Söz verdiğim 
veçhile kimsenin şahsından bahsetmemek için yalnız 
tenkidi hakikat olarak alacağım. Bir kere en çok 
temas edilen cihet; dama taşı gibi oradan oraya de
ğiştirilişidir. Efendim; dama taşı gibi oradan oraya 
değiştirmek demek, makam aslisinden, yar ve di
yarından ayırdığın bir ferdi veyahut bir kitleyi ne
reye koyarsan koy, en güzel bir yere koy. Onun 
ruhu daima şikâyet,. daima feryat eder. (400 bin) 
insandan 400 bin şikâyet alacak Meclis değil ve bel
ki beşeriyet onun şikâyeti altında inim inim inliyor. 
Meselenin dehşetini, ehemmiyetini göz önüne geti
riniz! Hepsi yarinden, diyarından ayrılmış, burada 
bir köşke koymuşsun, mutlaka ağlayacak, mutlaka 
feryat edecek, mutlaka bağıracak, bu şikâyetler 
2-3 evden olsa belki kabili telâfidir. 400 bini hepsi 
şikâyet ediyor. Dama taşı gibi değiştirilmiştir deni
yor. Bu hakikat iki yüzlü bir tenkittir. Yerinde bı-
raksa, niçin ölecek yerde bıraktın? Oradan kaldır-
san, niçin kaldırdın? deniyor. Ne yapmalı ben de 
anlamıyorum? 

Efendiler, tenkidin diğer bir kısmı bir kısım bu
raya gitmiş, diğer kısım öteki mahalde bırakılmış, 
sonra dediğim gibi gelenlere de bizim gibi en basit 
huzur ve istirahatini temin etseniz bile makam as
lilerinden ayırdığınız insanlar, şikâyete müstait fıt
rattaki insanlar diğer esbap ve avamil ve müessirat 
ile beraber yine akrabadır. Kabileleri filân yere git
miştir. Lisanları filân hep birdir. Hep gitmişler, beni 
de oraya göndereceksiniz demişler. Bunlar tadadı 
kabil olmayan bin türlü esbabı şikâyettir ki; Meclisi 
Âliniz bütün ehemmiyetini göz önüne getirerek bir 
taraftan vazifei milliyyeyi ve mürakabei milliyyeyi 
ifa ederken bir taraftan 400 bin kişilik bir müba
dele meselesini düşünmek lâzımdır ki bu; kolay bir 
iş değildir. Bunu görürken diğer taraftan hazırlan
madığımızı idman ve tecrübesini yapmadığımızı dü
şünmek ve binnetice altı milyon liranın dört yüz bine 
taksimi hasılı hesap ederseniz adam başına takriben 
on beş lira düşecek bir paradır. Bunu da nazan 
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dikkate almanızı rica ederim. Vekâletin mebdei te
şekkülünde düşündüğüm vicdani telâşlarımla şimdi 
olan netice nedir? Şimdi hülâsa edecek ve Heyeti 
Âlinize izah edeceğim ve itiraz ettikleri nokta ile 
tahlil edeceğim. Efendiler; mübadele, iskân ne de
mektir? Bunlar getirilecek, yerlerine konulacak, aç
lıktan sefaletten mümkün olduğu kadar ölmelerine 
mani olunacak, işte bu kadardır. Bunlar gelmiş mi? 
Ne vakit gelmiş? Hilâli Ahmere teşekkür olundu. 
Bütün vesaiti Hükümeti bu vekâlete raptetmiştik. 
Bu vekâlet hepsinden istifade edecek demiştik. Mua
venet gelmiş ya, nereden gelirse gelsin teşekkür, he
pimiz teşekkür ederiz. Bunlar gelmiş, iskân edilmiş 
midir? Evet iskân edilmiştir. Peki, bunlar müstahsil 
olmuş mu olmamış mı? Maddî vesikalar bulmalı, 
dörtte üçü müstahsil olmuştur. Üç yüz bin kişi se
kiz ay zarfında memlekete kazanılmıştır. Ölen bir 
kişinin kıymetini arıyalım. Bunun kıymet şu ka
dardır dediğimiz zaman bu müstahsil olmuş insan
ların da kıymetini verelim. Bunu tenkit. ederken 
onun da kıymetini verelim. (Bravo sesleri) Üç yüz 
bin kişi; bunları da saymak lâzımdır. Bundan sonra 
ne olmuştur, ölmüş müdür? Ne kadarı ölmüş? En 
evvel burada silsilei hitabiyle " Meclisi heyecana 
getiren Doktor Rıza Nur Bey Kardeşimiz doktor
luğuna ve sıhhiyedeki ihtisasına binaen demiştirki. 
Gayet azdır ve bir şey değildir demiştir. Ben daha 
söylemiyorum. Çünkü ben Vilâyatı şarkiye muha-
cirlarının yüzde yetmişini öldüğünü biliyorum. Gel
miş müstahsil olmuş ve iskân edilmiş ölenleri de 
bundan azdır. O halde ne isteniyor? Her halde bir 
şey istenilir! Bu istenilen şeylerin maddî, müspet. 
olarak söylemek lâzımdır. Para israf edilmiş, emvali 
metruke tevziatında müsavatsızlık olmuş, bunlarla 
umumî mübahaseyi iğlâk ve milletin menafii hesa
bına açık, maddî olarak millete bir şey kazandır
mamaktadır. Bugün muhterem bir arkadaşın söyle
diği gibi zeytinlik meselesi varmış. İşte böyle söy
lenmelidir. Millet bu münakaşadan istifade etmek 
arzu ediyorsa filân yerde filân şey olmuştur denilme
lidir. Zaten Teşkilâtı Esasiye Kanununda bu hu
susta sarahat vardır, incirler alınmış filân adama 
verilmiş, bunun için Mecliste anket yapmak ki, an
ketin en mühim sebebi budur, emvali metrukede 
veyahut paralarda şu, şu kesana veyahut şu, şu za
manlarda verildiğini söylemek lâzımdır. Binaenaleyh 
işin mahiyeti itibariyle hata olmamış demem. Fakat 
bu işten beklenilen fevait 'de vezaif de birçok fena-
lığıyle beraber binnetice ifa edilmiştir. Biz Hüküme
ti tenkit ederken, milletin nefi namına maddî ola

rak şu meseleyi tahsis et demek lâzımdır. Maddî 
vesikalar bulup yaptırmak ve milletin şükranını bi
hakkın kazanmak ve atiye ait demeliki: Mütebaki 

' kalan kısmını müstahsil yapmak. Bunun içinde çare 
budur. Bütün Vekâlet şuabatında ve bütün mura
kabe vazifesinde bu yolu tutmak hem memleke
tin menafiine ve hem de memleketin sükûna olan 
ihtiyacı namına gayet iyi bir hareket olur ve ancak 
faideli hareket de budur. Efendim! Mübadele ve 
iskân meselesi böyledir. 

Sonra imar kelimesi geliyor. Yani altı milyon lira 
taksim edilirse ancak mübadil başına on beş lira dü
şecek paradır. İmarın elifine bile yaklaşılmamış. Aca
ba o zaman hiçbir arkadaş düşünmemiş mi ki, şu 
altı milyonla bu dört yüz bin insan gelecek ve bü
tün memleket gülistana çevrilecek veyahut onlardan 
artan para ile ev yapılacakmış. Yani ben bunu hiç 
düşünemedim ki, bugün inkisarı hayale uğrayayım 
ve altı milyonla memlekette bir tek şey olacağına 
kaani olmadım ve mübadillere ve muhacirlere ait 
bu meseleyi bitiriyorum. Buna ait sözüm bundan 
ibarettir. Yâni hakikatleri Heyeti Âliyeye arz etmek 
yani arkadaşlar, umumî istizaha ait size bir - iki ke
lime söylemek istiyorum. Bütün münakaşatımız müs
pet olarak ortaya çıksın. Daima rehberi millet ola
rak menafii milleti tazammun etsin ve ortaya çıksın 
ve derhal halledilsin. O mesele ya maziya ait Maarif, 
Adliye vesairede hata var. Derhal tashih edilsin ve
yahut atiye ait tehlikeli bir şey var, böyle müphem 
ve umumî münakaşatın bisût olduğunu ve bir şey te
min etmeyeceğini ve Meclisin topladığı zaman yalnız 
Heyeti Vekile ile muvacehe değil biraz da onun veç
helerini tahlil ederek memleketin nefine ait istika
metler vermektir ve bu da umumî istizahtan tebellür 
edecektir. Heyeti Âliyenizden bunu rica ederim. (Ka
ranlıkta kaldık sesleri.) 

REİS — Efendim, cereyan olmadığı için, şehre
maneti ile muhabere ediyoruz. Fakat şimdi lamba 
getirecekler. (Devam sesleri.) 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, 
muhacir işi iyi gidiyor, iyi gitmiştir demek herhalde 
hakikaten uzak bir ifade olur. Arkadaşlardan şimdi
ye kadar söz alan birçok zevat lâzım geldiği kadar 
tenkidat icra ettiler ve her bir zat, her mıntıkada 
buna ait ve buna yakın birçok tenkidat serdettiler. 
Fakat bendenizce kabul olunan usuldür ki, muhacir 
işlerini hüsnü icrasına mâni olmuştur. Evvelâ vazife 
tedahül etmiştir. Her yerde muayyen vazifeyi tevcih 
edecek bir makam bulamazsınız. En büyük icra âmiri 
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muhacir meselesinde lâzım geldiği kadar kendisinde 
mesuliyet görmüyor ve görmemekte hakkı vardır. 
Mıntıka memurları ve iskân memurları doğrudan doğ
ruya bu işle alâkadar olduklarına göre vesaiti icra-
iye itibariyle hiçbir şeye malik değildirler. Evvelâ ne 
kadar arazi vardır? Ne kadar emakin vardır? Bunun 
tetkiki icap edecek. Fakat bunun tetkiki için mıntıka 
memurlarının hiçbir vesaiti icraiyesi olmadığı için 
idare memurlarına müracaatı ediyor. İdare memur
ları Maliyeye havale ediyor. Maliyeden cetveller çı
kıyor. O cetveller gelinceye kadar vakit geçiyor. Bir 
defa bu suretle kabul olunan sistem, usul dolayısıyle 
birçok zaman kaybediliyor. Birçok zaman beyhude 
geçiyor. 

Ondan başka bu vazife kime aittir? İdare memu
runa sorarsanız o bana ait vazife değil
dir diyor. İskân mıntıka memuru vardır. 
İskân dairesi muhacirin idaresi vardır. Ora
sı vazifeye baksın diyor. Muhacirin memuruna gi
diyorsunuz, diyor ki, ben hiçbir salâhiyete sahip de
ğilim, tabiî Hükümetin teşkilâtı ile bu vazifeyi yapı
yorum, diyor. Filân tarihte şu müzekkereyi yazdım 
filân tarihte şu müzekkereyi yazdım. O boyuna mü
zekkere yazmıtşır. O gelmiştir icra amirine, icra ami
ri polise havale etmiştir. Muhasebeye gitmiştir. Mu
hasebe onu vilâyete, tahsildara veyahut Nahiye mü
düriyetine havale etmiştir. Birçok işler havale edil
miş, fakat asıl lâzım olan iş ortada yoktur. Muhacir 
de gelmiştir, Hükümetin kapısında bekliyor, hanlarda 
bekliyor, açıkta yağmur altında bekliyor, fakat diğer 
taraftan hiç kimse işi üzerine almamıştır. O ona ha
vale etmiştir, o, ona müzekkere yazmıştır. Sonra ara
larında makam kavgası çıkmıştır. Muhacirin itiba
riyle Hükümetin mümessili muhacirin memurudur, 
yoksa mıntıka memuru değildir. Validir veyahut kay
makamdır. Bu suretle bir defa aralarındaki mesele
nin tedahülü itibariyle vazifeyi üzerine alacak bir ma
kam yoktur. Taşra itibariyle böyledir. Burada doğ
rudan doğruya İmar Vekiline mesuliyet tevcih ediyo
ruz. Fakat taşrada tetkik buyurunuz; vazifeyi üzeri
ne almış, mesuliyeti deruhte etmiş bir kimse göre
mezsiniz. Bu cihetten de muhacir işleri lâzım geldiği 
kadar süratle, kuvvetle takip edilememiştir. 

Sonra bir hata daha yapılmıştır. Bilhassa muhacirlerin 
sunufu içtimaiyesine göre, mesleklerine göre taksim 
edilip edilmemesidir. Bu bilmem ne dereceye kadar 
mümkün olurdu? Hüsnü ifa edilememiş olduğu için 
midir ki tevziat iyi yapılamamıştır?. 

Meselâ Kayseri, en ziyade yakından tetkik etti
ğim Kayseri'den bahsedeceğim. Kayseri'nin nüfusu 

çok kesir, binnisbe arazisi dar ticaretle meluf bir mu
hittir. Buraya isterdiki, hiç olmazsa şehirlerde biraz 
sermayesi olan, elinde biraz sanatı olan insanlardan 
gönderilsin. Böyle iken Kozana'nın hangi nahiyesinin 
hangi köyündeki sırf çiftçi olan kısmından gönderi
liyor. Kayseri'nin yanıbaşındâ olan, beş kilometre yer
de ancak 37 hane iskân ediliyor. 

Muhterem bir arkadaşımız paradan bahsettiler. 
Para verilmediği için, nüfus başına az verildiği için 
ancak bu kadar olmuştur, diyor. Şu misalle arz ve 
teyit etmek istiyorumki, sırf para meselesi değildir. 
Farzediniz ki yalnız Kayseri ile Talaş için beş yüz 
bin lira verdiniz. Oradaki 37 hane çırpınıyor. Arazi 
istemiyorum, diyor; Kendisine ev tahsis edilmiştir. 
Belki konak tahsis edilmiştir. Keçisini tutuyor, me
selâ sofasının, salonunun herhangi bir köşesinde ya
tırıyor. Merdivenlerden çıkarmak için omuzunda ta
şıyor, zahmet çekiyor; bunlar olmuş şeylerdir. Şimdi 
para verseniz dahi arazi halkedilemez onlara lâzım 
olan arazidir. Pek mümkündi ki oraya Serezden, 
Dramdan, Serdiçeden gelenler tefrik edilebilirdi. Bi
raz sermaye sahibi şehirde oturmağa alışmış, ticaret
le meluf adamlardan gönderilebilirdi. Bu gönderilme
miştir. Bu; doğrudan doğruya Vekâleti Âliyenin ve 
memurinin idaresizliğidir. Bununla beraber Kayseri' 
de daha birçok evler, köyler açık olduğu halde az 
muhacir gönderildiğinden belki hepsinden ziyade is
kân muvafakiyetle olmuştur. Çünkü iki bin boş ev 
olan bir yere 37 -40 hane gönderildiği için onlar na
sıl olsa iskân edilir ve iskân edilmiştir. Fakat muvak
kattir. Çünkü orayı terk ediyor, çiftçi oluyor, başka 
yere gidiyor, bekçi oluyor. Daha uzuğa gidiyor. Me
selâ Niğde'de akrabası var, oraya gidiyor, onun ya
nında barınıyor. Fakat bize lâzım olan nüfusumuzu 
azaltmamaktır. Oradaki boş yerden istifade etmektir 
ve bu gün için bir çok müessesat vardır. Fabrikalar 
vardır, tezgâhlar vardır. Onları idare için insan lâ
zımdır. Onlardan çok istifade edeceklerdir. Bu itibar
la memleketin belki iktisadiyatına bir darbe olmuştur, 
yerine nüfus gelmesi mümkün iken gelmemiştir. 

Bendeniz diyorumki, muhacir gelmiştir, terfih edil-
mitşir ve edilecektir. Fakat Hükümetin takip ettiği si
yaset ve aldığı tedbir vaktinde olmadığı için Kayseri 
nüfussuz kalmıştır. Şüphesiz bu bir hatadır. Fakat 
bunun sebebi, en ziyade arz ettiğim kibi, kabul olu
nan usulün hüsnü suretle cereyan etmemesindendir. 
Bendeniz Vekil Beye kabahat bulmuyorum. Gerek 
Refet Bey ve gerek ondan evvelki muhterem Vekil 
arkadaşlarımız her halde son derece hüsnüniyetle, 
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samimiyetle vazifelerini ifaye çalışmışlar, fakat taş
raya memur göndermemiş olsalardı da, idare me
murlarına deselerdiki, siz alâkadarsınız, bizim vesaiti 
idariyemiz sizsiniz, sizden şu vazaifi istiyoruz den-
seydi, daha ziyade iş yapılmış olacaktı. Öyle olmadı 
amelimanda bir kısım adamlar buldular... 

TALÂT BEY (Ardahan) — Biz tavsiye ettik doğ
rusu. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Şöyle böyle 
bir adam tayin edeceklerdi, onları buldular, oraya 
gönderdiler o da gitti, orada bir vazife yapacaktır. 
İşi yapmaktan ziyade işi işkâle, daha ziyade teşevvü
şe uğrattı ve hâlâ teşevvüş devam ediyor. 

Bendenizin şu kanaatim vardır ki; Muhacirin Ve
kâleti; Mübadele, İskân Vekâleti lağvedildi mi der
hal meselenin yarısı kendiliğinden halledilecektir, der
hal, oradaki bir çok memurlar zaten kâfidir. Vesaiti 
hazıra ile bu vazifeyi tamamiyle yapabilirler. Bu me
seleyi üzerlerine alınca kısmen iş halledilmiş olacak
tır. 

Ondan sonra lâzım gelen şey biraz daha fazla tah
sisat vermektir. Bazı yerlerin tahsisatı azdır. Fakat 
zannediyorumki, bu, Meclisin vazifesi değildir. Hü
kümet; tahsisatımız noksandır, şu kadar tahsisat da
ha isteriz deseydi elbette Meclisi Âli tahsisatı esir
gemezdi, muhacir kardeşlerinin terfihi için elbette tah
sisat verirdi. Yani kâfi gelmiyorsa tahsisat istemek 
Hükümetin, vermek Meclisin vazifesidir. (İstenmiş
tir sesleri) Doğrudan doğruya Hükümet isteyecektir 
ve sonra belki bunu Müdüriyeti Umumiye istihlâf 
edecekti. Eğer bu şekilde Müdüriyeti Umumiye bu 
vazifeyi yapacağım derse bendeniz ona kaniimki, va
zifeyi yapamaz. Evvelâ vazife ayrılmalıdır, taayyün 
etmelidir. Yüz mıntıka memuru mu yapacak, mıntı
ka memuru kaldıkça ve onun vazifesi tayin edilme
dikçe, mesuliyet tayin edilmedikçe, eline sarih ve ka-
tî talimat verilmedikçe yine vazife tedahül edecektir. 
Muhacirler ortada kalacaktır. Memurlar işar ve ısti-
şar ile vakit geçireceklerdir. Binaenaleyh mıntıka me
murları da lâğvedilmek şartiyle Vekâlet tamamiyle 
kalktıktan sonra ortada bir muhacir işi kalır. İlmî 
bir esas üzerine muhacir işleri yeni baştan tanzim edil
melidir. İnşallah hüsnü muvafakiyet hasıl olur. 

REFET BEY (Bursa) — Muhterem arkadaşları
mın tenkidatını iki noktada birleştiriyorum. Ev-
velen umumî noktada tenkidat var ki... 

ALİ ŞUURt BEY (Karesi) — Her taraf karanlık 
birbirimizi görmüyoruz. Yarın devam edelim. 
«Doğru, yarın devam edelim sesleri» «Hayır devam 
edelim sesleri» 

REİS — Rica ederim efendim, Mecliste ekseriye
timiz vardır. Arkadaşlar da devam arzusunu izhar edi
yorlar. (Devam sesleri.) 

REFET BEY (Devamla) — Efendim, arz ettiğim 
gibi tenkidatı iki kısma ayırıyorum. Birisi umumî 
mahiyette tenkidattırki, evvelemirde bunlara cevap 
vermek isterim ve müsaadei âlinizle izahat vermek 
arzusundayım.. Sonra vekayie taallûk eden tenkidat 
vardır ki bunları sıra ile arz edeceğim ve birer birer 
cevap vermek zarureti vardır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Beya
natları işitilmiyor efendim; biraz yüksek söylemele
rini rica ederiz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Herkesin se
si sizin sesiniz gibi gür olamaz. 

REFET BEY (Devamla) — Efendim, tenkidatım en 
mühimmi, sanatları, ve mesleki ziraîleri itibariyle mü
badiller müstahak oldukları yerlere ysrleştirilmemiş-
lerdir. Meselâ dağlıları ovaya, ovalıları dağlık yerlere 
yerleştirmişsiniz ve binaenaleyh bunun neticesi olarak 
muhacirin perişan olmuş ve dama taşı gibi oradan 
oraya nakledilmişlerdir şeklindeki tenkittir ki, en mü
him gördüğüm kısım da budur. 

Efendiler! İskânın tam bir surette yapılabilmesi için 
elde şu malumat bulunmak lâzım idi. Malumu âliniz 
bir adam köylü olmakla mutlaka çiftçi olmak lâzım 
gelmez, köylerde oturanlardan, sırf ticaretle iştigal 
edenler de vardır. Esnaflıkla iştigal edenler de vardır. 
Meselâ öyle köyüler vardır ki halkının yüzde yinnisi 
ziraatle iştigal ediyorsa yüzde (70 - 80) de odunculuk
la, kömürcülükle iştigal etmektedirler. Sonra her han
gi maden civarında oturanlar da vardırki, bunlar da 
hayatlarını amelelikle kazanmaktadırlar. Sonra mese
lâ bazı köyler vardırki balıkçılık ile iştigal etmektedir
ler. Köyler vardır ki mezrağî bir mahalle yakındır. 
Bunlar da hasır yaparak geçinmektedirler. 

Hülâsa, bazı köyler vardır ki münhasıran ziraatle, 
bazı köyler de münhasıran tütüncülükle iştigal etmek
tedirler ve sırf bununla geçinmektedirler. 

Efendiler, bunları mesleki ziraileri itibariyle ayır
mak lâzım gelirse sanatları itibariyle tefrik etmek icap 
ederse köylülerin en ziyade maişetlerini temin eden 
kısımları yüz kısma ayırmak icap eder. Sonra efendi
ler! Bazı köyler vardırki, bütün maişetini tütüncülük
le temin eder.' Meselâ, Drama köyleri içerisinde böyle 
mahaller pek çoktur. Hülâsa efendiler, köylerin içeri
sinde arazisinin ne kadarı ovalık ne kadarı dağlıktır. 
Kabili iskân arazisinin yekûnu nedir? Ne kadar mez-
raatla geçinebilirler. Zeriyatın derecesi nedir? Bun-
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lar hakkında mahallinde uzun uzadıya tetkikat 
icra etmek lâzımdır. Halbuki bu malumatın is
tihsaline imkân yoktur. Bunlar olmadıkça hutu-
tu umumiye üzerinde yürümek lâzımdır ve yapı
lacak işler de bundan ibarettir. Vekâletin teşekkülün
den evvel Rıza Nur Bey zamanında yapılmış veyahut 
ondan evvelki Muaveneti İçtimaiye zamanında yapıl
mış tetkikat vardır, işte bu tetkikat tamik edilmiştir. 
Bilhassa irkâp iskelelerinde köylüler isticvap edilmiş
tir. Vapura bildirilmezden evvel mensup oldukları zira
at şubeleri tahkik edilmiş ve ona göre yerleştirilmiş
lerdir. 

Efendiler, bu tetkikat yalnız Rumeli'de değil, Ana
dolu'da da yapılmak lâzım gelirdi. Bu tetkikat hututu 
umumiyeye müstenit olarak yapıldığı için öyle düşü
nülmüştür. Meselâ Dramalılar tütüncüdür. Anadolu' 
da en iyi tütün yetiştiren yerler neresidir, Samsun ve 
İzmir havalisi, işte buna göre düşünülmüş ve böylece 
tefrik edilmişlerdir. Bazı yerler vardırki birinci sınıf 
tütün yetiştirirler. İşte birinci sınıf tütüncüler oralara 
yerleştirilmişlerdir. Bunları iskân için Anadolu'nun 
vasatına getiremezdik. Marmara ve Bahrisefit sahille
rine yerleştirilmişlerdir. Meselâ bazı arkadaşlarımız 
tenkit ettiler ve dediler ki: «Giritliler getirilmiş de 
Marmara adalarında iskân edilmişler ve bu suretle pe
rişan olmuşlardır.» Efendiler! ne yapılabilirdi? Girit 
halkını iskân etmek lâzım gelse başka ne düşünülebi
lirdi? Tabiîdirki, adaların mukabili Marmara sevahili 
idi. Bahrisefit sevahili idi. 

Sonra efendler! Şehirliler için de bu husus düşü
nülmüştür. Mümkinattan olan her şey yapılmıştır. 20 -
30 bin kişinin içtima ettiği irkâp iskelelerinde lâzım 
gelen tahkikat yapılmıştır ve bu husus Vekâletin dos
yalarında mukayyettir. Arkadaşlardan her kim isterse 
gelip görebilir. 

Sonra efendiler, bu hututu umumiye üzerinde ya
pılan tetkikatta mahalli iskânında isabet olamadığından 
dolayı tebdil edilenlerin miktarı nihayet yirmi bini ka
tiyen tecavüz etmez. Efendiler, 400 bine yakın bir 
kitlei halk getiriliyor. Fennî raporlara müstenit ol
maksızın umumî hutut üzerine yapılan tetkikat üzerine 
iskân ediliyorlar. Böyle olduğu halde bunların yüzde 
beşinde isabet vaki olamıyor. Bu ise pek tabiî ve pek 
zaruridir. Bütün arkadaşlar dairei intihabiyelerine do
laştılar ve gördükleri nakil muamelelerini hikâye bu
yurdular. 

Bendeniz de tekrar edeyim. Arkadaşlarımızın en zi
yade tekrar buyurdukları şudur: Selanik'ten Drama' 
nm da Dospat muhacirleri evvelden Balıkesir'e gönde

rilmiş, oradan Akçaabat'a gönderilmiş, oradan da Kes-
kin'e gönderilmiş nihayet oradan da Safranbolu'ya 
g'jnderilmiş, bilmem ne olmuş. Hayır arkadaşlar böy
le şeyler yoktur, dolaşmış değillerdir. Bize bunlar hak
kında tütüncü diye haber verilmiş idi. Bunlar da tü
tüncü muhacir istemişlerdi. Trabzon vilâyetine 100 
bine yakın muhacir gittiği halde buraya tütüncü gön-
derseniz iskân edilebilir denildi. Biz de bunun üzerine 
bunları doğrudan doğruya Akçaabat'a gönderdik. Ni
hayet biz çiftçiyiz dediler ve bizi Anadolu sahiline 
sevk ediniz dediler. Nihayet biz tetkik ettik. Hakika
ten tütüncü olduklarını fakat daha ziyade sanat sa
hibi olduklarını anladık. Biz çorapçıyız. Drama'nın 
meşhur çoraplarını yapan biziz dediler. Tetkik ettik, 
tahkik ettik, hakikaten böyle olduğu anlaşıldı. Biz de 
bunları aldık İnebolu'ya getirdik. Çünkü İnebolulu-
lar çiftçilikle daha az iştigal ediyorlar. Halbuki bunla
rın bir kısmı İnebolu'yu da beğenmediler. Keskin'e 
gittiler ve dediler ki; bize tiftik lâzımdır, yün lâzımdır. 
Bunun da ucuz olduğu yer Keskin'dir. dediler. Biz de 
Keskin'e verdik. 

İşte efendiler; izam edilerek, dallandırılarak, bu
daklandırılarak en feci olarak tasvir edilen nakil ve is
kân hâdisesi budur, bunun da mahiyeti bundan iba
rettir. 

Sonra efendiler bize gelen cetvellerde, meselâ Gü-
j- rün'de, Darende'de hane de gösterilmiştir, bağ ve bah-
i çe de gösterilmiştir. Binlerce dönüm arazi de göste

rilmiştir. Biz de bunun üzerine buraya çiftçi gönder
mişizdir. Halbuki arazi denilen şey; Hıristiyanların 
Islâmîardaki alacaklarına mukabil haczedilerek ele ge
çirilmiş şeylerdir. Bir tertibi mahsus tahtında ele ge
çirilmiş yerler değildir. Yani biz elimizdeki cetvelle
re nazaran hata etmedik. Fakat mahallinde fen me
murları; erbabı ihtisas tarafından yapılmış raporlara 
müstenit olmadığı için ve raporlar gayrifennî kimse
ler tarafından verilen malûmata müstenit olduğu için 
hatası anlaşılmıştır. 

Sonra efendiler; muhacirlerimizi merzaği mahal
lerden kurtarmak için nakliyatımızın bir kısmını bu 
suretle yaptık. Meselâ Söke'de bazı muhacirler vardı. 
Bunların bir kısmını Trakya'ya naklettik. Karaburun 
havalisine naklettik. Sonra Hoca Esat Efendi Hazret
leri söylüyorlardı. Kendi dairei intihabiyelerinde 40 -
50 bin dönüm dahilinde bir çiftlik varmış, bu çiftlik 
dahiline iskân etmek istedik. İtiraz ettiler. Hakikaten 
tahkik ve tetkik ettirdik. Buranın merzaği bir mahal 
olduğu anlaşıldı ve kanaat edindik. Derhal başka yere 
naklettik. 
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kâlet en ziyade bunun üzerinde titremiş. Malaryanın 
fevkalâde tesirini gösterdiği yerlerde derhal nakliyat 
yapmıştır. Yani dama taşı gibi yapılan nakliyat diye 
tavsif edilen şey; Merzaği olarak gördüğümüz yerler
den muhacirlerimizin kaldırılmasıdır ve bu nakliyatı 
merzaği mahaller olduğunu gördüğümüzden dolayı 
yapmışızdır efendiler. 

Sonra efendiler! muhacirlarımızın çoğu iskân edil
memiştir deniliyor. 400 bine yakın olan muhacirleri
mizin içinde tam manasıyle iskân edilmemiş hiç bir 
fert yoktur, diyebilirim. Yani hiç bir fert yokturki 
iskân edilmemiş olsun. Diyebilirim ki bu gün misafir
hanelerde, çadırlarda, barakalarda, muvakkat kulü
belerde bulunanlar on beş bini tecavüz etmez efendi
ler. Bunun için de Meclisi Âlinizden alınacak tahsisat
la ümit ediyorumki, kâffesinin meskenleri; bir, bir 
buçuk ay zarfında velevki basit bir şekilde bile olsun 
ikmal edilecek ve ikmali inşasına muvafakiyet hasıl 
olacaktır. 

Hülâsa efendiler; tam bir isabetle iskân yapabil
mek için elde fennî raporlar bulunmak lâzım geliyor
du. Halbuki bunlar elde yoktu ve ihzarına da imkân 
yok idi. Bunlar alelacele başlanılarak ikmal edilmesi 
lâzım gelen bir iş idi. Böyle muhacirlerin alelacele is
kelelere toplanmış oldukları bir vaziyette bu tetkikatı 
yapmaya katiyen imkânı maddî yoktu. Böyle bir va
ziyet karşısında, arz ettiğim gibi, hututu umumiye üze
rinde iş yapıldı ve buna müsteniden icra kılınan tat
bikatta yüzde beş nispetinde bir hata yapıldı. Bu ise 
pek tabiî idi. 

Sonra efendiler; bazı arkadaşlarımız dediler ki : 
«îskân merzaği mahallere yapılmıştır.» Bu hususta en 
ziyade salâhiyettar olması lâzım gelen Rıza Nur Bey 
kardeşimiz de burada en ziyade âsârı heyecaniyi gös
terdiler. Efendiler! Nazarı dikkati âlinizi celp ederim. 
Bu defa yapılan iskânın evvelce yapılan iskânlarla hiç 
münasebet ve müşahebeti yoktur. Biz merzaği mahaller 
üzerinde yeniden köyler vücuda getirmiyoruz. Bütün 
arkadaşlarımdan rica ediyorum. Herkes dairei intiha-
biyesindeki köyleri gözden geçirsin. Efendiler! Bu köy
ler yüzlerce, hatta binlerce senelerden beri payidar ol
muş ve havasının ceyâdetinden dolayı Hıristiyanlar 
burada toplanmış ve üremişlerdir. Biz Türkiye'nin 
en sağlam toprakları üzerine; en sağlam köylülerimizi 
iskân ediyoruz. Hatta iddia edebilirimki, muhacirle
rimizin memleketlerinde terkettikleri köylerin yüzde 
kırkı merzaği iken burada yüzde beş nispetinde bile 
değildir. Onun için bu hususta hiç de heyecana mahal 
yoktur. 

Sonra efendiler! Malarya görüyoruz ki bu sene mu
hacirlerimizi epeyce hırpalamaktadır. Fakat Malarya 
meselesi Türkiye meselesi değil, bütün dünya mesele
sidir. Yalnız kendi vaziyetimizi düşünmek kâfidir. 
4 - 5 seneden beri Ankara'da yaşıyoruz. Yüzde yirmi 
nispetinde Malarya var idi. Kim kinin alıyorsa Malar-
yalıdır. Diyebilirimki, her kes Malaryalıdır. (Çok doğ
ru sesleri) Efendiler! Samsun havalisinde de böyledir. 
Samsun'u tetkik eden arkadaşlarımız görmüşlerdir ve 
zannederim itiraf ederler ki biz ne bataklık ve ne de 
sazlık civarında köy teşkil etmedik. Teşkil olunan köy
ler hep sırtlarda, tepelerdedir. Marmara sevahili de 
böyledir. Trakya'da da böyledir. Her tarafta böyledir. 
Çanakkale, Kumkale civarında Yeniköy, Yenişehir is
minde iki mamur ve abadan köy vardır. Çanakkale 
mebusları bunların önündeki araziyi pekâlâ bilirler. 
Burası dünyanın en feyyaz yeridir. En mümbit top
raklarıdır. Burası Selânik'e en yakın yerlerdir. Bu
raya iskân yapsaydık yapardık. Fakat yapmadık. Ve-

Sonra efendiler! «Bir köy halkı ikiye tefrik edil
miştir. Çocuklar analarından, babaları oğullarından 
tefrik edilmiştir. Bunun neticesi olarak feci vaziyetler 
ihdas edilmiştir.» deniliyor. 

Efendiler! parçaya ayrılması şundan neşet ediyor; 
evvelce de arzetmiştim. Seyrisefain kumpanyalarıyle 
mukaveleler yaptığımız vakit bunların yani kumpan
yaların tahsis ettikleri vapurların kudreti istiabiyeleri-
ni İstanbul Liman Dairesine takdir ettiriyor. Farzedi-
nizki, bir vapur bin muhacir alabilecektir, işte bunun 
üzerine biz bin kişiden fazla olarak tek bir kişi bile 
almadık. Meselâ dört yüz kişilik bir köy geldi. Diğer 
dört yüz kişilik bir köy daha geldi. Biz izdaham ol
masın diye o dört yüz nüfusun yarısını aldık, izmir'e 
getirdik. İkinci bir kafile ile köyün nısfı diğeri geldi. 
Meselâ evvelkiler Dikili'ye iskân edilmişti. Diğerleri 
de geldi. Bunları da İzmir vilâyetinin başka bir ma
halline yerleştirdik. Hiç bir köyü bir yere tamamiy-
le iskân etmeye maddeten imkân yoktur. Ayrılmış 
köyler varsa nihayet belki zaruret neticesi olmuştur 
ve bu da bir kaç köyden ibarettir. 

Sonra babanın evlâttan ananın evlâttan ayrılması 
meselesine gelince, hakikaten bu vardır. Ve hemde 
binlercedir. Anadolu'da da böyledir. Rumeli'de de 
böyledir. Bizde köyler daima kızlarını başka bir köy
den alırlar, bu adet her köyde vardır. Kız dışardan, 
erkek içerden olur. Bu bir adettir. Şimdi bu vaziyette 
gelin olarak gitmiş kızların, kadınların had ve hesabi 
yoktur. Şimdi bittabi bunlar geldikleri vakit peder ve 
validelerinden aryı olarak geldiler. Meselâ babası Sam-
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sun'a gjnderildi. Kızı kocasiyle beraber izmit'te is
kân edildi. 

Şunu da Heyeti Celilenizin nazarı dikkatine arze-
deyim ki; muhacirlerimiz ekseriyetle Trakya'yı istiyor
lar. Çünkü kendi memleketlerine, tabiat ve iklim iti
bariyle daha yakin ve Topografya cihetiyle müşabe
hetinden dolayı orasını arzu ediyorlar. Marmara hav
zası bilhassa hat güzergâhi olan İzmit vilâyeti dahi
lindeki muhacirlerimiz daha mürefehtirler. Samsun 
havalisinde evvelce de bilmünasebe arzettimki, bura
daki köyler kamilen yanmıştır. Baş sokacak hane kal
mamıştır. Bu husus da mümkün mertebe temin edil
di ve başlarını sokacak mesken vardır. Şimdi efendim! 
buraya gelmek için her türlü itirazatı dermeyan edi
yorlar. Bunları süktüremediklerini görünce nihayet di-
yorlarki, biz evlâdımızdan ayrıldık ve yine muhacir
lerin içinden bir kız çıkıyor ve diyor ki, benim anam 
babam filân yerdedir. Beni de oraya gönderiniz di
yor. Efendiler! böyle binlerce anasından, babasından 
ayrılmış olanlar mıntıkai iskânı beğenmedikleri için 
çıkıyor ve diyorlarki biz anamızdan, kardeşimizden 
ayrıldık. Bizi de onların yanına gönderiniz diyor. İşte 
işitilen feryatlar bunların neticesidir. Türk memuru 
hatta hiç bir Türk yoktur ki, bir müslüman muhacirin; 
evlâdını anasından, babasından ayırmak cinayetini ir
tikâp etmiş olsun. Edebilmiş olsun. 

Sonra efendiler! denildi ki iaşe yapılmamıştır. 
Muhacirler açlıktan ölmüştür. Efendiler! bunu da 
kuyudu resmiyeve müsteniden arz edeceğimki Mart 
ayı zarfında 276 bin kişi iaşe edilmiştir. Nisanda 
«340 bin Mayısta 396 bin» kişi iaşe edilmiştir. Hazi
randa ise 410 bin kişi iaşe edilmiştir, Temmuzda 
456 000 Ağustosa 458 bine çıkmıştır. Eylül zarfın
da da (61) bin kişi iaşe edilmiştir. 

Sonra bazı arkadaşlar teşkilâtın fenalığından bah
settiler. Bu hususta tenkidat yapan arkadaşlarımızla 
Hükümet de müşterek. Ben de tamamıyle bu fikre iş
tirak edenlerdenim. Bu, kanuna ve Meclisi Âlinizin 
çıkardığı bütçelerdeki kadroya müstenittir. Teşkilât 
fenadır. Bunu şu suretle izah etmek istiyorum. Ma-
lumuâliniz, Hükümet makinesini bir fabrikaya teş
bih edebiliriz. Fabrikada lâzım gelen kuvveti vücuda 
getiren bir motor vardır ve o motorun vücuda getirdi
ği kuvvet ve kudreti bu makinenin gayesi olan emtia
yı, eşyayı yapacak makinelere tevzi eden kollar var
dır. 

Şimdi Hükümet makinesine de bunu tatbik ede
cek olursak bir kere Büyük Millet Meclisi varki bü
tün kuvvetlerin menbaı ve mastarıdır. Sonra ona is

tinat eden Heyeti Vekile vardır. Sonra valiler, kay
makamlar ve diğer teferruatı umur ile iştigal eden me
murlar vardır. Şimdi efendiler, bir fabrikada hangi 
makine fazla kuvvete muhtaç ise o, motora daha ya
kından daha kuvvetli vesait ile merbut olmak lâzım 
gelir. İşte asıl teşkilâtta nazarı dikkatte alınmamış 
olan nokta budur. Esas Devlette mevcut olan maki
nenin ahengi umumisi ile imtizaç edemeyecek suret
te teşkilât yapılmıştır. Bir defa Mıntıka taksimatı ya
pılmıştır. Meselâ Samsun'da dokuz vilâyet birleştiril
miş bir mıntıka tesis edilmiştir. Bu mıntıkanın da re-
di idaresine bir müdür konulmuştur. Maiyetine bütün 
mıntıkanın sıhhiye teşkilâtiyle iştigal etmek üzere bir 
tabip, bir veya iki ziraat memuru konulmuştur. Yapı
lan bu teşkilât mucibince vekâlet doğrudan doğruya 
mıntıka müdürleriyle muhabereye başlamıştır. Vali 
ler tamamiyle yabancı bir vaziyette kalmışlardır. 
Halbuki vilâyette vali; Hükümeti merkeziyenin kuv
vet ve kudretini temsil eden yegâne memurdur. Ay
nı zamanda her vekilin de ayrıca vekilidir. Bütün 
kudret ve kuvveti Hükümet asırlardan beri valinin 
elindedir. Halk bunu böyle görmüştür, böyle bilmiş
tir. Muktezayi kanun böyledir. Binaenaleyh valilerin 
böyle yabancı vaziyette kalması, hatta kendilerinin 
iğirarlarını musip olmuş doğrudan doğruya mesul 
edilmediklerinden dolayı lakayt vaziyette kalmışlar
dır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Buna muhalefet 
mi ediyorsunuz? 

REFET BEY (Bursa) — Muhalefet ettiğimiz yok
tur, hatta bu tarzın tedbili için Mecilisi. Âlinize bir 
kanun da tevdi edilmiştir. Hülâsa efendiler, bir defa 
teşkilât baştan nihayete kadar bozuktur. Arkadaşı
mız, vekâlet iyi memur intihap etmemiştir buyurmuş
tur. Bunda da insafınıza sığınıyorum. Efendiler bir 
çok vekâletler var, bu vekâletlerin her birisi kendisine 
memur yetiştirmek için tali mektepler açmıştır. İşte 
Dahiliye Vekâletinin "bir Mektebi Mülkiyesi vardır 
ki, resen idare memuru yetiştirir. İşte Adliye Vekâle
ti ki, Mektebi Hukuku vardır, işte Sıhhiye Vekâleti ki 
Mektebi Tıbbiyesi, Eczacı Mektebi, Dişçi Mektebi 
vardır, yani büyük ve küçük memurlarını yetiştirmek 
için öteden beri, hatta yarım asırdan beri müesseseler 
vücuda getirilmiş devair vardır. Bu vekâletlerde pek 
âlâ biliyoruz ki, bu vaziyette yine muktedir memur 
bulmakta müşkilât çekiyorlar. Pekâla görüyoruz ki, 
bu umumî bir memur meselesidir. Mühim bir vilâyet 
açıldığı vakit Dahiliye Vekâletinin ne kadar düşün
celer, mülâhazalar içinde kaldığını görüyorsunuz. Bu 
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vaziyette iken, Adliye Vekâleti, Dahiliye Vekâleti, 
Sıhhiye Vekâleti, Nafia Vekâleti gibi bu memlekette 
en esaslı olan ve ilgası hiçbir suretle mevzuubahis ol
mayan müesseseler memur bulmakta müşkülât çeker
se, Mübadele gibi yeni teşekkül ettiği herkesçe ma
lum olan ve böyle memur yetiştirmek için hiçbir men-
baa malik ve muktedir olmayan Vekâlet ne vaziyet
te kalır efendiler?.. Pek tabidir ki, diğer vekâletlerin 
döküntü memurları ile geçinmek zarureti karşısında 
idi, kadrolarını bunlarla dolduracak idi, başka türlü
süne imkân yoktu. Bununla beraber yine ordunun da, 
diğer devairin de pek güzide memurlarından istifade 
edilmiştir. Fakat itiraf ederim ki, bir çok memurla
rımız mütekaitlerden, aciz zayıf adamlardan ibaret
ti. Bunları kullanmamıza imkân yoktu. Efendiler, bu 
tabiî ve zarurî idi. 

Sonra efendiler, iyi teşkilât, muntazam ve mükem
mel teşkilât, iyi alât ve edavat ile nihayet ne yapabi
lir efendiler? Fena memurlarımızın yüz kuruşa yap
tığı bir şeyi seksen kuruşa, yetmiş beş kuruşa yapmak
tır. Beş kuruşa yapamaz efendiler, makine ne kadar 
mükemmel olursa olsun arada hâsıl olacak fark bun
dan ibarettir. Daha doğrusunu isterseniz halkın yedi 
buçuk milyon liraya yapabileceği bu işi iyi memurla
rınız sekiz buçuk milyon liraya yaparlar, bu bir haki
kati fenniyedir. Bunu fena memur, fena teşkilât on 
milyon liraya yapar, hiç bir vakitte yarım milyon li
raya yapamaz. 

Bunu diğer bir misal ile izah edeyim. Evvelce de 
arz etmiştim kj Samsun mıntıkasında beş yüzden faz
la Rum köyü vardır. Biz beş hane bile bulamadık. 
Sonra efendiler, Marmara havzasında, Trakya'da, 
Aydın havalisindeki köylerin hemen ekseriyeti azi-
rneşi pekâlâ bilirsiniz ki, yanmıştır. Biz bunların bir 
kısmını tamir ettik, yarım milyon fazla verilen tahsi
satı tamire sarfettik, bir milyon lira da ancak yeni
den yapılacak inşaata ayırabildik. 

Şimdi efendiler, muhacirini tamamiyle iskân ede
bilmek yani şikayetsiz bir şekilde iskân edebilmek için 
lâakal 15 bine yakın ev yaptırmak lâzım geliyordu. 
Yaptıracağımız evler ne kadar basit olursa olsun mut
laka iki toprak odası olacak. Karı koca bir odada ço
cukları da diğer odada yatacaktır. Samanlığı ahırı, 
bir de abdesthanesi olacak, bunu böyle zannediyorum 
ki, gayet basit bir şekilde yapmağa teşebbüs etsek bi
le en aşağı 500 - 600 liradan aşağı yapılmasının ihti
mali yoktur. Gayet basit bir şekilde yapacağımıza na
zaran arz ediyorum. Efendiler, bunun yekûnu yedi 
buçuk milyon lira eder. Buna mukabil tahsis ettiğiniz 

para bir milyon liradır. Teşkilât ne kadar mükemmel 
ve memurlar da ne kadar faal olursa olsun yapacak^ 
lan iş mahduttur. Farz ediniz ki, arkadaşlar, teşkilât 
son derece mükemmel idi, memurlarımız fevkalâde 
faal idi. Para da tamamiyle mevcut idi, farzediniz ki, 
yedi buçuk milyona karşı 15 milyon da paramız var
dı, acaba efendiler, vaziyet pek mi parlak olacaktı.? 
Hayır efendiler, yine parlak olmayacaktı. İşte size bir 
misal, meclisin karşısında bir otel yaptırıyoruz ki, bu 
memleketin en mühim bir ihtiyacını tatmin edecektir. 
Bu otel, Vekâletten Vekâlete, bütçeden bütçeye, mi
mardan mimara devredildi. 

ÎLYAS SAMİ BEY (Muş) — İşte Meclisin elekt
riği!... 

REFET BEY (Devamla) — Her cinsten, her şu
beden ustalar var, ameleler getirildi, hâlâ bitmedi 
efendiler.. Bir defa ev yaptırmak için, kereste almak 
için bir çok yerlere baş vuruyorduk, memleketimizde 
fabrikalar yoktur, ufak tefek hizarlardan ibarettir, 
bunlardan kereste alacak oluyoruz, birden bire piyasa 
fırlıyor, nihayet kereste buluyoruz, o vakit sevahilden 
dahile nakil için nakliye müşkülâtı karşısında kalıyo
ruz. Dahile keresteyi getiremiyoruz. Efendiler, günler
den sonra keresteyi getiriyoruz, usta bulamıyoruz, 
efendiler bu vaziyet karşısında vekâletten ne bekliyor
duk? Beş altı ay zarfında on beş bin ev mi yapılsın, 
yüzlerce köy mü yapılsın?.. Bu tamamiyle muhali te
menniden ibarettir, Yani teşkilât iyi işlemez, iyi faal 
memur, o da bir netice vermez. Nihayet para, bu da 
fayda vermez.... 

Sonra efendiler! Çiftçinin de vaziyetini izah ede
yim, bu gün elimizde 40 - 50 bin aileye yakın köylü ve 
çiftçi vardır. Bunların içerisinde efendiler, Hüküme
tin muavenetine ihtiyaç göstermiyecek takımı sülüsü 
teşkil eder. Diğer bir sülüsü vardır ki, bunlar kısmen 
muhtaçtır, elinde çifti vardır, öküzünü almıştır, fakat 
pulluğu.-_ yoktur, ekecek tohumu yoktur. Efendiler!. 
Mutlaka sülüsünün suret mutlaka Hükümete muh
taç olduğunu kabul etmek lâzımdır. Sırtındaki göm-
lekten ayağındaki donundan başka bir şeyi yoktur, ni
hayet elinde 15 -20 günlük iaşesini temin edecek pa
rası vardır, onları da sarf etmiştir, aç vaziyettedir, 
son ay zarfında 6 0 - 6 5 bin kişiyi iaşe ettiğimizi arz 
etmiştim. En aşağı 20 bin kişiyi muntacı muavenet 
olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Efendiler, bizzat çiftçi olmak, çiftçilikle iştigal, 
bizzat sapana el atmış olmak üzere arz ediyorum ki 
bir defa çiftçiye bir çift hayvan lâzımdır. En aşağı 
yüz yirmi liraya alınır, bir pulluk lâzımdır, kürek lâ-
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zımdır, orak lazımdır, tırpan lâzımdır, şu ve bu lâ
zımdır, bir arabaya mutlaka ihtiyacı vardır, 100 lira
ya alınır, lââkal 20 kile buğday ekmek lâzımdır, 80 li
radan aşağı alınamaz. 

Sonra efendiler! Beş kişilik bir aile sahibidir, farz-
edinizki, 30 kile buğdaya muhtaçtır. Bu gün 100-120 
liradan aşağı alınamaz, hülâsa efendiler, köylünün 
kendi yiyeceğini, ailesine yedireceğini, toprağına ataca
ğını hesap ederseniz 750 liradan aşağı kurtaramazsı
nız. Bu 750 lirayı vermedikçe bu elim vaziyetten kur
tarmanın imkânı yoktur. Bunun yekûnu umumisi 15 
milyon lira eder. Bu 15 milyon liraya karşı biz beş 
milyon liradan yalnız 750 bin lirasını tefrik edebildik. 
Bununla ihtiyacın yüzde beşi temin edilebilir, yüzde 
doksan beşi açıktır. Bu açıklık vaziyeti de elimdir. 
Yusuf Kemal Beyefendi «Vaziyet elimdir ve Hükü
met itiraf etti» dediler. Evet efendim, itiraf ediyo
rum. Elimdir. Mümkün müdür?.. Bu vaziyetle tabii
dir ki elim vaziyet hadis olacaktır. 

Sonra efendiler! Arkadaşlarımın bazı vekayiye ta
alluk eden tenkidatı vardır. Esat Efendi Hazretleri 
buyurdular ki; Menteşe'de emvali metruke arazisi ol
madığı halde oraya muhacir gönderildi ve aynı zaman
da buyurdular ki, Menteşe dahilinde Fethiye'de ga
yet kıymettar yerler vardırki arazisi fevkalâde mah
suldardır. Hatta dönümü yüz liraya kadar satılmış
tır. Kendileri fevkalâde münbit ve mahsuldar arazinin 
yine ayni mıntıkaî iskân dahilinde bulunduğunu tek
rar buyurdular. Bendeniz şunu da hatırlatayım ki 
Menteşe dahilinde elli bin dönüm vüsatinde.. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Fethiye kazasın
dan bahsettim. 

REFET BEY (Bursa) —- Menteşe vilâyetinden 
bahsediyorum efendim, elli bin dönüm vüsatindedir 
ve Menteşe vilâyetine göndereceğimiz bütün muhacir-
ların hepsini ferah ve fahur yaşatacak bir haldedir. 
Böyle olduğu halde efendiler, buradaki muhacirların 
şikâyetlerinden anladık, tetkik ettik ki bunlar tama-
miyle merzaği imiş, oraya muhacir iskânından kati
yen içtinap ettik, ve Trakya'ya ve sahil olan mahal
lere naklettik. 

Sonra Menemen kazasında iskâtfdan mahrum 105 
aile var buyurdular. Bunlar hakikatte en son gelen 
muhacirlardan ibaretti. Vaziyeti iskânları tavazzuh 
etmek icap ediyordu ve açıkta idiler, fakat bu gün ka
milen iskân edilmişlerdir. İki müfettiş göttderdim, on
lardan rapor aldım ve mükerrer teftişât neticesinde 
bunların iskân edilmiş olduğuna kani oldum, 

Sonra, efendiler, Söke havalisinde bazı merzaği 
mahallerin bulunduğundan bahis buyurmuşlardı. De
min de arz etmiştim. Bunların bir kısmını Karabu
run havalisine iskân ettik, diğer bir kısmı da Trakya'ya 
nakledilmek üzere İzmir'de bulunuyorlar. Esat Efen
di Hazretleri buyurmuşlardı ki, bir köylü vardır, ma
halli iskânı değiştirilmek üzere kendisinden para is
tenmiştir. Efendiler bu 3 - 4 gün evvelki bir hadisedir. 
Bu köylü geldi, (Siz vadettiniz, bir yere gönderecek
tiniz. Fakat bir memurunuz geldi senden bin lira is
tiyoruz) dedi. Eline bir sigara yaktım, sen sigarını iç 
dedim, aynı zamanda tetkikata başladım, telefonla 
polisten lâzım gelen şahısları çağırtım, o adamın gö
zü önünde ve yarım saat zarfında tahkikatı ikmal et-. 
tim. Bana kanaat geldi ki, o adam vaziyeti tabiiye ha
ricinde bir teklif görmüştür. Memur böyle bir işe ha
kikaten girişmiş. Tabiî hemen azlettim, kovdum. -

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Böyle yapacağınızı 
bildiğim için bendeniz de size göndermiştim. 

REFET BEY (Bursa) — Tabiî bu yüzlerce vazi
felerimden birisidir. Fakat bilmiyorum nedendir, Esat 
Efendi Hazretleri bunu fena telâkki buyurdular, gö-
rüyormusunuz efendiler. Vekilin gözü önünde hır
sızlıklar oluyor. Acaba vilâyatta neler olmuyor? Dedi
ler. Ne yapalım, Hoca Efendinin mantıki böyle icap 
ettirmiş, böyle muhakeme buyurmuşlar. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Şimdi nadim olmuş
tur. (Handeler) 

REFET BEY (Devamla) — Sonra Saruhan Me
busu Abidin Bey kardeşimiz mülâhazaratları arasında 
zabıttan bir ifadesini kıraat buyurdular. Kıraat ettik
leri parça şudur, (Malumuâliniz) gördükleri takibat 
üzerine Makedonyada bulunan ırkdaşlarımız Serfke' 
ye doğru muhacerete başlamışlardı. Bilhassa Serfice, 
Kozana, Karakarye halkı pek büyük taaddiyatâ uğ
ramışlardır. Bunlar yalınayak bir vaziyette Selânik'e 
doğru yürüyorlar ve yollarda soyuluyorlardı, bu su
retle Selanik'te izdiham vukua gelmeğe başlıyordu). 

İfadenin buraya kadar olan kısmını irat buyurduk
tan sonra bazı sualler irat buyurdular. Efendiler! Bu 
münasebetle kendilerine pek maruf olan bir Bektaşî 
fıkrasını hatırlatacağım. Malumuâliniz Bektaşıya sor
muşlar, niçin namaz kılmıyorsun demişler. Cenabı1 

Hak namaz kılmayı menetti. Esteuzübillâh (Lâtakra-
büsselâte) demiş. Alt tarafını okusana demişler. Ha
fız değilim ki, bileyim demiş. Abidin Beyefendi karde
şimiz de zahmet buyurup iki satır altını da okusalardı; 
bunun cevabım tamamiyle bulacaklardı;, (Uafedeletf, 
alkışlar) Bu ibarede şudur: (Bir cihetten diplomasi ta-
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rikiyle bu cereyanlar tevkif edildi, ve hatta soygun
lara muhalefet edilmek üzere yollarda jandarma tef
rik ettirilmeğe başlandı. Tabiidir ki Yunan Devletine 
derhal ilânı harp edecek değildik. Diplomasi tarikiy
le müracaat edildi ve Yunanistan o vaziyete getirildi 
ki, nihayet muhacirlarımızın muhafazası için jandar
malar tefrik etti.) 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Garbi Makedonya 
fecayiini unutmayınız. Hamdi Beyin raporuyle sa
bittir, Onları siz tespit ediniz. 

REFET BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim! Ben imâr Vekili sıfatiyle bu hususta söz 
söylemeğe salâhiyettar değilim. Çünkü Garbi Trakya 
halkı ne muhacirdir, ne de iskâna tabidir. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Garbi Trakya demi
yorum, Garbi Makedonya yani Toskana'dan bahse
diyorum. 

REFET BEY (Devamla) — Bidayeten olmuştur, 
sonra önü alınmıştır, efendim. Rüştü Paşa Hazretleri 
de iaşe yapılmadığını söylemişlerdi. Zannederim ki 
bu hususta erkama müsteniden maruzatta bulunmuş
tum. Yine Rüştü Paşa Flazretleri buyurdular ki va
purlara hayvan doldurur gibi insanlar doldurulmuş, 
şeraiti Sıhhiye nazarı dikkate alınmamış ve sefaletle
rine meydân verecek derecede nakledilmiş ve nihayet 
vapur dahilinde bunların perişaniyetine sebep olun
muştur dediler. 

Bir defa İskân Vekâleti seyirisefain şirketleriyle 
mukavele akdetti, bu mukavele mucibince hangi va
purlar tahsis edildiyse bunlar İstanbul liman dairesi 
riyasetine gönderildi. Oradan bir rapor alındı. Tabiî 
mütehassısı olan daire orasıdır. O daire her hangi 
vapur için istiap miktarını kaç nefer tayin etmişse on
dan bir kişi fazla katiyen nakliyat yapılmamıştır. Bu 
bizim kuydumuzla sabittir. Nihayet bizi kontrol ede
cek vaziyette oîan Seyrisefain kuyuduyla dahi sahip
tir. Binaenaleyh hiç bir vakitte ve ne emtia meya-
nında ne de eşya sırasında gayrı fennî bir suretle na
kil yapılmamıştır. Bilakis vapurlarda kamaralar en zi
yade kadınlara ve bilhassa hamile olanlara tahsis edil
miştir. Vapurlar dahilinde daima Hilâliahmerin. de 
kıymettar muavenetine mazhar olduk. Onlar da ta
bipler bulundurdular. Tabiplere muavenet etmek için 
en aşağı ikişer Sıhhiye memuru bulundurdular. Bun
ların hepsi kuyudu resmiye ile sabit olan ve kontrol 
edilebilecek olan hususî kuyudat ile sabittir. 

Sonra Vehbi Beyefendi kardeşimiz «Harikzede-
ler sokaklara atılıyor.» buyurdular. Bu mütekabilen 
arkadaşlarımız tarafından da evvelce bir sual müna

sebetiyle zikredilmişti. Şimdi karşımızda bulunan ve 
bizden mesken istiyen halk yalnız mübadeleye tabi 
olan muhacirin değildir. Karşımızda dört yüz bine ya
kın halk vardır. Sonra efendiler! Biliyorsunuz ki Ka
radeniz havalisi haraptır, Yunanlıların hattı ricatle-
ri üzerinde yıktıkları, yaktıkları memalik üzerinde 
yarım milyon halk açıkta kalmıştır. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Tashih ediniz. 
Bir milyondur efendim. 

REFET BEY (Devamla) — Belki de bir milyon
dur. Yunanlılar açıkta bırakmışlardır. Şimdi efendi
ler bir taraftan mübadeleye tabi olan halkı ahden is
kân etmek zaruretindeyiz, diğer taraftan harikzede 
olan yerli vatandaşlarımıza yardım etmek zaruretin
deyiz. Sonra Vilâyatı şarkiyeden vilâyatı garbiyeye 
gelmiş muhacirlar vardır, Suriyeden gelmiş mülteci
ler var. Rusyadan gelmiş mülteciler vardır. Müba-

. deleye gayrıtabi fakat gördükleri tazyikat üzerine bi
ze iltica etmiş halk var. Bunların yekûnu milyona ba
liğ, yarım milyon da dahildekilerini hesap ederseniz 
bir buçuk milyon eder efendiler! Bu vaziyet karşısın
da ne yapacağız? Elimizde bulunan emvali metruke 
nedir? Harikzedelerin esbabı refahı da var, vatandaş
tır; ne yapalım? İşte vaziyetimiz budur yaptığımız bu 
evi terk et demektir. Onun için bütün harikzedeleri 
istifade ettirmeye imkân yoktur. 

Sonra Marmara adalarındaki Giritliler, Adalarda 
temini maişet edemiyor dediler. Evet doğrudur. Fa
kat ne yapabilirdik? Demin de arzettiğim hututu 
umumiye üzerinde hareket edince tabiî biz Giritlileri 
adalarda yaşıyabilir zanniyle oraya getirdik. Sonra 
tahkikat icra ettik.bir kısmımda Erdek havalisine is
kân mecburiyetinde kaldık. 

Bandırma'da bulunan Kırçovahlardan bahsettiler, 
bunlara zannediyorum cevap verdim. 

Edremitte Divam Muhasebat Reisinin pederine 
evvelce yaptığı tebligata muhalif emir verdiler, bu
yurdular. Hatırımda kaldığına göre vaziyet şudur; 
Harbi Umumî esnasında yapılan bir Mütemevvilan 
Kanunu vardır. Bu zat bu Mütemevvilen Kanunun
dan istifade etmiştir. Yani bu zata kanun mucibince 
refahını temin edecek surette zeytinlik verilmiş, fabri
ka verilmiştir. Sonra bu zat mübadeleye tabi olduğu
nu iddia etmiş ve buna da delil olarak demiştirki (Ben 
Midilli'de idim ve orada işimle gücümle meşgul 
olurken filân yere mevkuf olarak nakledildim. Şu 
vaziyetten dolayı benim elimden bunu almak doğru 
değildir) Yine Meclisi Âlinizin isdar ettiği kanun 
mucibince, Mütemevvilan Kanunu mucibince kendi-
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lerine emlâk verilen adamların mübadeleye tabi ol
dukları tahakkuk ederse kanunun tayin ettiği nisbet-
te evvelce virilen malları vereceğiz, fazlasını alacağız. 
Bu adamın mübadeleye tabi olup olmaması meselesi 
şayani tetkik göründü. Ve mahalline dendi ki «Biz 
bunu tetkik ediyoruz. Bu adamı çıkarmayınız» 

ALİ ŞUURt BEY (Karesi) — Kaç sene evvel gel
miş, tetkik edildi mi? 

REFET BEY (Devamla) — Tetkik ediyoruz efen
dim. İkmal edip cevabı katisini vereceğiz. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, orası 
on bin ağaçtan ibaret bir zeytinliktir. 

REFET BEY (Devamla) — Bilemiyorum . efen
dim. Çünkü Mütemevvilan Kanunu mucibince veril
diğinden her halde refahını temin edecek kadar veril
miştir. 

YUSUF KEMAL BEYEFENDİ — İskân mahal-
lerindeki vefiyattan bahsettiler. Efendiler; tahmine 
müstenit olarak *fc 90 nisbetinde bir istatistik yap
mak imkânı olsaydı kendilerine kati malumat verir T 
dim. Hayatımda velevkı >% 80-90 derecesinde tahmin 
de olsa lakırdı söylemek mutadım değildir. Onun için 
hakikaten rakamlar var idi. Beş altı bin vefiyat gös
teriyorlardı. Belki altı yedi bin telefat vardır onun için 
maatteessüf tahmine müstenit bir rakamla Meclisi 
Âlinizi işgal etmek istemedim. 

Efendiler, vaka olarak arkadaşlarımın gösterdik
leri şeyler bunlardan ibarettir. Sonra efendiler; had
dim olmayarak şunu da arz etmek isterim ki haddi- • 
zatinde bir faciadır. Dört yüz bin kişilik bir halk 
kitlesi gayrimenkullerini tamamen bırakıyorlar. Em
vali menkullerinin kısmı âzamini ellerinden kaybedi
yorlar. Bütün hatıratı ecdadı bırakıyorlar, dört bin 
senelik oradaki hâkimiyeti bırakıyorlar oradan yani 
Avrupadan manen ve maddeten perişan bir surette 
Asya'ya intikâl ediyorlar. Bu tarihin kaydedebileceği 
pek azim bir hâdisedir. 

Efendiler! Eğer biz dört beş milyon lira ile bun
ları hali refaha ircaı arzu ediyorsak bu bir temenni
yi muhalden ibarettir. Bunları iskân etmek, mesut, 
mürefeh kılmak beş milyon lira ile değil, elli milyon 
lira ile, hatta yüz milyon lira ile yapılması mümkün 
olmayan şeylerdir. Bu zavallı halkın zayiatı yüzlerce 
milyonu çok geçmiştir. Kendilerine halisabıkı iade et
tirmek pek' müşküldür. Pek uzun zamanlar meselesi- ı 
dir. Fecaat haddizatinde çok büyük ve çok uzun bir 
şeydir. Bizim yapmak istediğimiz şey bunları aç bı
rakmamak ve bunları mümkün mertebe ekmeğini çı
karabilecek bir hale getirmek için çalışmaktır. On iki j 

buçuk fena kâğıtla ve bu fena makine ve fena me
murlarla bu günkü şerait dahilinde ne yapılmak müm
kün ise bunun tamimiyle yapıldığına kaniim. (Bravo 
sesleri) (Alkışlar) 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Reis 
Beyefendi bir sual sormaklığıma müsâade buyurun. 
Refet Bey fena memur dediler, bu fena memur
dan maksat tecrübesiz memur demek istemişlerdir de
ğil mi efendim? 

REFET BEY (Bursa) — Efendim, şunu arz ede
yim ki, Vekâlette bulunduğum sırada, evvelce de arz 
etmiş idim, mesaî arkadaşlarım arasında ordunun ve 
diğer devairin pek kıymettar arkadaşların muavenet
lerine mazhar oldum. Bununla beraber itiraf ettim, 
memurların içinde bir çoğu mütekaittir. Ihtiyarlamış-
tır. Naehil adamlardır. Maksadım budur. İstifade ede
medik. 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar! Mübadele İmâr ve İskân Vekâletine tayin 
olunan her hangi bir arkadaşınız bidayeti emirde 
böyle hücuma maruz kalacağını tamamen takdir ve 
tahmin eylemiştir. Muhacirin işlerinin pek uzun za-
lardan beri şekli cereyanı kendilerini böyle bir akibe-
te namzet kılmıştır. Fakat buna rağmen Meclisi Âli
niz tarafından muahaze olunacağını ve hatta yanlış 
ve noksan tetkikat neticesi böyle bir hücuma maruz 
kalacağını tamamen takdir ve tahmin eylemelerine 
rağmen bu vazifeyi sırf bir vazifeyi vataniye olarak 
deruhte etmekten içtinap etmemişlerdir. Bana muh
terem İsmet Paşa Hazretlerinin İmar Vekâletini kabul 
edip etmeyeceğime ait ilk teklifi geldiği zaman husu
sî bir yerde ve en samimi arkadaşlarım arasında bu
lunuyordum. Telgrafı açtığım zaman ufak bir vakfei 
tereddüt geçirdim ve fakat arkadaşlarım bana dedi
ler ki kabul edeceksin, memleketteki bütün vesaitin 
noksanlığına rağmen, memleketin vaziyeti perişanisi-
ne rağmen harp, ihtilâl ve yangın içerisinden çıkmak-
lığımıza rağmen kabul edeceksin ve ifa edeceksin de
diler ve icap ederse memleketin uğrunda kurban da
hi olacaksın! Çünkü efendiler bu memleketin vazife
si idi. Biz vazifeyi bu aşk ile bu heyacan ile kabul et
tik ve şükran ile kaydediyorum ki, İmar Vekâletine 
geldiğim zaman aynı aşka aynı heyecana iştirak eden 
pek çok memurlar buldum ve hâlâ ifayi vazife edi
yorlar. O memurlar ki, mübarek ramazanda ve hatta 
bayramlarda katiyen tatil yapmayarak bütün hayatı
nı, gecelerini gündüzlerini bu muhacirlerin refahına 
hasretmişlerdir. Bana yalnız Müsteşarın zihninde 
yaşayan projeler denildiği zaman efendiler! O zata 
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karşı kendi hesabıma bir hissi hicap duydum ve o zat 
ki ayağı sakatlandığı zaman alçı içerisine koyarak, sa
bahlara kadar ifayi hizmet etmiştir ve diğer bazi me
murlar gibi mezuniyet alır ve istirahate çekilebilrler-
di. Fakat sevkiyat, nakliyat, iaşe ve bütün işler hü
cum etmiş ve bunların bir an evvel altından kalkmak 
lüzumunu hissetmiştir. Böyle hissettiğinden dolayıdır 
ki, bütün evcaına rağmen ifayi vazifede devam etmiş 
ve- bütün memurlar da ona peyrev olarak vazifeyi va-
taniyesini ifa etmişlerdir. 

Şu halde efendiler: Bu kadar mesaî, bu kadar gay
ret varken neden mucibi şikâyet ahval vücude geli
yor? İşte bizim düşüneceğimiz nokta budur. Lozan 
Muahedenamesiyle dört yüz bin ırkdaşımızın mem
leketimize naklini kabul ettiğimiz zaman tarafeynin 
tabiî surette vaziyetini muhakeme etmek lâzım geli
yordu. Bu yapılmıştır ve efendiler! Muhacirleri ne 
suretle nakledeceğiz, hangi yerde iskân edeceğiz, han
gi vesaiti kullanacağız, nerelerde yerleştireceğiz ve 
bünyeleri hangi iklime müsaittir? Bu tam manasiyle 
tetkike tabi tutulmuştur ve hatta İmar Vekâletinin 
teşkilinden evvel İmar ve Mübadele Komisyonu 
Âlisi diye muhterem arkadaşlarımızdan mürekkep 
bir encümen bu işin hututu esasiyesini tespit etmiştir. 

Mübadele ve tskân Vekâleti ihtisası dahilinde tah
kikatını tatmik ederek bazı retuşlar yapmış, tetkikat 
yapmış ve nihayet o kanaat neticesiyledir ki, sevkı
yata başlamıştır. Umumî tasnif itibariyle daha çok 
isabet ettiğine kani olmuştur. Sevkiyat başladığı za
man ancak on beş bin yirmi bin kişi naklediliyor. Eli
mizde bulunan evler vesaire cüzi tamirat ile ancak 
bir insanın başı sokulabilecek hale getiriliyordu. Cü
zi tamirat namı altında bu mesai devam ederken, ki 
ben de Vekâleti ilk defa deruhte ettiğim zaman, Se
lanik'te ve diğer yerlerde otuz kırk bin kişinin vapur 
beklemekte ve sevkiyat için istical etmekte oldukları
nı haber aldım. Aldığımız malumat; muhacirlerimizin 
bir an evvel Anavatana kavuşmak arzusunda olduk
larını gösteriyordu ve bittabi efendiler, yalnız Hilâli 
Ahmer'in muaveneti ve himayesi sayesinde bulunan 
ve kendisine tamamen düşman ve ecnebi olan bir mu
hitte otuz kırk bin kişinin hali çok feci idi. Bunları 
ya nakletmemek orada bırakmak lâzım geliyordu ve
yahut oradaki vesaitimizi tam manasiyle ikmal etme
den onları Ana Vatana çekmemek karşısında bulu
nuyorduk. İşte böyle bir vaziyet içinde bizim için ka
ti karar vermek lüzumu vacip ve farz idi, Zira o ke
safetin içerisinde bir takım açlıklar ve- sarı hastalık
lar baş gösteriyordu. Bunların bir an evvel Anava

tana nakillejinde tereddüt etmedik, Biz burada ki, 
teşkilâtımızı ikmal edeceğiz, yerlerimizi tam manasiyle 
tasnif edeceğiz ve ondan sonra ayda on beş, yirmi bin 
kişi nakledeceğiz diye memleketimizde mucibi şikâ
yet ahval olmayacak bir şekilde çareler düşünseydik 
o vakit evvelâ biçarelerin hali feci olacaktı. İşte o va
kit onların yansım elde edemeyecektik. Zira Yunanis
tan'ın mezalimi yeni başlamış değildir. Pek muhterem 
Rıza Nur Beyefendinin bidayeti hitaplarında ifade 
buyurdukları veçhile Yunanistan'da mezalim, Yunan 
Hükümetinin teşekkülünden beri cari idi. (Daha ev
vel sesleri) (Hâlâ sesleri) Hususiyle Balkan Muhare
besinin feci netayici o zavallı dindaşlarımız üzerinde 
pek elimdir ve onlar hazan yaprağı gibi titreşiyorlar
dı. Yunanlılar bizden kahır darbesini yedikleri zaman 
onun acısını çıkarmak için ilk merhalede buradan ka
çan firarileri müslümanların evlerine yerleştirmişler
di. Bunun en müthiş misali Kozanlı ve Kayalarlı 
muhacirlerdir. Bu zavahlar daha biz burada Sakarya 
Muharebesini ikmal etmek üzere bulunduğumuz za
man bunlar evlerinden atılmış ve ot ile tegaddiye baş
lamışlardı. Bunun kısmı âzami maalesef kadit halinde, 
hatırlarsınız, Harbi Umumî zamanındaki zuafa şek
linde gelmişlerdi. Bunlara bütün milletin şafkati te
celli etmeli idi ki hayatlarım kurtarabilelim ve hamdol-
sun az zararla işin içerisinden çıkabildik. Bu kesif 
kitleyi buraya nakletmek için mütemadiyen raporlar 
alıyordum. Mübadele Tâli Komisyonuna dahil olan 
ve hakikaten güzide hizmeti sebkeden Hüseyin Bey, 
Saffet Bey ve diğer arkadaşlarımdan aldığım rapor
larda deniliyordu ki, (buralardan biçarelerin bir an 
evvel nakli lâzımdır). Bir an evvel bu muhacirlerin 
Anadolu'ya sevkedilmesini istilzam etmekte idiler. O 
esnada suitesadüf neticesi olarak Bulgar komitaları 
Yunan hududunda faaliyete başlamışlar ve Yunan 
Hükümeti bunlar üzerine sevkiyatı askeriye yaptığı 
için bütün müslümanlar heyacana kapılmışlar ve 
akın akın sevahile doğru yürümeğe başlamışlardı. Bu
nun üzerine Hükümet bütün vesaitiyle bunların önü
ne geçmeğe çalışmakla beraber 'bunları bu vaziyette 
bırakamazdı. Bunları aldık ve memleketimize naklet
tik. Ayda 15 - 20 bin kişi naklederken 60 bin kişi 
nakletmeye başladık, bu nakliyat keyfiyetini baza ar
kadaşlar istihfaf ile karşılıyorlar. Ayda 6Q bin kişi 
vapura binmiş gelmiş. Biliyorum bunlar hakkında 
tedahiri sıhhiyede şüphesiz. Hilâli Ahnasr'in muave
neti olmuştur. Fakat kurban vermeden, bunlao açlı
ğa maruz bırakmadan sari hastalığa meydani verme
den - şikâyetler mevcut olmakla beraber - 60 hkt.ktşi-

; yi memleketimize hususiyle kendi bayrağımız altoda-
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ki gemilerie kendi vesaitimizle nakletmek mucibi is
tihfaf bir şey midir? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarisahjp) — Kati
yen, mucibi teşekkürdür. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Bir an 
evvel oralardaki dindaşlarımızı Anavatana celbetmek 
mecburiyetini kayıt ve işaret ettikten sonra efendiler 
burada vuku bulan tenkidattan muttali oldum sekle
re geçmek istiyorum. Muhterem arkadaşım Refet Be
yefendi benim bu vazifemi pek teshil etmişlerdir. Fa
kat bendenizin de kendi indimde bazı nikatı nazarım 
vardır. Ben Vekâletten çekildiğim zamanda kati ola
rak tahmin etmiştim ki, mübadillerin dörte üçü mut-

. lak olarak müstahsil vaziyetine geçmişlerdir. Refet 
Beyefendi bu miktarı daha ziyade tenkis ettiler. Ka
bul ediyorum. Çünkü bu zaman meselesidir. Gerek 
Refet Beyefendinin beyanatına ve gerek bendenizin 
kanaatime iştirak eden Mübadele, îmar ve İskân En
cümeni Reisi Rüştü Paşa Hazretleridir. Zikzak ifa-
datıyle beyanatta bulunurken ve Vekâlet hakkında an
ket talep ederken gayet yüksek bir hakikati itiraf et
tiler. Dediler ki; mahaza gelen dört yüz bin muhaci
rin tamamen hariçte kaldığı doğru değildir. İki yüz, 
belki de üç yüz bini müreffeh bir hale getirilmiştir. 
Kısmen kendilerine hayvan verilmiş, tohum verilmiş, 
ve müstahsil hale sokulmuştur. Evet efendiler! Bu 
noktaya kadar Muhterem Paşa Hazretleriyle tama
men hem efkârım. Altı ayda her ay altı yüz bin kişi 
nakletmek suretiyle gelen mübadillerin dörtte üçünü 
müstahsil bir hale soktuk.' Efendiler, ben bu vaziyeti 
şu kürsüden söylemekle büyük bir hazzi vicdani his
settiğimi bu kürsüden bütün kainata karşı söylemek
le zannediyorum ki hata etmemişimdir. (Bravo ses
leri) 

Pek çok zamandan beri kendisini arkadaş olarak 
tanıdığım muhterem Hocam Esat Efendi Hazretleri 
(Ağlatma sesleri, nadim oldu sesleri) Menteşe'de em
vali metrukeden bir dönüm arazi olmadığı halde yine 
ben tashih edeyim, bu Menteşe hakkındaki beyanat
larından maksat; nefsi Muğla, liva merkezidir. Men
teşe'de altmış, bin dönümlük çiftlikler vardır ve en fey
yaz topraklardır. Menteşe'de bir dönüm emvali met-
rukeden arazi olmadığı halde oraya muhacirleri gön
derilmiş ve sefaletlerine meydan verilmiştir. 

Evet elendiler! Bendeniz de esbabı mucibesini arz 
etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki, Menteşe livasında 
oldukça ehemmiyetli miktarda tütün yetişiyor ve ge
len- muhaefrier maaşşükran memleketimize tütün hu
susunda sanat getirmişlerdir. İrfan getirmişlerdir, ye

nilik getirmişlerdir ve bunu b'ilen. mahalli İskân Ko
misyonları parça halinde bu sanatkâr mübadillerin. 
kendi memleketlerine şevkini umumî bir surette iste
miş bulunuyorlardı. Oradaki iskân memurunun ve 
vali beyin telgrafiyle bize de tütüncü gönderiniz diye 
bir talep vaki olmuş ve bu talebe istinaden bir vapur 
doldurularak Muğla'ya gönderilmiştir. Bu, bendenizin 
zamanımdan evvel vaki olmuş bir muameledir. Bir 
gün doğrudan doğruya validen telgraf alıyorum. Di
yor ki; Buraya muhacir göndermiştiniz, bunlar bizim 
başımıza belâ olmuştur. Bunu kim istemiş, kim gön
dermiş, niçin gönderdiniz? Bittabiî bu çok ehemmiyet
li bir muaheze idi: Kim istemiş ve kim göndermiş... 
Dosyayı getirttik, tahkik ettik ve gördük ki; «Niçin 
gönderdiniz» diyen vali beyin bizzat imzasiyle iste
diği görülmüştür. Bunun üzerine bittabi Muğla ve 
bütün Muğla havalisi karış karış, bence meçhul olan 
bir saha değildir. Kendisine merkezi livada bunları 
iskân ve ibate edebilecek meskene tamamiyle malik 
olduklarını ifade etmekle beraber, tütüncülükte pek 
ileri gitmiş olan Milas kazasında vasi arazi olduğunu 
hatırlatarak evvelemirde orası merzaği bir mahaldir, 
ciyadeti havayı haiz bir yeri intihap edin ve ben de bu
radan size tahsisat göndereceğim ve bunların ailele
rini ve kendilerinin bir kısmını merkezi liva'da mu
hafaza etmek suretiyle beraber o feyyaz topraklara 
onları malediniz ve evvelki talebiniz vücut bulur, di
ye telgraf yazdım. 

Kendisi de bana cevap verdi ki: ben bunu yapa
cağım, 

Aradan - bilmiyorum - ne kadar zaman geçti, on 
beş yirmi gün; belki bir ay. Bir gün Muğladaki mu
hacirler namına bir şikâyet aldım ve diyorlardi ki, 
bize bakmıyorlar, bize ev olduğu halde vermiyor
lar, sürünüyoruz. 

Valiyi makine başına çağırdım ve kendisinden is
tizah ettim. Bana verdiği cevapta diyor ki; Benim 
elimde memurlarrm var ve bu evlerde memurlar otu
ruyor. Bu memurları çıkarıp muhacirini koyamam. 
İstediğin yere şikâyet et. 

Fakat vali ne oldu? Üç gün sonra azledildi. İşte 
efendiler! Muğla'da mucibi şikâyet olan ahval bu
dur. 

Bizim iskân itibariyle nazarı dikkatte bulundura
cağımız üç mıntıka vardır. Bunlardan birisi Samsun, 
ikincisi İzmit, üçüncüsü Adana'dır. Meelisi Âlinizin ve 
Hükümetimizin ehemmiyetle nazan dikkatini ve hat
ta nazarı merhametini ceibedeeek bu üç mıntıkadır. 

Çünkü efendiler, burada vasi arazi mevcuttur. 
Fakat maalesef köy namına bir şey kalmamıştır. Hep-
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si yakılmış, yıkılmıştır, tzmit'in ne kadar feyyaz top
raklara malik olduğunu zannederimki, içimizde itiraf 
etmeyecek hiçbir fert yoktur. Ovası vardır, gölü var
dır, şimendiferi vardır, ormanı vardır, denizi vardır. 
Sonra memleketin hemen her çeşit mahsulünü yetiş
tirmektedir. Buraya muhacir sevketmek için bidayeten 
hiç müşkülâta maruz kalmadık ve herkes İzmit'i isti
yordu. Samsun'dan kaçmak istiyordu. Hatta bunlar, 
İzmit için o derece inhimak gösteriyorlardı ki efendim, 
yalnız bize; İzmit'te yerleştirilmekliğimizi temin edi
niz. Sizin vereceğiniz plan dairesinde orada biz ev ya
pacağız ve ziraatte numune olacağız dediler ve muh
terem İzmit halkı da bunlara ağuşunu açmış ve her 
muhaciri, servetine dahil olan bir ganimet şeklinde 
telâkki ederek bunları sinesinde sıkmaya başlamış bu
lunuyorlardı. 

İtiraf ediyorumki; gidenlerle gelenlerin şeraiti ha
yatiye ve iktisadiyesi müsavi değildir. Gidenler ekse
riyet itibariyle esnaf ve tüccar, gelenler ekseriyet iti
bariyle rençberdirler. Efendiler gelenlerin ekseriyeti 
azimesi köylüdür, gidenlerin ekseriyeti azimesi şehir
lidir. Böyle mütefavit nispetler arasında iskân yap
mak imkânını takdiri âlinize terk ederim. 

Efendiler!.. Bu itibarla herhangi bir muhacir, bize 
yer verin, biz köy yapacağız denildiği zamanda ken
dilerine dört elle sarılıyorduk ve İzmit'te yerleştiri
len muhacirlerin bir kısmı Vekâlete müracaat ederek 
ve hatta taahhüt senedi vermek suretiyle bize şu, şu, 
şu araziyi veriniz, oralarda köy inşa edeceğiz. Sizden 
istediğimiz yalnız bir plandır ve bir de fen memuru
dur. Üst tarafı bize aittir. Üst tarafına siz karışmayı
nız demişler ve Vekâlete bu suretle teminat vermiş
lerdir. Efendiler! Bunlar oraya yerleştiler ve yerleşti
rildikten sonra işte o vakit bunlar dama taşı gibi - af 
buyurunuz bazı arkadaşların ifadesini ben de kullanı-

• yorum. Dama taşı gibi - vilâyet içerisinde dolaşıp 
kendilerine tarla ve yer aramaya başladılar. 

Efendiler, katiyen iddia ederim ki, Vekâletin yap
tığı iskân içinde katiyen noksan bir şey yoktur, yan
lışlık yoktur ve fakat İzmit'e tütüncü olarak gönder
diğimiz bir kimseye verdiğimiz tarlanın elbette isabet 
edip etmeyeceği şüphelidir. Çünkü bütün rençber de 
bilir ki; mahsul veren bir tarlanın yanındaki tarlanın 
kendine göre evsafı hususiyesi vardır ve diğerinden 
başkadır. Herhalde küçücük bir iklimde bile şeraitin 
değişmesi ihtimali vardır. Bunları tamamen serbest bı
raktık efendiler. Çünkü İzmit'e altmış bin kişi gitmiş
tir. Azamî olarak on altı bin kişi gelmiştir. Altmış bin 
kişiyi mesut yaşatan ve altmış bin kişinin hayatını ida

meyi temin, eden bir muhitte on altı bin kişinin evle-
viyetle yaşayabileceğini tahmin ediyorduk. Hususiyle 
gelen insanlar aklı başında, sahibi servet ve münevver 
kimselerdi. Fakat ne oldu efendiler? Biçarelerin baş
larına musallat olmuş bazı türediler vardır. Bazı ser
seriler vardır ve müsaadenizle bunu ben, tekrar ede
yim ki. bu serseriler kendi hemşehrilerindendir. Onlar 
onun kulaklarına damla damla zehir akıtarak ve on
ları kendi rebkai esaretlerinde yaşatmak için, bu bi
çareleri o muhitten uzaklaştırmak için ne yapmak la
zımsa yaptılar ve hatta onlardan birisi bizzat bendenize 
müracaat etti ve dedi ki : Efendi, bizim yakamızı bı
rak, Samsun'a da gitmeyeceğiz İzmit'i de istemiyoruz 
dedi. Nereye gideceksin dedim. Menemen'e gideceğim 
dedi. Evlâdım; asıl şimdi felâket başlıyor. Ben Me
nemen'i bilirim. Orada her şey yetişir. Fakat yetişme
yen bir şey vardır. O da senin sanatın olan tütün ve 
tütüncülük. 

Bu biçareleri yanlış yola şevkettiler. Halbuki mu
haceret efendiler, bir çığ gibidir. Bir defa koptu mu 
tutmak ihtimali yoktur. Gerek muhacirin ve gerek 
Hükümetin menafii asliyesi, menafii esasiyesi ilk gir
diği yerde toprağa sarılmak ve orasına yerleşmektir. 
Aksi takdirde sefil olur, Balkan muhacirlerinin ekse
riyetinin fena akibetini burada görmüşüzdür. Şu hal
de efendiler; kemali asabiyetle bir muhacir nereye 
gitmiş ise orada kendisini yerleştirmek istedik, ısındır
maya çalıştık.. Fakat durmadılar, kaçmak istediler ve 
kaçanlar kimlerdir efendiler; köy yapmak için kendi 
muhitinden, kendi vesaitinden mahrum olan kimseler 
üzerinde vesayet iddia eden kimselerdir ki, köy yap
mak için onlardan para da toplamış bulunuyorlardı. 
Şu halde bu vaziyet karşısında herhangi bir muhaci
rin bulunduğu mıntıkadan diğer bir yere gitmesine 
katiyen cevaz verilemezdi ve gidenleri de cebren ge
tirtmek icabediyordu. Ben Vekil iken bunu yaptık. Pen-
diğe gidenlerin cebren iadesi için emir verdim. Bu me
seleyi Hoca Esat Efendi Hazretlerinin tenkitleri üze
rine vicdanı âlinize tebliğ ediyorum. (Vazgeçtik ses
leri, handeler.) 

Bursa'da gerek köy inşası için gerek köylüleri biz
zat inşaata teşvike gittiğim zaman ani olarak bir va
kıa karşısında bulundum. Gemlik kazasına mürettep 
olan muhacirler vapuru hareket etmiştir diye bir tel
graf aldım ve çok arzu ediyordum ki, bu muhacirler 
nasıl geliyorlar, vapurdan nasıl çıkarılıyorlar ve nasıl 
yerleştiriliyor ve ilk merhalede yapılan muamele neden 
ibarettir, bunu gözümle göreyim. Doğrudan doğruya 
Gemlik'e gittim. Efendiler! Gemlik'te gördüm ki; 

4-
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Yunanlıların bizimle muharip bulunduğu. zamanlarda 
yaktıkları Gemlik körfezi köylerinin ahalisi Gemliğe 
iltica etmiş vaziyette bulunuyorlardı ve o zavallı mu
hacirler yalnız bir ev için, bir çatı için Gemlik'te im-
rarı hayat etmekle beraber günün lâakal dört saatini 
gidip gelmeye hasretmek suretiyle de mallarıyle meş
gul oluyorlardı. Vapura doldurulmuş, gelmekte olan 
muhacirleri çıkaracağım. Fakat şimdi ne yapacağım, o 
biçareleri kollarından tütüp oturdukları evlerden ata
cağım ve muhacirleri onların yerine sokacağım. Hal
buki bu zavallılar da esas itibariyle iki sene evvelisi 
bunların köyleri yakılmış ve köyüne ve tarlasına gi
debilmek için bir günde dört saatini feda ederek tar
lasına gidebiliyordu. Kendilerini çağırdım. Belediye
de içtima ettik. Vaziyeti hikâye ettim ve dedim ki, 
vapur geliyor. Ev isterim, dediler ki, vaziyetimizi bi
liyorsunuz. Ne isterseniz yapınız. Dedim ki, aynı za-

* manda muhacirler kadar sizin de vaziyetiniz şayanı 
terahhumdur. Ne için köylerinizi yapmıyorsunuz? Ce
vaben dediler ki : Hibe suretiyle değil, atıfet suretiyle 
de değil, eğer bize ikraz suretiyle on beş bin lira ve
rirseniz biz şu dakikadan itibaren evlerin nısfını tah
liye ederiz ve iki aya varmadan köylerimizin inşasına 
başlarız. İşte mucibi tenkit olan on beş bin lira bu 
maksatla verilmiştir ve onlar da köylerini yapmaya 
başlamışlar ve ümit ediyorum ki şimdi köyleri de 
bitmiştir. 

Bu mesele üzerinde tevakkuf ettiğimin esbabını da 
arz edeyim efendiler. Bu, cevaba şayan olmayan bir 
mesele de olabilir. Fakat muhaceret meselesi o ka
dar elim, insan üzerinde o kadar dilsuz bir tesir yapan 
bir meseledir ki; bütün asap birden bire heyecana ge
liyor. İstedim ki meclisi âliniz vukubulan tenkidatın 
biraz da içyüzüne vukuf kesbetsin. 

Efendiler! Ben ilk muhaciri gördüğüm zaman va
pur gelmiş idi. Vapurun geldiğinde yeni vazı hamlet
miş olan zavallı bir kadının kucağında çocuğu ve Hi-
laliahmer hemşiresi ile beraber hastaneye naklolundu
ğunu gördüğüm zaman bütün asabım gevşedi. Güya 
ifayı hoşamedi edecektim. Halbuki göz yaşlarım bu
na mani olmuştu. Efendiler ne oldu! Gayet tabiî bir 
hal... Bir kadın vazı hamletmiş ve hastaneye nakle
diliyordu. Manzara : İnsan üzerinde bu kadar tehey-
yüç eden bir keyfiyet vücude getiriyordu. Beynelmi
lel mübadele muahedenamesinde Türk - Yunanistan 
tabiiyetinde bulunan Müslüman dininde olanların mü
badelesi ve Türkiye'de Türk ortodoks dininde bulu
nanların mübadelesi esası tekarrür etmiştir. Bunun da 
o celseye ait zabıtları tetkik olunduğu zaman görülür 

ki : Müslüman dininde bulunan Yunan tebaasından 
maksadımız Türk olanlardır ve sarih olarak izah 
edilmiştir ve bu da muhterem Rıza Nur beyefendinin 
ifadeleri ile ve mösyö Montanyan'ın ifadeleri ile te
yit olunur. 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Arnavut 
hariç olmak üzere. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Evet 
efendim, Arnavut hariç. Esas itibariyle mübadelesini 
kabul etmiyoruz efendiler. Ve hiç şüphesizdir ki 
yaptığımız beynelmilel muahedenamenin ahkâmı mu
cibince kimlerin mübadeleye tabi olacağını tayin ve 
tespit eden Muhtelit Mübadele Heyetidir. Bendeniz 
Mübadele Heyetini bir kül olarak görüyorum. Onun 
içerisinde bir Tevfik Rüştü Beyi değil, bir Hamdi Be
yin veya bir zatı değil, ben Muhtelit Mübadele He
yetini bir kül olarak kabul ediyorum ve mütalaatımı 
ona göre arz ediyorum. Muhtelit Mübadele Heyeti; 
kimlerin mübadeleye tabi olabileceğini tayin etmek 
hakkını çok yüksek salâhiyetle muhafaza etmektedir. 
Hatta Çamlık ahalisinin mübadeleye tabi olmayacağı 
hakkında aralarında münakaşa edilmiştir. Yani bunlar 
Arnavut ırkından mıdır, yoksa Rumca veya herhangi 
bir lisan konuşan Türkler midir? Diye mucibi müna
kaşa olmuştur. Bunu bizim Heyeti Vekilemizin dahi 
reddettiğini istihbar ediyorum ve Mübadele Heyeti de 
Çamlık ahalisinin Türk veya Arnavut olmaması üze
rinde tevakkuf etmiş ve karar almıştır efendiler, şu 
halde efendiler, memleketimizde mübadeleye tabidir 
•diye pasaportları vize edilip yedlerine verilen Türk-
tür. Beynelmilel muahede ahkâmına tevfikan evet 
efendiler bunların içerisinde bir kısım vardır ki Türk
çe konuşmuyorlar ve ezcümle Giritliler. Giritlilerin 
içinde çok samimî bildiklerim, dostlarım vardır. Ken
dilerini çok yakından tanıdığımı iddia edebilirim. 
Bunlar Rumca konuştuklarına rağmen hatta aileleri 
içerisinde tek bir kelime bile Türkçe konuşmasını bil
mediklerine rağmen hemen diyebilirim ki Yunanlıla
ra düşmandırlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hatta bel
ki daha ziyade düşmandırlar. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Daha zi
yade düşmandırlar. Ve bunun.böyle olması tabiîdir. 
Ellerinde silâhlarla yaşamışlardır. 

SAKİ BEY (Antalya) -r- Çok kan döktüler. (Han
deler.) 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Efendiler, 
bu Giritlileri gözönüne getirdiğim vakit, Encümeni 
Âli Vükelâca tasvip edilmiş kararlan ve gerek bir se-
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ne evvel bu işleri çok yüksek bir dirayetle idare eden 
arkadaşımın kararları vardık Fakat buna rağmen bu* 
nu gördüğüm zaman Giritliler ancak zeytinci ve yağcı. 
mıntıkada yerleşebilir dedim ve bunun üzerinde yü
rüdüm efendiler. Hiçbir zaman Türk olduğu halde ve 
Türk'ün gayri birşey olduğunu ifade etmediği hâlde 
şu veya bu noktayı Türk'ün gayrı bir lisan ile müte-
kellim olan bir ırkı yerleştirmekte ne bir mahzuru 
siyasî, ve nede bir mahzuru idarî gördüm ve nede 
hâlâ görmekteyim. Eğer maazallah ada halkını 
Anadolunun herhangi bir mıntıkasına sevketmiş olay-
mışız : Maazallah diyorum efendiler! O vakit gayet 
yüksek bir edebiyat lisanı ile diyeceklerdi ki : Siz sa
hil ahalisini, adalıları aldınız, Anadolunun buzlarla 
mestur şahikalarına çıkardınız ve hepsini dondurdu
nuz. Böyle müstakil bir ithama maruz kalmamak için 
hu meselede isabet edildiğini zannediyorum ki Mecli
si Âli tasvip buyurur. Bir çok arkadaşlarımız tarafın
dan - sözümü kısa kesmek istiyorum vakit gecikmiş
tir - bilhassa genç arkadaşımız Feridun Fikri Bey 
tarafından : Vekâletin dosyası yoktur, memurları der
me çatmadır, bunların nereden geldikleri meçhuldür ve 
bunlar hakkında vaki olan şikâyet nazarı itibare alın
mamıştır diye beyanat vardır. Evet Feridun Fikri 
Beyefendi! Çok yanılıyorsunuz2 Vekâletin diğer ve
kâletlere numune olacak derecede dosyaları mev
cuttur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Dosyaları 
yoktur1. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Mücer-
redat üzerine söylüyorsunuz. 

FERİDUN FÎKRİ BEY (Dersim) — Mücerredat 
üzerine söylemiyorum. Kanaatim vardır, müşaheda-
tım vardır. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Vardır 
efendim, isterseniz göstereyim. 

REFET BEY (Bursa) — Efendim! Vekâlet bina
sı uzak bir yerde değildir, dört beş yüz metre bir yer
dedir. 

REİS — Rica ederim muhavere etmeyelim. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Ben ar
kadaşımın söylediği sözü senet ittihaz ederek Heyeti 
Ümumiyeye hitap ediyorum. Filân arkadaş, böyle de
miştir demekle ona cevap vermiyorum. İşte o dosya
lardan bir tanesi! Meclisi Âlinin nazarı tetkikine arz 
ediyorum. Bu; o dosyaların hülâsasıdır ve Vekil oldu
ğum zaman* da vazifemi teshil için Vekâlet memur-
fen tarafından verilmiş defler vardır. Umumî tasnifi 
görürsünüz. Talimatnameleri görürsünüz, emirleri gö

rürsünüz bilumum ihsaiyaü görürsünüz. Memurların 
diyebilirimki, askerlerden sonra en muntazam sicili 
vardır ve o muntazam sicili de askerler hediye et
miştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tetkik ede
lim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sen bu
nu tetkik etmeden mi söyledin! 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Hatta 
efendiler! Müsaadenizle arz edeyim ki bendeniz Ve
kil olduğum zaman aşağı, yukarı Vekâletin teşkilât 
kadrosu bitmişti ve Müdafaai Milliye Vekâletinin as
kerler hakkında tuttukları mahrem sicilin aynını tut
maya başlamışlar, mülhakattan sonra da aynı sicil
ler gelmeye başlamış bulunuyordu. İşte o gelen mah
rem sicilin neticesi olarak kendi dairei intihabiyemde 
on altı kişiye kifayetsizliklerini gördüğümden dolayı 
izin verdim. Vazifem bir ay kadar temadi ettiği za
manda - ki bunu Vekâlete vaki olan şikâyetlere Ve
killer iğmazı ayn etti dedikleri için söylüyorum - şu 
tamimi gönderdim. 

«Mübadele ve İskân Müdiriyetine 

Deruhte etmiş bulunduğumuz çok mühim ve çetin 
vazifelerimizi hüsnü tedvir ve temşiti bütün arkadaş
ların vazifelerine mukdim ve müdavim olmalarına ve 
aralarında bir ahenk ve tesanüdü tam teessüs etmiş 
bulunmalarına vabestedir. İşlerinde gösterilen ufak 
bir ihmal veya terahi binlerce muhacir kardeşlerini
zin hayat ve istikballerine İrası tesir edecektirki, o hal
de yalnız alâkadar olan memurunun değil, herhangi 
bir vatandaşın bile son derece müteessir ve müteezzi 
olmamasına imkân yoktur. Buna binaen arkadaşla
rımdan vazifelerini büyük bir aşk ve şevk ile ifa et
melerini talep ediyorum. İçlerinde ehliyet ve liyakati 
görülenleri takdir ve taltif edeceğim. Aksi hali ikaa 
cüret edenlerin derhal vazifelerine nihayet zarureti 
hasıl olacağı gibi yapılan cürme göre kanunu mah
sus mucibince tecziyeye dahi mecbur olacağım. Bu 
defa tecziye ve taltif edilen memurin isimleriyle ka
bahat ve cezalarını ira eden listeyi leffen gönderiyo
rum. 

İşbu tahriratı umumiyenin bilumum arkadaşlarıma 
ehmemiyetle tebliğ ve tamimini ve memurlarımızın 
mesayii vakıalarından peyderpey malumat itasına rica 
ederim efendim.» 

Yani bir ay zarfında İmar Vekâleti memurların* 
dan herhangi birisi mucibi mücazat ahvale maruz: 
kaldığı zamanda derhal azletmek ve bunu bütün ar
kadaşlarına tamim etmek usulünü ihtihaz etmiş bu-I 
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lunuyordük. Nihayet efendiler! îddia edebilirim ki, 
İmar Vekâletinin memurin sicilinde bazı ecnebi mües-
sesatı maliyesinde tutulan usule göre tevfiki hareket 
edilmiştir. O da herhangi memura karşı kim hüsnü 
şahadet etmiştir ve onun mektubu o memurun sici
line iğne ile raptedilmiştir. Bendeniz öyle zannediyo-
rumki, hüsnü şehadet hakkında aldığım mektuplar 
memurinin adedi ile hemen müsavi idi. 

Sonra muhacirlerin Malarya mıntıkalarına iskân 
olunduğuna dair söz geçti. Bunun hakkında Refet 
Bey cevap verdiği için bendeniz izahtan müstağni bu
lunuyorum. 

Memur meselesinde ilâve edeceğim ikinci bir şey 
vardır - ki o da bu Vekâlet işlerinin ve bu Vekâlet 
makinesinin kemali ciddiyetle işlediğine bir delildir -
Konya mıntıkasına biçare Kozanlılar ile Kayalarlıları 
sevkediyörduk ve sözümün mukaddemesinde arz et
tiğim veçhile bunlar uzun müddet otlarla tegaddi et
tiklerinden kadit şekline gelmişlerdi. Vekâletin şefkati 
bu zavallılar üzerinde titriyordu. Tam bu sırada bir 
mebus arkadaşımız zannederim Adana'ya giderken 
yolda gördüğü dikkatsizlikten, vazifesizlikten bahis 
bana bir mektup gönderdi ve tabiîdir ki, her Vekil 
gibi ben de kavli mücerretle hareket eder bir insan 
değilim. Arkadaşımızın sözünü tamik ve tevsika muh
taç gördüm. Derakap Vekâletin sıhhiye müfettişini 
gönderdim. Ve aldığım raporda hakikati maatteessüf 
tamamen Mebus arkadaşımızın mektubunda olduğu 
gibi gördüğüm içindir ki, şimdi mikdarını hatırlaya-
mayacağım memurları derakap azlettim ve ilân ettim. 

ALt RIZA BEY (İstanbul) — Tamamen böyle ol
muştur. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Ey efen
diler : Gece sabahlara kadar çalışılır ufak müsamaha
sı görülen memurlar azledilir. Fakat şayanı taltif olan
lar için dahi aferin demek için imsak ederiz. Bu şerait 
tahtında çalışırken bir de arkadaşlarımızın, bizi şeref 
itibariyle kendileriyle müsavi tutmazlar, hamiyet iti
bariyle müsavi tutmazlar ve bidayetinden beri bu 
memlekette saçlarını ağartarak evlât ve iyalini de 
feda etmiş bir arkadaşımızı Divanı âliye değil efen
diler, Anket parlamenter gibi sefil ve adi bir vadiye 
sevketmek isterlerse buna tahammül edecek bir arka
daşımız yoktur. (Alkışlar.) 

ALt SAİP BEY (Kozan) — Kahrolsun onu teklif 
eden... 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Hiç ol
mazsa efendiler! Şerefte, hamiyette, vazifede müsavi
yiz. Bunlar da hiçbir kimsenin imtiyazı yoktur. Eğer 

madde tasrih edilirse efendiler, Divanı âliye gitmeden 
zerre kadar tereddüt eden bir insan varsa dünyanın 
en namussuzudur. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisaraahip) — îffet ve 
istikametinden herkes emindir Celâl Bey!.. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Bunu ben 
kendi arzumla istedim efendiler ve bunu şimdi hikâ-
ye edeceğim ve göreceksiniz. İlk Vekil olduğum za
manda, İzmir'in ve İzmir'in yanık muhitini intibahı ile 
merkezi vilâyete geliyordum ve oradaki harikzedegâ-
na ve muhacirine yardım etmeyi en kutsî vazife te
lâkki ediyordum. Geldim ve Meclisin en son müzake
resine tesadüf ettim. Hatırlarsanız efendiler... Tabi
rimi mazur görünüz. Ramazanda teravih kılar gibi bir 
süratle kanun çıkardığımız zamanlarda Muvazenei Mar 
liyeye ait bir kanun çıkmıştır, o kanuna karşı Divanı 
Âliye gitmek istedim. Fakat çaresini bulamadım... Bi
liyorsunuz ki bütün ihalât ve mübayaat ancak müna
kaşa ile olabilir. Bilmem şu şekli bir ay, bilmem şu 
şekli iki ay münakaşaya tabidir diye bir madde çık
mıştı ve aynı zamanda Meclisi Âlide kereste üzerine 
ve memlekette mevcut kereste buhranı üzerine müna
kaşa devam ediyordu ve hatta bazı arkadaşlar daha 
ileri vararak memlekette hakikaten bir kereste ihti
kârı olduğunu söylüyordu. Ve şüphe yok ki efendi
ler, muhacirler aldığı evin penceresini kapatmak için 
aldığımız tahta parçalarına kırk beş liradan, yetmiş 
beş liraya kadar para veriyordu. Yani metre mükâ-
bı kırk beş liradan yetmiş beş liraya kadar satılıyor
du ve şüphesiz bu vaziyet elan değişmemiştir. Ben bu 
vaziyetten şikâyet ederken - ki bu Meclisi Âlinin ha-
tırnişanı olsa gerektir - arkadaşlardan birisi bana de
di ki, ben size beher metre mikâbını yirmi liradan 
vereceğim ve on bin metre mikâbı... imza eder misin 
dedi? Ben de şimdi imza ediyorum dedim. Ve kalktık 
ve doğru Vekâlete gittik. Bir kısmını on sekiz liraya, 
bir kısmını yirmi liraya pazarlık ederken o sırada ma
hut kanunu getirdiler. Affedersiniz mahut tabiri ile 
kanuna hürmetsizlik göstermek istemiyorum, bu kanu
nu getirdikten sonra dediler ki efendi, sen bunu ya
pamazsın. Çünkü kanunu vardır ve bu kanunda mü
nakaşa vardır. Bu keresteleri on bin metre mikâbı üze
rinden Eskişehir hattı üzerinde teslim edeceklerdi. Di
ğer on bin metre mikâbı kereste dahi Balıkesir vi
lâyetinin Susurluluğun'da teslim edilecekti ve Kirmastı 
ormanlarından ihzar edilecekti. Heyeti mecmuası yir
mi bin metre mikâbı olacaktı ve yirmişer lira üze
rinden veriliyordu ve o keresteleri, kereste membaı 
kereste yeri olan Bozöyük'te otuz iki liradan aşağıya 
almaya muvaffak olunamamıştır. Ben dedimki; yir-
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mi bin metre mikâbı kereste vasatı fiyatla alınınca 
beherinde onar liradan yirmi bin metre mikâbında 
iki yüz bin liralık bir istifadeyi göze alarak değil Di
vanı Âlinin belki Haccacı Zalimin önüne çıkarım ve 
kendi nefsime yapıyorum dedim. Fakat efendiler! Ya
pamadım. Çünkü Divanı Muhasebat vazifesinde çok 
kıskançtır ve paranın tesviyesi imkânı yoktur .Şu hal
de efendiler! Şunu da arz ediyorum ki böyle devairi 
hükümetin şahsiyeti maneviyesine, şahsiyeti hükmi-
yesine hürmet etmeyerek yalnız sui zan şeklinde, 
yalnız ve yalnız fenalıkları görerek kanun yapacak 
olursak hiçbir Vekâlet vazife yapamaz. İşte açık söy
lüyorum efendiler! Bunu yapamadığımın neticesidir 
ki ne İzmir, ne Manisa ve Bandırma sevahilindeki ve 
nede Marmara sevahilindeki harikzedegâna on para 
tefrik edemedim. On bin metre mikâbı keresteyi ta
mamen onlara hasrı tahsis edecektim. Yirmi liradan 
parasını vereceklerdi. Fakat illâ maaşallah onlar kırk 
beş liradan yetmiş beş liraya kadar mübayaata de
vam ettiler sırf neden! Bu kanunun sayei siyanetin-
de... 

Efendiler! İmar Vekâletinin işleri meyanında çok 
müşkülât vardı. Bidayette arz ettiğim gibi, her Ve
kil bu müşkülâtı bilerek üzerine aldı. Fakat müşkü
lât bu dakikada itiraf ediyorum ki katiyen gayrı kabili 
iktiham değildir ve memlekette mevcut muhacirinin 
dörtte üçü - bundan da tenzilât yapıyorlar - katiyetle 
söylüyorum ki dörtte üçü iskânı adî şeklinde yerleş
tirilmiştir. Bunlara teffiz muamelesi yapacağız. Kıs
men müzakeresinde bulunduğum teffize ait kanun ka
tiyen bu zavallıların ihtiyacını temin etmeyecektir. 
Bir defa kendilerinden teffize salih vesaik isteriz. Bun
lar ne olabilir efendiler? Bizim memleketin tapuları 
yanlıştır. Rumeli'deki tapu senedatı Sultan Fatma za
manından çürüktür. Ellerinde yalnız, mübadele komis
yonuna karşı imzalayıp verdikleri beyannameler var
dır. Bu beyannameleri sahih olarak kabul edebilirim. 
Fakat bir an için kendimi o vaziyete koyuyorum. 
Kendi malımı kaydederken hiç olmazsa lehime retuş 
yaparım, tashihat yaparım. 

Şu halde henüz Muhtelit Mübadele Komisyonu ta
rafından beyannameler teyit olunmadığı halde hangi 
vesaiki resmiyeye istinaden yüzde yirmiyi teffiz ede
ceğiz? 

Şu halde efendiler! Bir taraftan Vekâletin teşki
lâtını; şahsiyeti maneviyesine hürmet ederek tevsi 
etmekle beraber bugünkü eşkâlin, bugünkü formalite
nin haricine çıkarak onların lehine doğru gitmek lâ
zımdır. Meselâ : Beyanatı arasında muhterem Gavit | 

Paşa hazretlerinin ve diğerlerinin, Halis Turgut Beyin 
şahsıma atfen bazı sözleri vardır. Bu meseleye giri
yorum. Girmek istemezdim. Cavit Paşa hazretlerine 
çok hürmetim vardır. 

Halis Turgut Beyin ifadatı mübadeleye gayrı ta
bi muhacirin hakkındadır. Pek hatırlayamıyorum. Fa
kat tamamen kanun kuvvetini haiz olan Muhacirin 
Nizamnamesine muvafık olarak yapılmıştır. Yalnız 
efendiler! Biz işi bir noktadan görüyoruz. Bu nokta 
üzerine nazarı insafınızı celbederim. Memlekette sük-
na buhranı vardır. 

Menşei de malumdur. Ne Ahmedin, ne Mehmedin, 
ne Velinin, ne Alinin hatası yüzünden vukua gelme
miştir. Öteden beri teakup eden ve sürüklenip ge
len hadisatın mahsulüdür. Elimizde harikzedegân var
dır. Harikzedegân da iki kısımdır. Bir kısmı doğru
dan doğruya büyük şehirlere giderek orada ticaret ve 
sanat yapmaktadırlar. Bendeniz; bir an evvel bunla
rın iadesinin temini taraftarıyım. Vakıa kabul ettiği
miz kanun mucibince kendilerine hak vermeye mec
buruz ve vermekteyiz. Ermeni envali metrukesinden 
istifadeleri temin edilmiştir. Bir kasabanın eşrafı, bir 
kasabanın tüccarı, bir kasabanın esnafı büyük bir 
şehre gittiği vakit orada hayatî tabiiyesini kazanıyor. 
Belki daha müreffeh hayat yaşıyor. Fakat berideki 
köy ahalisi; bilâkis sönmeye mahkum bulunuyor. 
Bunların bir an evvel ana yurtlarına iadesi çaresini 
bulmalıyız. Harikzedegândan fakir olanlar, esasen bu 
zavallılar tarlasını bırakıp ayrılamamıştır. Şehirlerde 
mühim olan harikzedegânın ekseriyeti azimesi hiç kim
seye muhtaç olmadan, bilerek söylüyorum, kendisine 
mesken tedarik edebilecek ve kendi hayatını kurtara
bilecek mesut insanlardır ve onları hükümetin ve za
vallı muhacirlerin sırtına yüklemek çok günahtır. Ca
vit Paşa Hazretleri ifadelerinde benim bir mektubum
dan bahsettiler. Hakikaten hatırlıyorum. Kendisinden 
çok teveccühkâr mektuplar aldım ve derakap kendile
rine arzı malumat ve arzı cevap ettim ve çok arzu 
ettim; Samsun'a gittiğim zaman kendileri ile orada 
görüşebileyim. Dediler ki, «Muhacirleri balık istifi yer
leştirmişlerdi» evet efendiler! Muhacirler orada balık 
istifi idi. Bendeniz de gözümle gördüm ve hatta diyece
ğim ki, limana bir gün evvel gelmiş bir vapur vardı. 
İçindekiler derakap misafirhane ittihaz edilen bir ye
re yerleştirilmişlerdi. Apdesthaneleri bile yoktu ve 
fakat ertesi günü iki vapur birden limana girmiş bu
lunuyordu ve bunlar yalnız Samsun için değil, dahile 
sevkolunacak muhacirlerdi. Adedini bilmiyorum. Bel
ki yedi, belki sekiz yer misafirhane ittihaz edilmiş ve 
bunlar hakikaten çalışılarak meydana getirilmişti, bun-
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ların bir kısmını derakap ve bizzat meşgul olmak su
retiyle ayırıp boş olan yerlere götürmek istedim. Ha
yır dediler. «Biz, buradan ayrılıp da başka yere gi
demeyiz. Apdesthanesi de yoktur. Fakat biz çoluk 
çocuğumuzla buradan ayrılıp ta üç gün için başka 
yere gidemeyiz.» 

Fakat Paşa Hazretlerinin mürüvvetlerine, necabet-
lerine iltica ediyorum. Bana yazdıkları mektup iki 
fıkrayı ihtiva ediyordu. Onda diyorlardı ki, «Mu
hacirler açıktadır.» Çünkü Samsun'a taassupla mu
hacir gönderdik. Ve bizzat taassubu kuvvetle ifade 
eden benim, Bunu bana muhacirler de ifade etmiş
lerdi. Yunanlılar Samsun'a gidecek muhacirler üze
rinde propaganda yapıyorlardı. «Oraya gitmeyiniz, gi
derseniz sizin için mahvı felâkettir» diyorlardı. Onlar 
biliyorlardı ki, Samsun dünyanın en nefis tütün yetiş
tiren bir muhitidir. Oraya terbiye görmüş muktedir 
muhacirler gittiği zamanda, sanat ve tabiat birleştiği 
vakit Yunan tütüncülüğünü şöhret itibariyle gölgede 
bırakacaktı. Onlar; bu maksadı istihdaf ederek mu
hacirini Samsun'a göndermemek için teşvikat ve ifsa-
datta bulunuyorlardı. Biz de uğraşıyorduk ve mu
kavemet ediyorduk. Elbette muhacirler açıkta idi ve 
biliyorduk bilerek gönderiyorduk. Nitekim gittiğim 
zaman muhacirlerle temasta bulundum. Bana dediler 
ki : «Efendi! Memleketimizde bıraktığımız tarlalar
dan buranın kuvvei imbatiyesi çok yüksektir. Ancak 
ev isteriz.» Şüphesiz ev de yapılacaktır. 

Mektuplarının ikinci fıkrası vardır ve asıl mese
le budur. «Burada siz emvali metrukeden bazı ev iş
gal edenleri çıkarıyorsunuz» diyorlardı. Tabiî efendi
ler! Ya o, olacaktır. Ya bu, binaenaleyh maruzatım 
bundan ibarettir. Şahsım itibariyle Divanı Âliye gi
derim. Yalnız herhangi bir arkadaşımdan sây itiba
riyle, vazife itibariyle dûn kalmaklığı hiçbir zaman 
kabul etmem. (Alkışlar.) 

ADLÎYE VEKİLÎ MUSTAFA NECATİ BEY 
(izmir) — Muhterem arkadaşlarım! Huzuru Âliniz de 
ikinci bir hesap vermek saadetini kazandığımdan do
layı bahtiyarım. Mukadderatım, hayatım; daima - Ce
nabı Hakkın bir lütfü mahsusu olmak üzere arz edi
yorum - büyük işler başında ve büyük işler içinde geç
miştir. tik devre arkadaşlarını işhat ederek arz ede
rim ki memleketin en tehlikeli mıntıkalarında bir ha
dise zuhur ettiği zaman «Necati git, hallet!» demişlerdi. 
Gittim. Hallettim. Mesuliyet düşünmedim. Bu devre
de Mecliste toplandığımız zaman herkesin kalbinde 
bir endişe başlamıştı. Mübadele meselesi ne olacak? 
Mübadele vaziyeti ne olacak?.. Muhacirlerin hali ne-
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reye varacak?.. Bu endişe kalplerde gezdi, vicdanlarda 
dolaştı ve bütün Meclisin sahasını sarstı. 

Aziz arkadaşlarım! Hepiniz bir sene evveline rücu 
ederek kalplerinizi dinleyiniz. Kalplerinizden kulakla
rınıza gelecek seda şudur : Muhacir meselesini halle
delim, muhacir meselesi karışıktır, tehlikelidir, büyük
tür... Bu sedanın maneviyatı içinde Meclisi Âlinin ma
neviyatı bir neticeye vardı o da : Mübadele Vekâleti
nin teşekkülüdür. 

Efendiler! Mübadele Vekâleti olmazdan evvel va
ziyet ne idi ki bizi bir çare aramaya sevkediyordu? 
Bunu; aramak, bilmek ve ondan sonra karar almak 
lâzım gelir. Hepiniz hatırlarsınız ki bu anadiyar, bu • 
vatan bin bir felâketten yetişmiştir, bin bir halvet 
içinde sağdan sola giden evlât yetiştirmiştir. 

Efendiler! Herhangi bir köşesinden bakarsanız 
bakınız, orada ölen, babasının matemini tutan insan
ları görürsünüz. Memleketin bir tarafında başka insan
lar vardır. Memleket; baştan aşağı hayatını kurtarmak 
için senelerce harpler içinde yoğrulmuş ve bunun ne-
ticei tabiîyesi olmak üzere de bütün memleket baş- -
tan aşağı felâket içinde yaşamış ve bu asrın, bu za
manın çocukları da bu felâketlerin içerisinde yuvar
lana yuvarlana, yuğrula yuğrula hayatını kurtarmıştır. 

Efendiler! Yalnız kendi kendine, kendi kudreti ile 
kendi varlığı ile aşkı milliyetle bütün bu memleketi en 
büyük felâketlerden kurtaran bir milletin çocukla
rından, bir milletin vaziyetinden ne beklerdiniz? Her
kes mesut, herkes şen, herkes müsterih mi olacaktı? 
Hayır efendiler!.. Memleketin bir tarafından esip 
öbür tarafa kadar bütün memleketi kavuran felâket 
rüzgârı idi. Bu felâket içinde her türlü fenalığa karşı 
kalpleri dimdik duruyordu. Gelecek felâketlere karşı 
da duracağız... Muhakkak bir saadete ulaşacağız ve 
bütün bu milletin, bu felâketli tnilletin işlerini omuz
larına alan sizlersiniz. Sizlerin vicdanınız bunu bü
tün millete gösteriyordu, millet de bir ayna gibi ba
karak ümit bekliyor, hayat bekliyor, feyiz buluyor, 
kuvvetleniyordu. 

Efendiler! On sene evvelki Türkiye ile bugünkü 
Türkiye mukayese edilemez. Bugünkü Türkiye; kur
tulmuş, yükselmiş, aziz kardeşlerini sinesine almış, 
kuvvetli ve kudretlidir. Geçen devre de burada ça
lışan arkadaşlara hitaben söylüyorum. Bu memleke
ti kurtaran sizin celâletiniz, sizin imanlarınızdır. 

Arkadaşlar: Bu felâketler içinde bütün Anadolu 
Garbideki insanlar; yersiz yurtsuz kalmış, harap bîr 
vatan içinde babalan ölmüş, anaları ölmüş, binbir in
sanı, yüzbinlerce kitleyi, bir ocak arıyor bir vaziyette 
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görüyoruz. Vilâyatı Şarkiyeye bakınız! Aziz vilâyatı 
Şarkiye mebusları! Size hitap ediyorum. Rusya istilâsı 
kaç sene olmuştur? Sorarım size!.. Bu kadar uzun se
neler içinde orada istilaya uğrayan binlerce ve yüz-
binlerce kardeşleriniz oradan kalkıp Anadolui Garbi
ye gelmişlerdi. Memleketin bir köşesinden kalkıp di
ğer bir köşesine gelmişlerdi. Bu kadar uzun seneler 
zarfında bu kardeşleriniz bir uçtan diğer uca gidebil-
diler mi? Sorun... (Gidemediler sesleri.) 

Efendiler! Bunların mevcudiyetlerini de aramalısı
nız, aramıyorsunuz. Bunların bugün kül olan ceset
leri Anadolui Garbinin boydan boya yıkık olan vi
raneleri altında yaşıyor. Bu kadar azim ve felâketli 
macera geçiren vilâyatı Şarkiye ahalisi için bu kürsü
den hiç olmazsa bir tek kelime işittiniz mi? Efendi
ler! Bunlar yerine dönmüş müdür? Soruyorum size? 
Dönmediler, onbeş senedir dönmediler. Ben Müba
dele Vekili olarak İzmir'e gittiğim zaman harabeler 
içinde yaşayan beş bin kişi ölüyorlardı, açtılar. Evve
lâ onları kurtardım. Ne olurdu bir arkadaş çıkıp ta 

* ondan bahsedeydi. 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Vekâlete intihap 

edildiğinizin akabinde, belki iki saat sonra size müra
caat ettim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Bugün 
söylenenlerden bahsediyorum. 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin efendim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Bu aziz 
kardeşler için bugün baştan başa söylenilen sözler 
içinde bir kelime işitilmemiştir. Memleketin içindeki 
insanların bir kısmını bırakıp bir kısmını tutmak böy
le ikilik göstererek vaziyet almak doğru değildir. 
Memlekette Anadolui Garbide yaşayan insanlar da
ha beter bir halde yaşamaktadırlar. Daha sefil bir 
halde yaşamaktadırlar. Vilâyatı Şarkiye muhacirleri 
onbeş seneden beri hâlâ ana diyarına kavuşmamış
tır. Ne oluyor, birini tutuyorsunuz, diğerini bırakı
yorsunuz? Bunun esbabı hakikiyesini söylemek mec
buriyetindeyim. Vicdanım bana bunu emir ediyor. 
Çünkü orta yerde aşkıyle, imanıyle bir vazife deruhte 
etmekten korktuğu zamanlarda sizlerin bütün 
tavassutu ile bütün ricaları ile deruhte edenlerin va
ziyeti vardır. Ona hücum etmek için yapıyorsunuz. 
Bunu tabiî umumi olarak söylemiyorum. Bu işin üze
rinde kahramanca vaziyet alanlara söylüyorum. 

Efendiler! Bir sene evveline rücu ediniz, muha
cirler mübadiller yerlerinden kaldırılmış, sahillere dö
külmüş her tarafta kıyamet kopuyor ve bir an evvel 
bunları anavatana kavuşturmak için de icabeden mü-
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badele mukavelesi de o tarihten bir sene evvel imza 
edilmişti. Yani Mübadele Vekâletinin teşekkülünden 
bir sene evveline gideceksiniz. O vakit ki tarihi bula
caksınız, o vakitte imzalanan muahedenin, mukave
lenin iptidasında arayacaksınız o bir sene zarfında 
ne oldu ki herkes mübadele meselesini düşünmeye 
mecbur oldu. O bir seneye bakın, beş yüz bin kişi bir 
sahilden alınacak, öbür sahile götürülecek, naklolun
du mu? Hayır, bunlar için tertibat alındı mı? Hayır, 
Sıhhiye Vekâleti bunlar için neler düşündü? Muay
yen, bütün bu büyük işler arasında herkes telâşa gel
di. Bir komisyon teşkil ettiler. Ve bu komisyonun 
mazbatasını ihzar edenler de, Zekâi Bey, bendeniz, 
Dr. Mazhar Bey, Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Bey, 
Gaziayıntap Mebusu Ali Cenani Bey, Saruhan Mebu
su Vasıf Bey. Bu arkadaşlar bu umumi vaziyeti top
layarak izah ettiler ve nihayet 135 arkadaş bu işin 
kurtarılması için yegâne çıkar yolun mesuliyetli bir 
vekile tevdii umurdan ibaret olduğunu kanaat getir
di. O vakit, bu vaziyet karşısında Meclisi Âlinin var
dığı netice derhal bir kanunu mahsus ile bu Vekâ
letin ihdası olmuştur. Vekâlet ihdas olunur olunmaz 
herkeste bir endişe bir tereddüt başgösterdi. Bu iş ka
tiyen hallolunmaz. Bu büyük işin mesuliyeti deruhte 
edilemez. Bu işin altından kimse kalkamaz. Günler 
geçti. İntihap yaptık, bir daha yaptık, bir daha yap
tık. Bir neticeye vasıl olamadık. Nihayet kuvvetle 
aşkla çalışan arkadaşlar toplandılar. Necati sen bunu 
yapacaksın dediler. Burada hürmetle ismini yadetmek 
istediğim Aydın Mebusu Zekâi Beyefendi geçmiş dev
renin menakibini hikâye etti. Türk Milleti ne halde 
idi, ne hale uğradı. Mübadele Vekâletinin işi kolay
dır. Hepimiz çalışır hallederiz dediler. Bütün arka
daşların hepsinin simasını beni teşvik eder, bana yar
dım eder vaziyette gördüm. Bilhassa İskân Encümeni 
Riyasetini deruhte eden Rüştü Paşa Hazretleri rüfe-
kayı mesaisi ile beraber bütün gün bu iş üzerinde be
nimle uğraştılar ve nihayet efendiler, bu mesuliyeti 
deruhte ettim. 

Bugün huzuru millette ve huzuru tarihte ve hep
sinin huzurunda arz ediyorumki, bu deruhte ettiğim 
vazifde şerefle, şanla milletime hesap vermeye her 
gün amadeyim. Efendiler! Şunu da kemalî cesaretle 
kemali aşkla arz etmek isterim ki, Mübadele Vekâle
tinin başında geceyarılarına kadar cansiperane çalışan 
arkadaşlar, bu işin mesuliyetini deruhte ederek çalış-
masaydı, herhalde muhacirinin vaziyeti bu halde ol
mayacaktı, sefil olacaktı, perişan olacaktı. Misal mi? 
Harbi Umumiye girdik arkadaşlar. Asker şevkettik 
Anadoluda yüzde kaç telafat verdik sorarım size, bü-
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tün vesaitiniz vardı, bu gelen muhacirlerin bir tek 
vesaiti yoktu. Kaçta kaç mahvolmuşlardır burada 

*tlyas Sami Bey yüzde yetmişini kaybettik dediler. Ne 
istiyorsunuz efendiler? Mübadele Vekâletinin teşek
külünden bu ana kadar ölenlerin hesabını mı istiyor
sunuz? Yüzde kaç olduğunu gözünüzle görünüz. 
inanmıyor musunuz? Arayınız efendiler! Harbi Umu
miye bakınız ve ondan sonra söyleyiniz. Bu Türki
ye de kuvvetli olarak yapılmış bir iştir ve bunun 
şerefini omuzlarımda taşımakla bahtiyarım, mesudum, 
milletimin hepsine hesap vereceğim. Divanı Âliye gi
deceğim ve hepinizin huzuruna bu işin bu kadar şe
refle hallolunmasındaki vesaiki anlatacağım. 

Efendiler! Mübadele Vekâleti teşekkül ettiği va
kit ben dedimki, bana buna ait vesaik veriniz! Bir 
seneden beri buna ait iş mevkii müzakerededir bu 
tablo uzun zaman çalışılmış ve işlenmiş bir tablo
dur. Bir misal arz edeyim. îzmir Mebusları ve herkes 

. görmüştür. İzmir'de yirmi bin yüz dokuz ev var
mış ve İzmir'e yüzbin kişi iskân olunmuş, efendiler! 
Sizi işhat ediyorum. İzmir'de yirmi bin ev var mıdır 
ve İzmir yüz bin kişi alır mı rica ederim? Verdikleri 
şey bundan ibarettir. (Kim vermiş. sesleri.) Bu eski 
Sıhhiye Vekâletinden müdevver olan listedir. Her bi
ri böyledir. Hatta Sinop'ta iki bin muhacir konmuş 
diyorlar. Bu listede Sinop'a, o sıtmalı yere dört bin 
muhacir konmuştur. Binaenaleyh bu listeye alır al
maz tevziat ve taksimat şu tarzda yapılmıştır. Gayet 
basittir. Otuz bin Dıramalı Samsun havalisine, 10 
bin kişi Malatya havalisine, yirmi iki bin kişi Amas
ya, Tokat havalisine, kırk üç bin kişi Manisa hava
lisine, otuz bin kişi Denizli havalisine, yangın diyarına, 
altmış bin kişi Çatalca havalisine. Binaenaleyh bize 
verdikleri iş bundan ibarettir. Mübadele Vekâleti 
deruhdei memuriyet eder etmez Sıhhiye Vekâletinden 
devren aldı. Sonra vaktiyle Meclisi Âli 1339 senesin
de mübadele başlayacak diye Sıhhiye Vekâletine ayrı
ca bütçede yüz seksen bin lira para koymuştur. 
Bu, işi hazırlasın tedavir alsın diye; dedik bunlara 
iskân heyeti bize geliniz, veriniz ne istiyorsunuz, mu
hacir koymak için ev lâzımdır emvali metruke baş
tan aşağıya yıkılmış, harap olmuş, bize teslim ettik
leri ev bütün Anadoluda yirmi otuz binden ibarettir. 
Yüz elli bin ev teslim alınmıştır. Harap olmuştur. Bir 
de baktım, bir kadro verdiler. Kadro bundan ibaret
tir. Bir nizamname yapılmış ve bütün işler yapılacak 
denilmiş, bütün bir sene zarfında bu yapılmış. Ben 
Mübadele Vekili oldum. Bana itimat buyurdunuz, 
verdiniz. İşi ele alınca bu kararnameyi buldum. Baş
ka bir şey bulmadım. Sonra tetkikat yaptım. İstan

bul'da bir heyet gördüm. Biz mübadele memuruyuz 
dediler. İzmir'de yirmi otuz memur, onlarda mübade
le memuru, beş, altı, sekiz lira yevmiye alıyorlar. İs
tanbul'a dedim ki mübadele için deruhte ettiğimiz bu 
işi kaç kişi ile görürsünüz. Yalnız İstanbul vilâyeti 
ikiyüz elli iki memur istedi. Efendiler! İşte vesika bu
radadır. Sıhhiye Vekâleti yalnız İstanbul için taksi
mat böyle temyiz grupu, iskân grupu velhasıl bu tarz
da ikiyüz elli iki memurdan ibaret olmak üzere bir 
teşkilât yapmışlar. 

DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -^ Müsaade bu
yurur musunuz imza kimindir? Sıhhiye Vekâletinden 
bahsediyorsunuz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — İmza 
Sadrettin Beyin... 

DR. RIZA NUR BEY (Sinop) — Hayır benim 
bir şeyim değildir. Ben Lozan'da bulundum ve hatta 
geldiğim vakitte mübadele memuru tayin edilmiş, ben 
azletmişimdir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Ben za-
tıâîinizden bahsetmedim. 

DR. RIZA NUR BEY (Sinop) — İma ediyorsu
nuz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Rica 
ederim, şahsınızdan bahsetmiyorum. İşten bahsediyo
rum. Sonra size bana verilen iş budur diyorum. Son
ra sıra zatıâlinize de gelecek müsaade buyurun... 

DR. RIZA NUR BEY (Sinop) — Pek güzel, pek 
güzel. 

MUSTAFA NECATI BEY (Devamla) — Bunu 
elime aldım ikiyüz elli kişi ile bu işi halledeceğiz. Bir 
düşündüm. Türkiye'ye derhal gitmeye mecbur olan 
dört yüz bin kişi için ikiyüz elli iki memur kullan
mak lâzımdır, izmir'e sordum, izmir'de teşkilât var. 
Altmış kişi olursa bu işi yaparız. Valinin telgrafları 
vardır. Arkadaşları topladım. Konuştuk. Bu işi bana 
verdiniz. İstanbul'a sordum ikiyüz elli kişi isteniyor. 
izmir'e sorduk, altmış kişi isteniyor. Bu iş olsun. Ne 
yapacağız. Buna çare bulalım. Rüştü Paşa Hazretle
rine, paşam dedim bunu ne yapacağız? Tedavir alı
rız. Kanununu yaparız dedi. Hep beraber salâhiyet 
kanunu, yaptık, sonra bu liste üzerine muhacirin getir
mek ve yerleştirmek mümkün olmadığını anladım. Ta-
biîdirki valilerden sordular, şuradan sordular, buradan 
sordular, malumat aldılar. Hepsi hata idi. Çünkü bu 
liste kabili tatbik bir liste değildir: Bir de efendiler, 
yedi bin muhacir Midilli'den Ayvalık'a gelmişler. 
Kırkbin kişi de Selânik'e birikmiş, kış zamanında boy
dan boya felâket içinde bulunuyorlar. Derhal naklo-
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Ummaları lâzımdır. Bu işi hazırlayacak tablo yok. 
Bu vaziyet karşısında ne yapacağız, derhal getirmek 
lâzımdır. Ölüyorlar. Bir heyet yaptım. Samimiyeti
min bir nişanesi olmak üzere söylüyorum. Vehbi Bey, 
Faik Bey kardeşimizi daha bir çok vilâyetlerde bu
lunmuş, memleketin vaziyetini bilir arkadaşlarımızı 
topladım. Dedim ki, arkadaşlar, bunun hakkında ne 
diyorsunuz. Onlarla beraber bir taraftan malumat alı
yoruz. Bir liste yaptık. Bu liste gelecek olan 140 bin 
kişi halkın nereye iskânını ihtiva ediyordu. Müstace-
len getirilmesi icabeden bu yüz ktrkbin kişiyi derhal 
getirmek mecburiyetinde olduğumuz için nereye ko
yacağımızı düşündük, uzun uzadıya mütalaa derme-
yan ettiler .Bütün vesaiki ellerine verdim. Nihayet 
tabloyu yaptım. Yüzkırk bin kişiden şu kadarı şuraya 
şu kadarı şuraya getirilecek. Ayrı, ayrı tefrik ettim, 
ayrıca Müdürler Encümenini topladım! Onların re
yini aldım. Tasdik ettirdim, Heyeti Vekileye de tas
dik ettirdim. İskân Encümenine getirdim, iskân En
cümenine tasdik ettirdim, tşe başlamak için de bu 
yüzkırk bin kişiyi derhal getirmek mecburiyeti kar
şısında neler yaptım. Bunları nerelere oturtmak lâ
zım gelirdi. Etendiler! On gün zarfında bütün sahil
lerde misafirhaneler temin edildi. Bütün memleketi 
gezdiniz ve gördünüz. Misafirhaneler vardır. Bu ge
tirdiğimiz adamları derhal misafirhaneye koyduk. Bun
ların fevkinde efendiler bu işin millet işi olduğunu mil
lete anlattık. Bizim vesaitimizle, paramızla Hilâliah-
mer parasıyle bu iş yürüyemezdi. Bunun millet işi ol
duğunu anlattık ve bütün millet bu işin üzerinde koş
tu. Ve 140 bin kişi geldiler, yerleştiler ve müsteriha-
ne yaşadılar. Ve siz her biriniz ayrı ayrı gelirdiniz. 
Tebrik ederdiniz. Bana sarılırdınız. Yaşa Necati der
diniz. Bu devirleri gördüm ben. (Handeler.) Geceya-
rısı bazen kar yağardı. Arkadaşlar içinde meraklılar 
vardı, bağıranlar değil, çok mütevazi arkadaşlar vardı. 
Nasıl oluyor Necati bu işler böyle diye söylüyorlardı. 
Onlardan, akıl alırdım. Danışırdım. Bazen efendiler 
sabaha kadar oturduğumuz zaman olmuştur. Vapur 
gelirdi. İçinde beş bin kişi var, bütün vesaitimiz du
rur. Bütün memurlarımız çıkmaz, en nihayet Balık
esir'de Derviş kardeşimle çalıştık. Haysiyetim mev
zuu bahistir. Bütün kuvvetimizle bu işi başaralım. Bü
tün fırkanın kuvvetini yığarız. Beş bin kişi çıkarırız, 
Mudanya'ya kar içinde yerleştiririz. Sonra da bura
da arkadaşlarımız muvacehesinde daha dûn mevkide 
olduğumuzu öğreniriz, çok güzel. Sonra efendiler bu 
vaziyet karşısında derhal kanunumuzu yaparak getir
dik, Meclisi Âliye tasdik ettirdik ve bütçemizi yap
tık ve bunlar bir hafta zarfında oldu. Hepiniz hatır

larsınız, Vekâletin oturacak sandalyesi yoktu. Ka
nunları biz ihzar ettik. Otuz talimatnameyi bir hafta
da hazırladık. Her biriniz gelir şaşardınız. 

Nihayet muhacirler gelmeye başladı. Bunları ken
di vesaitimizle getirmeyi deruhte ettik, bir gün yine 
böyle bir içtimada hücum edildi. Dediler ki kendi 
vapurlarımızı da batıracaksın. Deruhte ettim. Kendi 
vapurlarımızla getirdik. Seyrisefain kuruldu. Sahille* 
rimizde gördüğünüz sahillerimizde kendi bayrağımız
la işleyen vapur Mübadele Vekâletinin teşekkülünden 
sonra Mübadele Vekâletinin parası ile oldu. Bundan 
da ben tahtie gördüm. Nihayet bu 140 bin kişiyi ge
tirdim. Efendiler! Millet işi olduğu için milletten 
saklamak doğru değildi. Her ay başında vapur neşret
tik şu olmuştur; bu olmuştur diye her onbeş günde 
bir Meclisi Âliye geldik. Meclisi Âlinizden intihap 
olunan İskân Encümenine izahat verdik. Kabul et
tiler. Takdir ettiler. Öyle değil mi Rüştü Paşa Haz
retleri? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Evet öyledir. (Han
deler). 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY — 
Efendiler! İnsafınıza müdüvvetinize iltica ediyorum. 
Lütuf ve atıfet istemiyorum. Milletin hakkındaki kararı
na her vakit için muta bir adamım. Bendeniz işe baş
lamazdan evvel Midilli muhacirleri Ayvalığa getiril
mişti. Ben daha işe başlamamıştım. Zavallılar ayakta 
kaldılar, yerleşemediler. Ben vekil oluncaya kadar. 

Ben daha garibini söyleyeyim. Bunlar vesikalarını 
almadan getirdiler bu adamları, şimdi bunları vesika
sız olduğundan hemen yakaladılar, aldılar getirdiler ve. 
ben vekil oluncaya, kadar açıkta kaldılar, diye yer
leştirdim. Mübadele Vekâleti bunu yaptı. Efendiler! 
Mübadele Vekâletinin teşekkülünden evvel işe ehem
miyet verilseydi ve ciddiyetle bu işin azameti düşü
nülerek bu iş üzerinde düşünülseydi, Vekil olur ol
maz daha kolaylıkla bu işi hallederdik. 

Arz ettiğim gibi yapılacak kolay işler vardı. Me
selâ bir tanesini arz edeyim. Bu muhacirler geldi. 
Tohumluk ister. Tohumluk derhal bulunmaz. Hal
buki efendiler, emvali metruke anbarlarında binler
ce okka zeytin, arpa buğday namütenahi olarak 
vardı. Derhal onlara vaziyet ettim ve dağıttım ve 
ucuz paralarla bunları daha çok dağıtacaktık. Daha 
çok müstefit olacaklardı. Vermediler. Ne yapayım. 
Ne yapayım bize verdikleri bu kadar. Baktım ki, emva
li metruke yıkılıyor, haraboluyor mahvoluyor. Derhal 
20-30 bin ev ihya ettik. Bunların hepsi yıkılacaktı. Bi
naenaleyh muhacirler gelirken bir taraftan bunları 
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yerleştirdik, bir taraftan da yıkılan evleri tamire koş
tuk ve nihayet bugünkü vaziyette işi hallettik. 

Bazı arkadaşlar için pek fena olduğunu derme-
yan buyurdular. Bir taraftan bakılırsa bu heyecan 
haklı görülüyordu. Tasavvur edermisiniz efendiler, 
babasının mezarını bırakmış bütün asırlarca otur
duğu bir yerden bir adam kalkarda hiç bilmediği 
mıntıkaya gelir ve bütün saadete boğulur. Buna im
kân var mı beyefendiler? Ben İzmir'den çıktıktan 
sonra İzmir'in ne olduğunu Ankara'da öğrendim -
o kadar aşkla .düşünüyordum ki, kapısının önüne 
gideyim de öleyim diye düşünüyordum. Memleketin
den ayrılan insanları öyle kolay kolay mesut etmek 
kolay mıdır? Hepiniz gördünüz vilâyatı şarkiye aha
limiz, bilhassa hicrete katlananlar gördüler. Ne ka
dar acıdır. Elbette bu adamlar bağıracaklardı. Şikâ
yet edeceklerdi. Efendiler, benim Vekâletim zama-
nmdakini arz ediyorum. Matbuat vardı. Matbuat tak
dirler yağdırıyordu. Yüzelli bin kişi muhacir gelmiş
ti bir şikâyet işittiniz mi? Hayır. Hatta efendiler şi
kâyetten mada Feridun Fikri Beye hitap edeceğim. 
Mektep arkadaşımızdır. Benim aşkımı memlekete 
merbutiyetimi gayet iyi bilirler. Beni ankete verdiler, 
hücum buyurdular. Takdir ederler ki, bir fıkra içti
ma olmuştur da onun zabıtlarını neşrettik, ben Ad
liye Vekili olmuştum. Bilmediğim yerlerden kıyamet 
koptu. Neden Mübadele Vekâletinden muvaffak ol
du. Mübadeleden Adliyeye vereceksiniz. Kim yapa
cak o vazifeyi Feridun Fikri Bey de İsmet Paşaya 
söylemişti, İsmet Paşanın nutuklarını okuyayım, Ad
liye Vekilini istemiyorlar. Sebebi şudur : Şimdiye 
kadar îskân da muvaffak oldu. Orada oturmalı idi 
Adliyeye gitti. Faaliyetin bir adamın aleyhine delil 
olarak istimaline yeni tesadüf ettim. Efendiler benim 
Mübadele Vekâletinden gitmeldiğimi muhakkak su
rette memleket için fena gören Feridun Fikri Bey 
şimdi de benim için anket takriri veriyor. Hangisi 
doğrudur. Feridun Fikri Bey? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ne için bı
raktınız da çekildiniz Mübadele Vekâletinden? Onun 
cevabını veriniz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Hangi
si doğrudur, diye sordum. Onun cevabını vereceğim. 
Şimdi bu umumu vaziyeti gördükten sonra ve işin 
safahatını kısmen irae etmeye muvaffak olabilrniş-
sem belki kabul edersinizki, iş büyük ve azametlidir, 
gürültülüdür. Fakat safiyetle, samimiyetle, aşk ve 
heyecanla çalışan bütün arkadaşlar Meclisi Âlide bu 
işe hasrı ehemmiyet vererek, iş hakikaten muvaffaki

yetle neticelenmiştir. Bu itirazlara da zabıt ceridelerin
de okuyarak birer birer cevap vereceğim : İnsanlar 
itham altında kalırsa ve mücrim olarak kürsüde ka
lırsa, ne hukuku hayatım için ve ne de resmî haya
tım için, hatta babam tarafından bile bir gün bu 
tarzda ithama maruz kalmadım, onun için böyle it
ham altında kalan bir adamın feryadı acı olur. Onun 
için rica ederim arkadaşlarım sözlerim bir parça acı 
olursa itham altında kalan kalbimin, vicdanımın beni 
tazyik eden heyecanına hamletsinler. Rıza Nur Bey
efendi arkadaşımız diyorlar ki, maalesef bu iş olma
mıştır. Nutuklarında söylüyorlar. (Büyük cidal ya
pılmıştır, muvaffak olunmuştur. Fakat tatbikatta 
müspet bir netice hâsıl olamamıştır. Yani diyebilirim 
ki, Yunanlıların eline bırakılıp ölmelerini bekleyelim 
dediğimiz insanları kendimiz öldürmüşüzdür.) Altın
dan sarfınazar ediyorum vicdanınıza hitap ederek 
okuyorum. (Yunanlıların eline bırakıp ölmesini is
temediğimiz insanları belki biz kendimiz öldürmü
şüzdür) Türk Milleti kendinden olan insanları öldür
mez. Efendiler bir sefir, bir murahhaz çıkar kürsüi 
millete (Yunanlıların öldürmediklerini biz öldürdük) 
derse doğru mudur? Ölenler beş bin kişi ise bu tabiî 
ölümdür. 

Dörtyüz bin kişiden bu kadarı ölmüş ise bu tabiî 
ölümdür. Şu halde bütün gelenleri, Türk Milleti 
öldürmüştür. Türk Milletini itham altında bırak
mak doğru mudur? Bu kürsüden bu söz söylenir mi? 
Bu sözü söyleyen arkadaşımızı ben başka zamanda 
da kürsüde görürdüm. Eski Reis Vekili Sabri Bey 
arkadaşımız yetimlerin feryadından asuman titriyor, 
dediği zaman Rıza Nur Bey kardeşimiz bu kürsüden 
çıkıp böyle kahramanca söz söylememişti. Yetimle
rin hesabı sorulduğu zaman sapsarı olmuştu. Fethi 
Bey yetişmeseydi kaçıp gidecekti. Biz bir iş yaptık 
ama hata yaptık. Belki hata yapılmıştır. Şimdi so
rarım size bir insan bu kürsüye çıkıp da Yunanlıla
rın öldüremediklerini biz öldürüyoruz diye bizi böy
le bir itham altında nasıl bırakabilir? Biz aşkla, te
miz bir safiyetle çalıştık muvaffak olduk kanaatında-
yız. Kalkıp da böyle bütün millete bütün cihana kar
şı bizi nasıl itham eder? 

DR. RIZA NUR BEY (Sinop) — Hiç bir vakit
te böyle bir şeyi Millete teşmil etmedim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Bir da
ha okuyayım; (Yunanlıların eline bırakıp ölümlerini 
bekleyemediğimiz insanları belki öldürmüşüzdür^ 
Bundan daha büyük ne olacaktır?) 

DR. RİZA NUR BEY (Sinop) — Kast ile öldür
mek değildir.. 
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MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Sonra 
efendiler bir nokta daha geliyor, hiç Türk yokmuş 
gibi birtakım Arnavut getirilmiş konmuştur. Bunun 
sebebi ne idi ben Türk'ün ve Türkçülüğü ilk mek
tep hayatı yaşadığım anlarda öğrenmiş bir arkadaşı
nızım. O günden beri de milletim için bir emel ve 
mevvaat düşünmemiş bir adamım. Fakat efendiler 
biz Türk getirmemişiz, de Arnavut getirmişiz. Bir in
sanın böyle kastı olur mu? Arnavut nereden gelir? 
İstanbul civarına yerleşen Yanyahlar demektir. Yan-
yalıları Arnavut olarak kabul etmedik ve etmiyoruz. 
Binaenaleyh Arnavutu nereden getirmişiz? Bunu lüt
fen söylesinler? Güya Hükümet erkânı işini gücünü 
bırakmış da Türk yerine Arnavut getirmiş: Şimdi bu
rada bilhassa benim şahsıma hitap ederek dediler ki, 
biliyorsunuz geçen sene genç Vekil ne tatlı vaitler 
yaptı. Acaba o vaitlerden bir tanesini takip etmiş 
midir? Bol vaitler yapmışım. Ben hepinizi kandır
mışım ve o kabiliyetde hepiniz bana kanmışsınız ve 
nihayet bunların bir tanesi de olmamış. Bu gelen 
adamlar nereden geldi efendim, kim getirdi? (Hande
ler) 

DR. RIZA NUR BEY (Sinop) — Mesele o değil 
ki: 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz ne istiyorsunuz? Bir tanesi olmamıştır, 
diyorsunuz. Rica ederim bu kadar itham etmeyiniz. 
Genç Vekilleriniz tahammül edemezler, sizin haya
ti siyasiyeniz geniştir. 

DR. RIZA NUR BEY (Sinop) — Ne için taham
mül etmiyorsunuz? Nedir. Genişliği izah ediniz. Be
nim tahammül edeceğimi biliyor musunuz? Bunları 
izah ediniz! 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Onla
rı da izah edeceğim, merak etmeyiniz. 

Sonra efendim, zannediyorum ki Vekâlette hiç 
bir dosya yoktur dediler. Dosyasız bir şey var mı
dır? Yoksa her şey kayıt ve kuyuta tabi olarak mı 
yapılır? Ve böyle şey olmaz. Her şey kanunî ve bir 
kayıt altında olur, her şeyin bir dosyası olmadığını 
bir tahkik güzelce ispat edeceği gibi muamelât da her 
gün bariz bir halde bulunmaktadır, «intizam yoktur, 
usul yoktur, keyfemayaşa bir şeydir herkes aklına ge
leni yapmaktadır. Herkes aklına geleni icra ediyor» 
diye bağırıp duruyor. 

Efendiler! Hali içtimada iken, şu dakikada Mü
badele Vekâletine herhangi bir arkadaşı gönderir
seniz beş dakika sonra dosyalar gelecektir ve göre
ceksiniz. Bu kadar bariz olduktan sonra bu kadar 

açık bir ankete maruz kaldıktan sonra dosyası yok
tur şöyledir böyledir diye bütün millet huzurunda 
söylenirse, Millet de derki: Bunlar kendi kendilerine 
idare ediyorlar. Herhangi bir işin idaresi için mu
hasibi vardır, kontrolü vardır. Maliye başımızda 
kontrolüdür. Divanı Muhasebat usulsüz bir şey 
kabul etmez. Dosyasız hükümet olur mu? Böyle it
ham etmeyiniz rica ederim. Böyle şey olur mu rica 
ederim. Dünyanın neresinde olmuştur? 

Sonra efendiler! Bir yerini daha okuyayım: (Bu 
zavallı ırkdaşlarımız döküldükten sonra ölmeye baş
lamışlardır. Ölmek asıl o vakit başlamıştır. Asıl o 
vakit kırılmışlardır. Bu fecidir. Bunun fecaatini ay
lar geçtikçe göreceğiz belki elimizde bu zavallıların 
pek mühim miktarını muhafaza edemeyeceğiz. Bunun 
sebebi de Malaryadır.) Şimdi efendiler; Bir şey ke
mali samimiyetle tenkit olunur. Fakat bunlar hep 
sahile çıktıkları vakit kırılmışlardır denmez. Bunla
rın hepsi mahvolmuşlardır diye söylenmez. Vicdan 
onu emreder ki, herşeyi bir taraftan görmeyip her 
taraftan görmek lâzımdır. Binaenaleyh bu vazi
yet karşısında her biriniz memleketlerinize bakınız, 
İzmir'e bakınız. Ben İzmirliyim. Gelen mübadiller 
ve muhacirler, yerli halktan daha müreffehidirler. 
İşe başlamışlardır. Tütün yetiştirmişlerdir. Hatta sat
mışlardır. Balıkesir'e bakınız Ayvalık'ta oturanlar 
çok bahtiyardır ve hepsi yaşamaktadırlar. Bursadaki-
l.ere bakınız, onlarda böyledir. Istanbuldakiler de 
böyledir. 

Efendiler şunu size temin ederimki mübadeleden 
temin edilecek fevait bugün için de değildir. Üç 
sene sonra bu kudretli anasır şimdiki paranın beş 
mislini kazanacaktır ve bunlar sayesinde memleke
tin servet tabiiyesi bugünün on misli olacaktır. Bu
nu görmek lâzımdır. Bunu da takdir eden iş ba
şında uğraşan adamlardır. Bunlar ölmediler yaşıyor
lar ve yaşayacaklardır. Ve ilelebet memleketin ser
vetini, tabiiyesini yükselteceklerdir. Onun için rica 
ederim Rıza Nur Beyefendi! Böyle umumî bir tarz
da söylemeyiniz, insafla söyleyiniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O halde 
vekâleti ne için lâğvediyorsunuz? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(Devamla) — Ona da cevap vereceğim. Sonra Rıza 
Nur Bey diyorlar ki: (Ben haryet ediyorum, İskân 
Vekâleti malarya olan yerlere nasıl insan yerleştir
miştir, nasıl iskân yapmıştır? Aklıma sığdıramıyo
rum, heyecanımı mucib olan şey budur. Nasıl ol
muştur efendiler! Ben Sıhhiye Vekâletinde bulun-
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duğum zaman iskân mesaili bilirsiniz ki burada idi 
ve ilk nizamları tertip etmekle meşgul bulunuyor
dum. Lozan'dan avdetimde, hiç unutmam devairi 
aidesi memurini ile beraber o nizamları tertip eder
ken bir noktaya pek büyük ehemmiyet verdim. Ve 
bir maddei mahsusa koydurdum idi. O da her ne pa
hasına olursa olsun, yani hiçbir yerde ev bulunma-
sada yalnız orada ev bulunsa her ne vesile ile olur
sa olsun malarya olan yerlere muhacir iskân edil
memesi noktası idi, acaba böyle bir maddeye lüzum 
görmediler ve kaldırdılar mı? Nasıl olmuştur?) Güzel 
hakikaten bu sual insafkârane sorulmuştur. Buna 
cevap vereyim. Efendiler, Sıhhiye Vekâleti yani Mü
badele Vekâletinden evvel bu işi gören heyet bize 
verdikleri listede bütün malarya mıntakasma muha
cir koymuşlardı. Sonra efendim, Türkiye'nin şöyle 
böyle merkezi hükümetinde oturuyoruz. Ben üç ay
dan beri sıtma içindeyim. Memleketin sıtma olma
yan yerleri pek azdır ve bütün memlekete şamil 
olan bir şeydir. Bir yerde ev var, sıtma da var. 
Bir yerde ev yok, sıtma da yok. Ey ne yapalım ev 
yoktur, havadamı bırakalım? Ankara'ya koysak sıt
ma vardır, koymayacak mıyız! îzmir'e koyacak olur
sak yüz binlerce kişi İzmir içinde, on beş seneden 
beri memleketlerine gönderilmeyen muhacirler var
dır, ne yapalım? Onları atalımmı? Öyle bir itham 
ki, madde yapılmış da kalkmış. Böyle şeyler madde 
ile olmaz. Hakikatle olur. Yarın ben de bir mad
de koyayım; malarya olan yerlerde oturulmasın. 
Öyle ise kaydı Ankara'dan kalkıp gidelim. Böyle şey 
olur mu efendim? Madde ile, nizam ile böyle şey
ler olmaz, hakikatle, işle, karşı karşıya kaldığımız 
vakit bunların kabili icra olmadığı tezahür eder. 
Daima hakikati itiraf etmelidirler. Rıza Nur Beye
fendi! Murahhaslık yaptınız, hakikati kabul ediniz! 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — En doğrusu 
malaryayı kaldırmaktır ama yapamadılar. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Büyük 
bir itham daha vardır. (Bu Vekâlet bir yolsuzluk 
daha yapmıştır. Bu yolsuzluk, teşkilâtı boğmaktır 
ve zaten teşkilât hastalığı bizde vardır. Gayri kabili 
tedavi midir, nedir bilmiyorum, yeni teşekkül eden 
bir vekâlet dahi bunu aynen yapmıştır.) diyorsunuz 
ve sonra (Nasıl bütçe kanunu haricine çıkıyor. Ben
ce bütçe kanunu Meclisin en büyük hakkıdır ve 
kıskançlıkla muhafaza edeceği) bir hakkıdır. Bu bir 
kanundur en mühim bir kanundur, ona nasıl te
cavüz ediliyor? Edilmemelidir. Edilmişse icabına 
bakmak lâzım gelir.) Şimdi bu satırları size okudu-
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ğum ne olmuş? İskân Vekâleti teşekkül ettiği za
man teşkilât hastalığı varmış! Demin de arz ettim 
ki Sıhhiye Vakâletinden bu işi aldığım zaman yal
nız İstanbul için 250 kişiye ihtiyaç olduğunu ora
daki sıhhiye teşkilâtı bize yazmıştır. Nereye sor
dumsa böyle malûmat aldım. Bütün Vekâlet memu
rini 5 - 6 yüzü geçmez. Benim zamanıma ait olan 
kısmı söylerim. İstanbul, Çanakkale vesair mahalle
ri altmış memur ile idare ediyorduk. Teşkilâta bo
ğulmuş... Bütçede teşkilât için ne varsa o kullanıl
mıştır. Ben bunu havadan yapmadım ya? Bir teş
kilât yaptım. Meclisi Âliye taktim ettim. Meclisi 
Âli İskân Encümenine gönderdi. Encümen tastik 
etti. Muvazanei Maliye Encümenine gitti. Muva-
zenei Maliye Encümeni tasdik etti. Heyeti Celile 
kabul etti, bendenize verdiniz, tatbik ettim. Teşkilât 
hastalığı varsa kanunu mahsusla olmuştur. Şu hal
de yolsuzluk yoktur. Yolsuzluk varsa o kanunda 
vardır. Kanunda olduğunu da kabul edemeyiz. Ka
nunu mahsusla istihdamı icabeden memurlar kulla
nılmıştır. Vaziyet bundan ibarettir. Öyle iş olmuşki, 
bütçe yıkılmış, kanunsuzluk yapılmış ve bunun me
sulü de aranmalı imiş, icabına bakılmalı imiş! Ne ol
muş efendiler? Suiistimal mi olmuş. Eğer efendiler 
suiistimal olmuş diyen bir arkadaşınız varsa ve söy
lemiyorsa o arkadaş Meclisi Âlide oturmaya lâ-
vık değildir. Türkiye'de her fert hesabını vermeye 
mecburdur. Suiistimal etmiş isem cezamı verirsiniz 
ve bunun için de her vakit bahtiyar olursunuz. Mem
lekete mesuliyet fikrini verirsiniz. Meshuliyete kat
lanarak suiistimal etmiş cezasını görmüş diyerek 
Meclis kapusuna asılmış olursam memlekette bahti-
varlık budur rica ederim arkadaşlar! Celâl Bey için 
Refet Bey için herhangi bir arkadaş bilirse söyleyiniz! 
Böyle büyük kelimeler içinde «İcabına bakılmalı bütçe 
kanunu haricine çıkılmış» diye efkârı umumiyeye 
karşı arkadaşlarınızı pek fena bir vaziyette bırak
mak doğru değildir. 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Beye-
fendi rica ederim niçin hayalatınızdan bir suiistimal 
çıkarıyorsunuz, icad ediyorsunuz. Size bunu kim 
demiştir? İcabına bakmak ne demektir! Her işin 
'cabına bakılır. Bunda tevehhüm edecek bir şey 
yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(Devamla) — Okuyayım. (Bence bütçe bu Meclisin 
hakkıdır ve kıskançlıkla muhafaza edeceği bir hak
kıdır. Bu bir kanundur. En büyük bir kanundur. 
Ona nasıl tecavüz ediliyor? Ettirilmemelidir. Edilmiş 
ise icabına bakmak lâzım gelir.) 
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DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Nedir 
bu bundan suiistimal mi çıkar? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(Devamla) — Bütçe Kanununun haricine çıkmak 
suiistimal demektir. 

Rıza Nur'Beyefendi! Bendeniz diğer sözlerinizi 
okuyarak cevap vermek isterdim. Ve söze başlarken 
rica ettim ki çok heyecanlıyım. Fazla söyleyecek 
olursam kusuruma bakmayınız. Şimdi fazla gitmek 
istemiyordum. Mütemadiyen İsrar ediyorsunuz, ha-
yalata kapılmayınız diyorsunuz. Fakat benim haya
tımda hayalata kapılarak yaptığım iş yoktur. Haya
lata kapıldı diye iddia edecek olursanız zatı âlinizin 
hayalata kapıldığınızdan bahsedebilirim. 

Efendiler! Uzun uzadıya arz etme istemiyorum. 
Bir iki noktaya daha işaret edeceğim, Vekâleti ne 
halde bulmuşlardır, şimdi bu kabahatlılar nerede
dir? Kabahat olmuş, bütün bu insanlar ölmüş, bü
tün gelenler mahvolmuş. Bunun müsebbini şimdi 
arıyoruz. Ben kendim bu işe sarıldığım zaman ne 
kadar aşk ve heyecanla çalışmış isem Celâl Bey ve 
Refet Bey kardeşlerimiz de öylece çalışmışlardır. On
larla beraber bu iş hakkında hesap vermek için hu
zurunuza çıkmaya amadeyim. Bunu söylerken arka
daşlarıma bir hitabe olarak söylemeyeceğim. Heye
ti Âliyenin kararını isteyeceğim. Diyorlar ki (Şimdi 
bu kabahatlılar nerededir? Benim Refet Beyefendiye 
bir şey diyeceğim yoktur. Ne yapsınlar olan olmuş, 
gelip oturmuşlardır. Fakat kendilerine bir vazife te-
reddüp eder. Vekâleti ne halde bulmuşlardır, söyle
meleri vazifeleridir. Sonra kendilerinden evvel Vekil 
olan Celâl Beyefendi gelmişlerdir. Teşehhüt miktarı 
oturmuşlardır, ona da diyeceğim yoktur, asıl iş teş
kilâtı yapan zattadır. Bütün bunlar kendi üzerinde 
olmak lâzımdır. Vâkia bu gün o mevkide değiller
dir fakat her işin hesabı görülmeli ve tasfiyesi ya
pılmalıdır. Mademki, bugün ilga edilmek üzeredir. 
Bir âdi müessesei ticariyede dahi tasfiyei hesap ya
parlar). 

Arkadaşlar! Yanlız bir noktadan vicdanınızı din
lerseniz vicdanınızın hitabına ittiba ederseniz der
hal vicdanınız size derki; yanlız Necati Bey mesul 
değildir. Üçü de mesuldür, üçünüz de mesulsünüz. 
Şimdi Vekâlette aynı miktarda oturmuşuzdur. Dört 
ay ben oturdum. Dört ay Celâl Bey, dört ay Refet 
Bey oturdu. Onlar da hiç mesuliyet yok da bütün 
mesuliyet benim mi? (Handeler) Onların da mesuli
yetini huzurunuzda deruhde ediyorum. Fakat in
safla, vicdanla düşünürseniz yanlız benmiyim? Şu 

halde Rıza Nur Bey beni ihtam «derken herhalde 
bir şey düşünmüşlerdir. Bunu aramak lâzım gelir. 
Ne düşünmüşler? 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Bravo, en mühim 
şey budur. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) Kabahat 
berikinin, ötekiler müstesnadır. O işin içerisinde 
yalnız Necati Bey vardır. Bunu ne yapmak lazımsa 
yapmalı, icabına bakmalı. Arkadaşlar! Bu işin içer
sinde kabahatli olan benim diyorlar. Fakat bu işin 
içinde kabahatsiz varsa benim. Buna kani olunuz, 
esbabını söylüyorum: Zati âliniz, hepiniz burada idi
niz. Her gün Meclise gider hesap verirdim, İskân 
Encümenine gider hesap verirdim. Meclisi Âli bura
da münakit bulunduğu zaman celsei hafiyede çağır
dınız, hesap sordunuz, hesap verdim. Takdir ettiniz. 
Ondan sonra Adliye Vekili oldum yine itimat aldım. 
Şimdi benim zamanıma ait ne kadar işler varsa iti
madınıza mazhar olmak itibariyle ve bütçeyi tasdik 
etmek itibariyle kanunen ademi meshuliyetim tasdik 
edilmiş mahiyettedir. Ama ben bu işin mesuliyetini 
deruhde etmiş bulunuyorum. Söylemek istiyorumki, 
kanunen kabahatsiz adam ben iken kabahatli Neca
ti Bey deniyor. (İcabına bakmalı sesleri) Efendiler! 
Biz genç yaşında felâkete uğramış adamlarız. Mem
leketi genç yaşımda kaybettiğimiz zaman aklımız 
buhran, vicdanımız azab içinde idi. Bu yollara atıl
dık 5 - 6 senedir mesuliyet içinde şu Meclisi Âlide 
hepiniz tanırsınız kemali samimiyetle her işe atılmış 
bir adamım. Hiç bir menfaat kastetmeden içinizde 
çalıştım. Hepinizin vicdanı bunu tasdik eder. Rica 
ederim bu kadar genç ve samimiyetle çalışan bir 
adamı bütün mesuliyeti bir kişinin üzerine yükle
yip de, ankete vermek bu vicdan işi midir? Rıza Nur 
Bey size sorarım: . Ne hakla beni itham ettiniz, ar
kadaşlarımı terk ettiniz? Evet haklısınız ben geçen 
sene kürsüi millette demiştim ki, yetim çocukların 
hali berbattır. Bu yetim çocuklar bu şehit- çocukları 
bize verilmiş vediatullahtır. 5 000 çocuk verilmiş 200 
tanesi ölmüş, 700 ünün gözü kör olmuştur. 

Dr. RIZA NUR BEY (Sinop) — Katiyen böyle 
değildir. 

VASIF BEY (Saruhan) — Vesaik vardır, cinayet 
vardır. Bu bir vakıadır, hakikattir. İspat edeceğim. 
(Gürültüler) 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Vesa
ik vardır. O vakit bu, Meclisi Âli içerisinde bu ye
tim işi bir mesele oldu, hepimiz şaşırdık, telaşa düş
tük, sorduk soruşturduk, hakikaten 200 kişi ölmüş, 
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706 kişi kör olmuştur, bunu vicdan şevkiyle söy
lüyorum. Vallah başka bir maksadım yoktur. Val
lah Rıza Nur Beyi severim, şimdi de severim. Ne 
alâkam vardır? Ben kendimi kurtarıyorum. Rıza 
Nur Beyin vaziyetini göstererek hakikati anlatıyo
rum. Sonra dedimki, böyle bir iş varsa derhal bunu 
anlayalım dîye* bağırdım. İki yüz kişi ölmüş ve yedi 
yüz kişinin gözü kör olmuş. Sıhhiye Vekâletinde Rı
za Nur Bey bulundu. Rıza Nur Bey o günden itiba
ren aklına koymuş ve zaten hayatı siyasiyesinde deh
şetli kin tutmak hasleti vardır, Rıza Nur Bey tarih 
yazar tttihad ve Terakkiyi lekelemek için içine ka-
yıtkoya! (Bravo sesleri, alkışlar) 

BİR SES — Ona deve kini derler. 
Dr. RIZA NUR BEY — Olur şey değil vallah. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Bina
enaleyh. Rıza Nur Beyin tabiatında bu haslet vardır. 
Bugün kini tutmuş, tam zamanında benden çıkara
cak. Efendiler sizin vicdanınız bugün kabahatlıları 
bırakacak yalnız Necati Bey kabahatlidir diye beni 
ankete mi vereceksiniz? İdam edeceksiniz. Buna hiç 
bir insanın vicdanı razı olmaz. Efendiler buna var
mak, bunu söylemek ve bunu istemek haksızlıktır. 
Hiç bir adamın vicdanı hiç bir insanın kalbi bunu 
yapamaz. Ben kendi kendimi düşünüyorum ve yok-
luyorum, böyle bir millet huzurunda samimiyetle 
çalışan bir adamı itham etmek, onu yaptı demek 
çok büyük bir cürettir. 

Biz bu cüreti gösteremeyiz- hiç bir kimseyi itham 
edemeyiz. Tecellimiz bu imiş, hiç bilmeden de in
sanlar itham olunurmuş. Ne yapalım mukadderata 
katlanacağız. Devlet işindeyiz, iş başındayız katla
nacağız ve hesap vereceğiz. 

Sonra efendiler, asıl benim kabahatim neredey-
miş arz edeyim: Benim daha büyük kabahatim var. 
(Bu işi o vakit deruhde eden ve birçok vaatlerde bu
lunan siz de yaptınız? Sonra çekildiniz. Bu nasıl 
olur. O bir başkumandandı. Muhacirleri topladık 
bir de baktık ki, işin içinden çekilmiş, harbe geçti
ğimiz zaman başka bir sandalyeye atlamıştır.) Asıl 
büyük kabahat «ben bu işi beceririm, başarırım..» 
demiş ve ortaya çıkmışım. Onun için sebat etmek 
lâzımdır. Fakat bu vazifeyi başka arkadaşlarına terk 
etmiştir. Bizim için çok fena ve çirkin olmuştur) İşin 
zor yerinde kaçmışım. Bu büyük bir muharebe 
imiş. Başmukandanlığı da ben deruhde etmişim. Tam 
muharebe başlamış, ben başka yere atlamışım. Bu 
kabahatin eh büyüğü... 

Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti Türk Milleti in
hisar kabul edemez. Türkiye'de bir tek. Necati Bey 
vardır. Mübadele Vekili olur. Ondan başkası ola
maz. Böyle mantık olur mu? Türkiye'de elli tane 
Mebus vardır. Her biri Mübadele Vekili olur. Yir
mi tane Necati Bey gibi adam vardır, yüz tane Rıza 
Nur Bey vardır, Sıhhiye Vekili olur. Bu işi yapacak 
başka birisi neden yokmuş? Bizim işimizde böyle 
sistem, böyle inhisarcılık yoktur. Bu sistem Rıza 
Nur Beyin sistemidir. (Handeler) Çünkü bazı adam
lar hayatı siyasiyelerinde daima inhisar yaparlar. Fe
na şeyleri de daima başkaları yaparlr. 

Efendiler, bilir misinizki, Rıza Nur Beyin hatalı 
yaptığı hiç bir iş yoktur. İyi işleri hep Rıza Nur Bey 
yaptı. Bütün fenalıkları da biz yaptık. İşte inhisar 
budur efendiler. Biz demiyoruzki, bu iş bütün gü
zelliğiyle yaptık. Samimiyetle, aşkla, vatanperverane 
bir hisle yaptık onun için efendiler, böyle bir inhisar 
sistemine gitmeyiniz. Memleket için en tehlikeli sis
tem budur. Ben işin başından kaçıpta başka bir ye
re gitmedim. Arkadaşlarım diğer bir işte çalışmamı 
tensip etiler. Düşündük, taşındık. Adliye Vekâletin
de çalışmam muvafıktır dediler. Kararı Heyeti Âli-
yeniz tasdik buyurdunuz. Şimdi ben bu işi bırakıp 
kaçmışım. Saflar dağılmış ve muharebeyi kayıp etmi
şim. Efendiler! Celâl Bey arkadaşım benden çok 
fedakâr ve çalışkandır. Rafet Bey arkadaşım da, 
aynı samimiyette söylüyorum, benden çok yüksek bir 
arkadaştır. Onlardan yüksek olduğumu iddia etmem. 
Her hangi bir arkadaştan yüksek bir adam olduğumu 
iddia edersem, o zaman küçük olurum. Rıza Nur Bey; 
sizden de bunu isterim: Böyle görünüz kimseyi kim
seye tefevvuk ettiremezsiniz ve etiremeyiz. 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Ettir
miyoruz. Zâten... 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Efen: 
diler! Rıza Nur Bey arkadaşımızı da, benim ona 
verdiğim cevabı da dinleyiniz. Kararınızı vermek. 
vicdanınız neyi emrediyorsa onu yapmak vazifemiz
dir. Efendiler; ben sizden lütuf ve atıfet istemiyo
rum. merhamet dilenmiyorum. Bana lütuf ve 
merhamet etmek için vicdanınızın emrinden başka. 
bir şey yaparsanız emin olunuz ki tarih karşısında 
mesulsünüz: Ben katiyen bunu kabul etmem. He
piniz vicdanlarınızı yoklayacaksınız efendiler. Gece 
yarısına kadar sabahlara kadar çalışan adamların 
hakkını takdir edeceksiniz. 

Mütekait dediniz. Ötekine berikine hücum etti
niz. Burada bulunmayan; zavallılar için de çok şeyler 
söylediniz. Efendiler bir memurin kitlesi düşününüz. 
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Ben Vekil olduğum zaman arkadaşlarımı topladım; 
hepsine ayrı ayrı sordum. Bana arkadaş tavsiye etti
ler, getirdim, bugün Mübadele Vekâletinin başında 
çalışan arkadaşlar memleket idare etmektedirler. 
«Mübadele Vekâletinde çalışanlar iş görmez. Hepsi 
mütekaittir.» denemez. Bir adam mütekait olmakla 
memlekette alâkası yok mudur? Böyle bir şey tabii
dir ki olamaz. Memurin kitlesi hakkında söz söy
lerken rica ederim bu kadar insafsız olmayınız. Bu 
adamlar hakikaten çok ağır bir işe katlanmışlardır. 
Efendiler; muhacir işi deyip de geçmeyiniz. Bunun 
ne kadar dertleri var Vapurla getirtirsiniz, ekmeğini, 
parasını verirsiniz.. İskân edildikten sonra sabanını 
da verirsiniz, günün birinde bakarsınız ki yerini bı
rakmış başka bir tarafa kaçmış. Nereye gitmişler 
zannedersiniz? Bataklığa gitmişler, yakalar yine eski 
yerine getirtirsiniz. Çocuğu doğar, ölür. Hepsini 
ayrı ayrı düşünürsünüz. Rica ederim, bir muhacir 
memuru ne azap çeker düşününüz. Gece gündüz 
azap içindedir. Bu kadar muhacirleri onlar idare et
mişler. Bunları ulu orta tenkit etmek, tahkir etmek 
doğru değildir. 

Sonra arkadaşlardan bazıları meselâ, Ali Şuuri 
Bey dediler, ki şu tipte memurlardır. Ben zamanıma 
ait olanı söylüyorum. Balıkesir'e ait memurların 
kısmı küllisi Balıkesir ahalisindendi. Onlar idare 
etmişlerdir. Hatta başlarında Özdemir Salim Bey 
vardı. Bu zat Karesi Valisi idi. Aldık, oraya koy
duk. Vehbi Bey kardeşimiz itiraz etti. Marmara'ya 
şuraya buraya yerleştirilmiş dediler. Bu işi kendile
riyle beraber yaptık. Vehbi Beyi çağırdım. îmza 
etti. Ben buna artık ne yapayım efendiler? 

Sonra, bazı arkadaşlar, bilhassa Yusuf Kemal 
Bey arkadaşımız benim ilk söylediğim sözleri not et
tiler... Bunlar olmuş mudur, olmamış mıdır? Diye 
sordular. Efendiler, Refet Beyefendi kardeşimiz söy
lediler. Celâl Bey kardeşimiz izahat verdi ve bütün 
orada söylenilen sözlerin tam manasiyle maksadı kâ
fi! bir şekilde ifa edildiğini arz ettiler. 

Şu halde umumî vaziyet itibariyle düşünülürse 
mübadele ve muhacir işi, devletin en büyük bir işi 
olmak itibariyle hakikaten geçen senelere nazaran ve 
memleketimizin bugünkü vaziyeti umumiyesine na
zaran en iyi yapılan bir iştir. 

Bazıları imardan bahsettiler. Yine Vilâyatı Şar
kiye mebuslarını işhat edeceğim. Geçen sene Vilâya
tı Şarkiyeye imar için bir milyon lira verilmiştir. 
Efendiler sorarım size ne yapıldı? Bir milyon lira ile 
bir köy bir ev yapılmış mıdır? Efendim bunlar öy

le hakikatlerdir ki, para verilmekle şu almakla, bu ol
makla olmaz. Her birinin ayrı ayrı vesaiti vardır. 
Tedarik edilmek icap eder. Bir yerden bir yere sevk 
etmek için bin türlü şeye ihtiyaç gösterir. Araba bu
lacaksınız, ev bulacaksınız, odun getireceksiniz, 
kış gelmiştir. Kar yağmıştrı. Yol işlemez. Arabalar 
batar, otomobiller devrilir, hepsi bittikten sonra 
posta bulup göndereceksiniz ve kış ortasında levazım 
getireceksiniz, öyle işlerdir. Laalettayin oluverir iş
ler değildir. Büyük bir harp idare etmek için, beş 
yüz bin kişilik bir orduyu idare etmek için kaç milyon 
lira sarf olunur. Bir kere düşününüz! Bu orduyu 
sevk etmek için kaç bin kul çalışıyor? Bunu bir ke
re düşününüz, o ordunun vesaitini götürmek için 
kaç otomobil çalışır? Bunlar bütün varken biz sahai 
harbe girmişizdir. Harbi Umumide bunun on mis
li telefat vermişizdir. 

Hem Anavatana Selanik'ten, kar altında aylarca 
kalmış, (40) bin kişiyi ben getirdim. Vapurlara dol
durduk, getirdik, ısıttık. Misafirhanelere yerleştir
dik. Bin de iki telefat olursa bu telefat çok mu gö
rülecek? Hakiki telefattır efendiler. 

Sonra insafla mürüvvetle kabul etmek lâzımdır. 
Bu milletin mübadiller için, muhacir için gösterdiği 
fedakârlığı da nazarı insafla, nazarı mürüvvetle gör
mek icap eder efendiler, İzmir'de en bahtiyar ailelere 
bakınız, en bahtiyar aileler bugün selâfeti mutlaka 
içindedir. Memleketin her tarafında aynı harabi ay
nı sefalet vardır. Gelenlerin kısmı küllisi mallariy-
le, mülkleriyle gelmiş mesut olmuşlardır. Mesut ol
malarını temenni ederiz. Emin olunuz efendiler on
lar, Alaşehir'deki Aydın harabesindekı Balıkesir ha-
rabesindeki insanlardan daha mesuttur. Ne istiyor
sunuz efendiler? Bugün gelenlerin hepsini malı, mül
kü, hayvanı, çifti çubuğu var mı idi, bunlarm 
içinde hiç fakiri yok muydu? 

Binlerce fakir, fukara geldi. Hepsine de yer ver
dik. Hepsine mülk verdik, ev verdik, yerli halktan 
hangisine ev verdiniz? Hakikati halde yapılan iş mil
letin vus'u iktidarı dairesinde yapılmıştır. Hakikat 
budur. Türk Milleti bu işi hakkiyle ve kemali hür
metle ifa etmiştir. 

Birçok muhacir Girit'ten geldi. Fakirdi, muhacirdi 
hepsine tohum verdik, ev verdik, yer verdik alet ver
dik. Para ile alet ve edevatı ziraiye aldık, dağıttık. 
Ne yapalım elimizden gelen bu idi. Eğer efendiler, 
bütçenizden tasarruf ederde bunlara daha çok para 
dağıtırsanız çok memnun oluruz. Fakat fakru sefa
letle çalışan bu milletin çocukları kendilerinden da-
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ha fazla kendilerinden daha çok bir miktarda bun
lara bakmışlardır. Binaenaleyh millet karşısında mil
let kürsüsünde şöyle oldu, böyle gitti diye barbar ba
ğırırsanız milletin hakiki vazifesini görmüş olursu
nuz. 

îzmir'liler vaktiyle Balkan muharebesinde muha
cir kabul ettiler. Her birisine avuç dolusu lira sarf 
etmişlerdi. Fakat bugün ne yapsın? Zavallı kendisi
ne bakacak hali yoktur. Vilâyatı şarkiye ahalisi ken
dileri harap bir haldedir. Ne yapsınlar hakikati hal
de mesele eğer vicdanlarınızı dinlerseniz mutmain 
olunuz ki, iyi olmuştur. Fakat hiç bir muhacir işi ile 
alâkadar olmamış, Mübadele Vekâletinin teşekkü
lünden bugüne kadar kapısından girmemiş bir adam 
ve kapıdan dışarı çıkarak hiçbir şey görmemiş bir 
adam buraya çıkar söylerse, tabiî böyle olur. Feri
dun Fikri Bey! Kaç defa Mübadele Vekâletine gel
diniz de dosya olmadığını gördünüz? Bir gün geldi
niz mi? Söyle bakalım bir muhaciri görüp arkasını 
sıvadınız mı? Bir yetimin arkasından ağladın mı? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhacirle
rin Samsun'da da halini gördüm ağladım. Ağlama-
dımsa gözlerim kör olsun. (Handeler, kahkahalar) 

ALİ SAHİP BEY (Kozan) — Yalandan ağlamış-
sınızdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Saffetle 
imanımla ağladım ben yalancı değilim temiz vicda
nımla söylüyorum. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Efen
diler! Söylenen sözler arasında doğru olanlar vardır. 
Fakat bir gün Mübadele Vekâletine gelip te ne ol
duğunu söylemeyen kimse ifadesinde muhakkak ve 
katiyetle doğru olmaz. Dosya yoktur diye bu kür
süde bağırıyor. Efendiler, bu kürsüde feryatla, heye
canla hala bar bar bağırıyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Refet Bey dosya yoktur demiştir. (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim hatibin sözünü kesmeye
lim. 

FERİDUN FİKRİ BE* (Dersim) — Efendim Re
fet Bey Mazhar Müfit Beye söylemiştir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Reis Bey
efendi böyle rivayetler dinleyecek olursak bu tüken
mez efendim. (Gürültüler) 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendi
ler bunları bırakın, bir misal olarak söyledim yoksa 
burada da Feridun Fikri Beyin nutkunu baştan aşa
ğıya kadar tetkik edecek değilim. Dosya yoktur de
diler, Refet Bey dosya var dediler. Celâl Bey dosya 

I var dedi. Feridun Fikri Bey yoktur dedi ve Refet 
I Beyden işittim dedi. Refet Bey Millet Meclisinde siz-
I den soruyorum. Dosya yok mudur? 

I REFET BEY — Dosyasız daire olur mu efen
dim? 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Nere
den buldunuz Feridun Fikri Bey? (Alkışlar) Efendi-' 

I 1er görüyorsunuz ki bütün söylenilen lakırdılar arasın-
I da böyleleri çoktur. Hakikatla karşı karşıya kaldılar, 

Refet Bey söyledi dediler, Refet Bey tekzip etti. Şim
di isterseniz herhangi bir mesele için dosya isteyiniz 
dosyasını beş dakika sonra göstereceğim. Eğer vak-

I tiniz varsa gelir uğrar görürsünüz. Dosyalar asırlık Ad
liye Vekâletinin sicillâtından daha iyidir. Adliye Ve •> 

j kili sıfatı ile kendi Vekâletimizden iyi olduğunu söy
lüyorum. 

TUNALI HİMİ BEY (Zonguldak) — Hepsinden 
I iyi dosyaları vardır doğrudur. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Şu hal
de efendiler tahlilâtımı yaptım. Muhacir işinin ne ol-

I duğunu izah ettim'. Tarizin noktaları ve hücumun 
I esasları hakkında kanaatimi arz ettim. İşler hakkında 
I uzun uzun tafsilât verdim. Ne için hücum olmuştur, 
I anlattım, herhangi bir meseleyi aldık; Feridun Fikri 
I Beye sorduk. Yalan olduğu meydana çıktı. Bundan 
I sonra tahkikatımı isterseniz yapınız, divanı âli mi ister-
I seniz yapınız, fakat şunu millet kürsüsünde söylüyo-
I rum. Türkiye'de mübadele işinde çalışanlar kemali aşk 
I ile ve bütün milletin yüzünü güldürmek için çalışmış-
I lardır. 

I Türkiye'de Mübadele işi gayet iyi olmuştur. Yu-
I nanistan yanı başınızda. Oraya bakınız, muhacirin işi 

ne haldedir? Milyonlar sarf ettiği halde ne olmuştur? 
Bunu yapan adamlar takdir görür. Bu takdiri sizden 
vaktiyle gördük. Bu takdiri milletten gördük. Bu tak-. 

I diri bugün yerleşen muhacırlardan görüyoruz daire-
I me gelen arkadaşlara her vakit sigara veririm. Filân 
I yerden gelen muacırlerin sigarasıdır derim, her gün 

bana paket, paket mektup yazar sigara gönderirler. 
I Ben milletten, muhacirlerden hakikaten kendi hesa

bıma iyilik görmekteyim ve ben iyi yerleştiklerine 
kaniim, vicdanım bunu emrederki, ben bunu ilân 

I edeyim. Eğer arkadaşlar: Suiistimale delit olacak bir 
madde bulur da bununla bizi Divanı Aliye sevk et-. 
mezseniz vicdanı millet ve tarih karşısında mesulsü-

I nüz. Sevk ediniz: Fakat itham ederken de Riza Nur 
Bey gibi insafsız, Ferudun Fikri Bey gibi yalancı ol-. 

j mayınız. 

- 67 -



t : 2 5.. 11 . 1340 C : 2 

FERUDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hakikattir 
söylediğim yalan söylemiyorum, doğruluğun mücese-
semiyim, alel husus Necati Bey gibi bir mektep arka
daşımın bana söylediğini vicdanî görmem. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Efen
diler: Sözüme başlarken hakikaten heyacanımın beni 
sevk edeceği noktayı arz etmiştim. Fer udun Fikri 
Bey, Celâl Nur Beye dosyalar yoktu demeseydi dos
yayı şimdi söylemiyecektim! Eğer Feridun Fikri Bey 
kendi noktayı nazarında hâlâ İsrar ediyorsa burada 
iki kişi intihap eder gönderirsiniz. Vaziyet anlaşılır, 
kimi itham edecekseniz edersiniz. Daha ne istiyor
sunuz? 

FERUDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bunu başka 
bilen arkadaşım da vardır. Dünya bizden ibaret de
ğil ya: 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Muhterem arkadaşlar: Vekil arkadaşlarımın. İmar ve 
mübadele meshuliyetini deruhde etmiş olan arkadaş
larımın bertafsil verdiği izahattan anlaşıldığı üzere 
hiç bir madde ve hiç bir hakikate istinat etmeden 
bazı rufeka bir bardak su içinde bir fırtına kopar
mak istediler ve zannettilerki, karşılarında aklı selim
den mahrum bir efkârı umumiye ve zannettilerki, kar
şılarında taktirden mahrum bir Meclis vardır. Aldan
dılar arkadaşlar: Bu kürsüden hitap eden Mebus dü
şünmeye mecburdurki, hitap ettiği kitle tarihte akli 
selimi ile harikalar yaratan, malayani üzerinde vic
danları hilâfında karar verecek kadar basit seviyede 
değildirler. (Bravo sesleri) Binaenaleyh bir Mebus si-
fatiyle söylüyorum. Efendiler; murakabe vazifesi yap
mak müşgüldür. Bu kürsüye çıkan ve murakabe va
zifesi yapmak isteyen Mebuslar dikkatli olmalıdırlar, 
dikkatli olmak mecburiyetindedirler. Yoksa muraka
be vaziyetini izah ederlerken kendilerinin ne kadar 
hafif ve basit bir vaziyette kaldıklarını irae ve ispat 
etmiş olurlardı. 

FERUDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Daha sizin 
hakkınızda bir şey söylemedik. 

VASIF BEY (Devamla) — Mebus sıfatiyle söy
lüyorum. Saruhan Mebusuyum, senin gibi milletveki
liyim senin hakkına malikim. Mahkûm değiliz. Efen
diler: Mensup olduğum İsmet Paşa kabinesi büyük
tür ve ona mensubiyetle müftehirim. Mebus gibi din
leyiniz. Ben seni dinledim, sen de vicdanın varsa din
lemeye mecbursun. 

Efendiler! İsmet Paşa Hükümetini ve mübadele 
mesuliyetini deruhde etmiş olan arkadaşlarımı mu
hacirleri öldürmekle itham eden Rıza Nur Bey aynı söz

leri arasında vâki olan vefiyatın bir hali tabiide oldu
ğunu söylemektedir. Bir cümlesinde bütün muhacir
leri «öldürmüşüzdür» diyor. Bir cümlesinde miktarın 
hali tabiî olduğunu itiraf ediyor. Bu ne elim bir te
nakuzdur efendiler; yapılan hücumların maksadı ha-
kikiyesinin ne olduğunu bütün efkârı millete karşı ta
mamen göstermektedir. 

Dr. RİZA NUR BEY (Sinop) — Nedir onlar, 
söyleseniz;... 

VASIF BEY (Devamla) — Rica ederim Rıza Nur 
Bey, oturunuz. Ben sizi dinledim. Siz de beni din
lemeye mecbursunuz. 

Dr. RİZA NUR BEY (Sİnop) — Tabiidir, dinli
yorum. 

VASIF BEY (Devamla) — Evet dinleyiniz. Efen
diler, mübadele meshuliyetini ve deruhde eden arka
daşlarım ve İsmet Paşa Hükümeti muhacirleri öldür
memiştir ve muhacirlerin, mübadillerin hayatını ve 
sıhhatini muhafaza etmek için azamî fedakârlık ve aza
mî mesai ve fedakârlık göstermiştir. Fakat bunu id
dia eden Riza Nur Bey zamanı vekâletinde 118 yetim 
öldürmüştür. O yetimlerin bugün vasisi sıfatiyle, Maa
rif Vekili sıfatiyle, huzuru millette iddia ediyorum. 
Çağlayan daruleytamında (Yüz on sekiz) Yetim öl
müştür. Rıza Nur Bey zamanında?... Vesaikle ispat 
ediyorum. (Anket yapılsın sesleri.) 

Dr. RIZA NUR BEY (Sinop) — Ben kabul edi
yorum anket yapılmasını... 

ALİ SAİP BEY (Urfa) — Geçen sene anketten 
kaçmıştı ama... 

VASIF BEY (Devamla) — Diyorlarki: Merzaği 
iskân mıntıkalarında muhacir yerleştirilmiş, malarya 
varmış. 

Efendiler: Çağlayan Darüleytamımn eski bulun
duğu yeri belki arkadaşlar bilir. Dünyada sıtma mem-
baı olacak ve bütün müzehrefatı muhtevi çukur bir 
yerde bataklıklar içinde bir yerdi. Orada her gün bir 
cenaze çıkardı, orada her gün bir yetim ölürdü ve 
bunun matemli manzarası karşısında Rıza Nur Bey 
Vekâlet sandelyesinde kemali inşirah ve zevkle otur
maktan içtinap etmezdi, Rıza Nur Bey: Sözlerimde, 
yazılarımda bilgiden yapılacak olan işlerin malûmata 
müstenit olmasr lüzumundan bahsetmişlerdi. Doğru
dur arkadaşlar; icra mesuliyetini deruhde eden her 
hangi bir arkadaş bilerek iş yapmalıdır. 

Rıza Nur Beyin bugün vukufuna misal olarak 
arz ediyorumki: Bütün millet görsün ve anlasın. Rı
za Nur Bey darüleytamları nasıl idare etmiştir? Rı
za Nur Bey darüleytamlara kendi imzası altında ver-
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diği müfredat programlarında bir ilmi eşya dersini 
millete öğretmeyi, Anadolu hakkında ve siyasî cer-
yanlar hakkında malumat vermeyi ahlâk kaideleri 
olarak bildirmiş ve göndermiştir. Rıza Nur Beyin 
vukuf ilmine ve bilgisine parlak bir buhran... ilmi 
eşya dersleri ahlâk öğrenmek imiş. Bunu Rıza Nur 
Bey imzası altında darüleytamlara tebliğ etmiştir. 
Vesika elimdedir. Efendiler! Binaenaleyh maziye ait 
olan bir zamanda bin teseyyüp içinde vazife icra et
miş olan bir arkadaş hesabını vermeden ve hesap 
istenildiği zaman tahkikatını ikmal ettirmeden mev
kiden çekildikten sonra kürsüye çıkıp da bimeha-
bâ söz söyleyemez. Evvelâ kendi nasiyesindeki, le
keyi temizlemek mecburiyetindedir. (Bravo sesleri 
ve alkışlar) 

Efendiler, Türk Milleti Türk efkârı umumiyesi 
on dört, on beş seneden beri bir hayatı siyasiye içe
risinde yüzmektedir. Ceryan eden bütün hadisatı 
bilir. Bu kürsü üzerinde bimehâbâ metin söz söyle
mek için hayatı maziyesi temiz olmak lâzımdır 
(Doğrudur sesleri) 

Dr. Rıza Nur Bey (Sinop) — Bü; çok doğrudur. 
VASIF BEY (Devamla) — Efendiler; bizzat 

Rüştü Paşa Hazretleri ve diğer bir arkadaşım beyan 
ettiği veçhile, muhacirlerin dörtte üçünün müstahsil 
bir hale geldiğini ifade buyurmuşlardır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Öyle demedim. 
Yanlış zaptedilmiş. 

VASIF BEY (Devamla) — Öyle işitmiştim ve za
bıtta da öyledir. Efendiler! İsmet Paşa Hükümeti 
için ve Mübadele mesuliyetini deruhde eden arka
daşlar için bu ne büyük bir şereftir. Bin türlü nok
san içerisinde gelen dört yüz bin muhacirin dörtte 
üçü müstahsil olmuşsa - ki bizzat Rüştü Paşa itiraf 
etmiştir - bu ne büyük bir şereftir. Yalnız burada mu

hacir ve mübadiller için söyleyen arkadaşlara bir 
şey söylemelerini rica edeceğim. 

Efendiler! Türk Vatanı baştan başa bir harabe
ye dönmüştür. Efendiler! Mensup olduğum daire in-
tihabiyede baykuşlara meva olan harabeler üzerin
de inleyen bedbaht vatandaşlarımız vardır. Onlar 
hâlâ bir ev yapmamışlardır. Onlar hâlâ bir şey yap
mamışlardır. Bu bin harabe içinde eğer bu dört yüz 
bin muhacirin üç yüz bini müstahsil olmuş ise; bu 
İsmet Paşa kabinesi için bir şereftir. Hakikat bu 
iken bu mevzu etrafında adam öldürmek ithamı ile 
bir Hükümeti efkârı umumiye karşısında tahtie et
mek muafıkı vicdan ve insaf değildir. Ben burada 
Hükümeti zafa uğratmak için en çürük mevzu ola
rak zannettikleri ve intihap ettikleri muhacir mese
lesi üzerinde kemali hassasiyetle ve heyecanla söz 
söyleyen arkadaşlara soruyorum; Abidin Beye soru
yorum. Mensup olduğu dairei intihabiyenin 5 - 6 
kazası yanmıştır. Harabi içindedir. Oradaki münte-
hipleri inlemektedir. Niçin aynı hassasiyet ve heye
canı bu meselede bu kürsü de göstermemiştir! 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Telgraf da çekmi-
şimdir. Bu kürsüden de söylemişimdir. İmar siyase
tini de tarif etmişimdir. Anlayamamışsınız. 

REİS — Efendim, Vekil arkadaşlardan iki zat 
söz istemiş, daha on arkadaş da söz almıştır. (Yarı
na sesleri) 

Dr. RIZA NUR BEY (Sinop) — Muhterem Hfl 
hatip tarafından şahsım mevzuu bahs edilmiştir, lüt
fen söz veriniz efendim. (Yarına sesleri) 

REİS — Efendim, vakit geçmiştir. Binnaenaleyh 
yarın bermutat içtima etmek, ve istizah müzakeratı-
na devam edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat: Saat: 8.40. 
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