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BİRÎNCÎ CELSE 

Bed'i mtizakerat; Saat : 1,50 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim Zabtı Sabık hülâsası okunacak; 

1. ZABTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacaktır. 

Kırkaltıncı içtima 

3 Şubat 1341 Salı 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde Bilinikât zabtı 

sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Demiryollarına ferş olunan traversler hakkında 
Kars Mebusu Ömer, Dersim ve Elâzız Vilayetlerinin 
telâkisinde kâyin bir köprü ile Keskin Gazetesi hak
kında Dersim Mebusu Feridun Fikri, Aydın ve 
Adana Vilâyetlerinde hüküm ferma olan grip salgını 
hakkında Aydın Mebusu Doktor Reşit Galip, Da-
rülmuallimatda Maearlarla yapılan dans hakkında 
Trabzon Mebusu Muhtar ve Darülfünanun vaziyeti 
hazırası hakkında Aksaray Mebusu Vehbi Beylerin 
suallerine Nafia Vekili Feyzi, Dahiliye Vekili ve 
Sıhhiye Vekâleti Vekili Cemil ve Maarif Vekili Şük
rü Beyler tarafından verilen cevaplar istima edildi. 

Badehu 1339 senesi hesabatına mütedallık Divanı 
Muhasbat Encümeni Mazbatasının müzakeresine ge
çildi. Ve ceryan eden müzakere neticesinde mazbata
sının mütalâatı umumiye kısmındaki altıncı fıkra ile 
raporlara ait mütalâat kısmındaki altıncı fıkra ile ra
porlara ait mütalâat kısmındaki fıkradan 13 fıkra 
aynen kabul ve tasvip ve teneffüs için celse tatil edildi. 

ikinci Celse 
Refet Bey tarafından kuşat edilerek Divanı Mu-

hasabat Encümeni mazbatasının müzükeresine devam 
ve mevcut fıkaratın cümlesi aynen tasvip olundu. 

Müteakiben rnalulini askeriyenin terfihi hakkın
daki kanun lâyihasının müzakereden sonra madde
lere geçildi ve birinci madde bir müddet müzakere 
edildikten sonra Çarşamba günü içtima edilmek üze
re celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında bir mü
talâa var mı efendim? (hayır sesleri) Zabtı sabık 
hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/ . — Zahire, un, kepek ve emsalinin ledelhace 

men'i ihracına dair kanun lâyihası (1/598) 
REİS — Ticaret Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Palamutluk 

Ilıca elektirikli dekovil hattı imtiyaz evrakının Mec
lise celbi hakkında takriri ve yapılacak bir muamele 
olmadığına dair Nafia Encümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Meclisi Âlinin kararı üzerine Nafia Vekâletinden 
celbedilen Ilîca Palamutluk hattı mukavele ve şart
namesi ile Evrakı Fenniyesi Meclisi Âlinin kararına 
esas olan takririn sahibi Karesi Mebusu Vehbi Be 

yin huzuru ile Encümenimizce tetkik edildi. Mad-
dei müştekâbiha olan hat raylarının güzergâhındaki 
şose üzerine ferşi hususunda sahibi imtiyazın muka
vele ve şartnamede muharrer kuyut ve şurut altında
ki hakkı müsellem olup şayet sahibi imtiyaz ber-
veçhimarûz mukavele ve şartname ahkâmını şu veya 
bu noktada temamen tatbik etmemiş ise kendisini 
ikmali taahhüde sevk edecek makam mukavelena
meyi imza eden Nafia Vekâleti olduğundan bu me
sele hakkında Meclisçe yapılacak bit muamele ol
madığına müttefikan karar verildi. 

Nafia Encümeni Reisi namına 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 

Mazbata Muharriri 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
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Kâtip Aza 
Gümüşhane Ordu 

Aza Aza 
Canik ' Aksaray 

Süleyman Necmi Neşet 
Aza Aza 

Mukavele ve şartnamede her Artvin 
ne kadar turuku husiyenin Hilmi 
kenarından geçeceği tasrih edil
miş ise de turuku hususiyeye 
müdahale edemiyeceği turuku 
ve turuku hususiyenin beş met
reden fazla bulunacağı musar-
rah olmasına binaen elyevm o 
nispetde yollar mevcut olmadığı 
kanaatinde olduğundan muhalifim. 

Aza Aza 
Kars Gümüşhane 

Ömer Lütfi Zeki 

REİS— Efendim! Encümen Mazbatasını reyini
ze arz ediyorum. Mazbatayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Canik Mebusu Cavit Pasa ve Süleyman 
Necmi Beyin; Erbaa'dan Çarşambaya kadar gelmek
te olan kayıklar Üçkayalar denilen mevkiiden geçe
mediklerinden bu kayaların temini imhası hakkında 
takriri ve Nafia Encümeni mazbatası. 

REİS—Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
3 . 2 . 1341 

Canik Mebusu Cavit Paşa ile Süleyman Necmi 
bey taraflarından Meclisi Aileye takdim edilen tek
lif, Encümenimize havale edilmiş, ledelmüzakere To
kat Vilâyetine Merbut kazasının münbit ve mahsuldar 
olan arazisi senevi bir hayli ihracata mütehammil ol
duğu gibi külli miktarda tütün ve meyva yetiştiren 
bu kazanın sevkiyat hususunda yolu olmadığından 
son derece müşkülâta maruz kaldıkları cihetle Erbaa-
dan Çarşambaya kadar Yeşilırmak üzerinde üç tonluk 
kayıklarla yapılan münakalât Çarşambada akdemce 
seylabın getirmiş olduğu üç !beş parça cesim kayanın 
mürur ve uburu münkati ettikleri Samsun'dan bu üç 
kayalar mevkiine kadar gelen kayıklar bu mevkide 

yüklerini tahliye ederek bin müşkülatla kayıkları ka
yalar aralarından getirdikten sonra tekrar tahmiliye 
ameliyatına mübaşeret etmek gibi gayri kabili iktiham 
bir vaziyet ihdas eden bu halin bir an evvel ıslâhı En-
cümenimizce tekarrür ederek Üçkayalar nam mev
kiinde bu sene zarfında lâzım gelen tatriratın kemen 
keşfiyle sene gayesine kadar behemehal bu hailin kal
dırılması memleketin hayatı iktisadiye ve inkişafı 
noktai nazarından pek mühim ve müstacel görüldü
ğünden umuru miyahiye faslından bir an evvel itma
mını Encümenimiz nazarı dikkate alarak Heyeti Çe
lmenin tasvibine arz eyleriz. 

Nafia Encümeni Reisi Mazbata Muharrir 
Trabzon Edirne 

Ahmet Muhtar 

Kâtip 
Gümüşhane 

Zeki 

Aza 
Canik 

Aza 
Kars 
Ömer 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Aza 
Niğde 

Aza 
Canik 

Aza 
Ordu 

Aza 
Ordu 

Ali 

Aza 
Eskişehir 

REtS — Efendim! Encümenin mazbatasını reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Encümenin 
Mazbatası kabul edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Zonguldak Mebusu Ragıp Beyin; Nill mües-

sesatm ecnebi kömürü mubayaa ve sarf etmiyerek yer
li kömür kutlanmaya: mecbur olmaları hususunda 
Heyeti Vekilce idari tedabir ittihaz temenniyatına da
ir takriri (4/150). 

REtS — Başvekâlete Havale edilmiştir. 

3. —. MÜZAKERE EDlLEN MEVAT 

/. —Başpapaz Araboğlu Kostantîn'in muahedeye 
tabi tutulması dolayısiyle Yunan Mükûmetinîn gön

derdiği protosto hakkında Başvekil Ali Fethi Beyin 
beyanatı ve bu bapta müzakerat. 
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BAŞVEKİL ALÎ FETHÎ BEY (tstanbul) — Muh
terem arkadaşlar! Son günlerde mübadil sıfatiyle 
memlektimizde ihraç edilmiş olan Araboğlu Kostan-
tin'in ihracı doloyısıyla Yunanistan Hükümetinden 
protestayı havi bir nota almış olduk. Arzu buyurur
sanız bu not üzerine hasıl olan vaziyeti hakkında 
Meclisi Âliye biraz izahatta bulunayım. (Teşekkür 
ederiz sesleri) Yunan Hükümeti bu notasında Lozan 
Ahitnamesini ve Lozan Ahitnamesi ile ekalliyetlere 
temin edilen hukuku ihlâl eylediğimiz iddia ediyor ve 
Başpapazlığa intihap edilen Araboğlu Kostantin'in 
mübadil dahi osla, mübadil sıfatı ile hareketetmesi için 
yedine (Feuille de rouet) denilen bir yol tezkeresi ver
mek lâzım geleceği ve bunların verilmediğini ve po
lisimizin Aralboğlu Kostantin hakkında gayet dürüs-
tane muamele yaptığını ve bu ahval Yunan Hüküme
tinin tarafyen arasındaki münasebatı İslah etmek için 
vâki olan teşebbüsatını akim bıraktığını ve iki devlet 
arasında bir mukarenet tesisi hususundaki arzuların 
icrasını gayri mümkün bir hale koyduğunu söylemek
tedir. Fakat her türlü çarelere tevessül edebilmiş ol
mak için Lozan Muhadenamesinin kırk dördüncü 
maddesi mucibince, ekalliyatler noktayı nazarında, 
meselenin Lahey Beynelmilel mahkemesine de hava
lesini teklif eylemektedir. 

Efendiler! 
Notayi hükümetiniz kemâli dikkatle tetkik etmiş 

ve noktai dermeyan edilen müddeiyatı nazarı müta-
lâdan geçirmiştir. Fakat buna başlamadan evvel öte
den beri dahili bir mesel olmak üzere telâkki etmek
tedir. (Alkışlar) Patrikhane hakkında Türk Hüküme
tini, herhangi bir devleti ecnebiyeye karşı herhangi bir 
muhahedenamenin herhangi maddesi ile bağlayan bir 
kayıt yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar) öteden beri Pat
rikhane Türk Hükümetinin umuru dahiliyesinden ad
dedilmiştir. Binaenaleyh Türk Hükümetinin umuru 
dahiliyesinden olan böyle bir meseleye Yunan Hükü
metinin müdahale etmek istediğini gösteren bu nota 
itiraf etmek isterimki, hükümetiniz .nezninde ve hiç 
şüphe etmiyoruzki, Meclisi Âliniz ve umum Türk 
Milleti nezninde gayri dostane telâkki edilmiş ve pek 
nahoş bir intiba bırakmıştır, (doğru sesleri) Hiç bir 
devleti Ecnebiyenin umuru dahiliyemize müdahalesini 
kabul etmemeği kendisine şiar edinmiş olan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti bu müdahaleye de asla ruyi 
iltifat göstermemek azmindedir. (Bravo sesleri). 

Efendiler I Bunu arz ettikten sonra esas mesele 
hakkında Meclisi Âliniz biraz tenvir etmek isterim. 
Yunan hükümetinin bu noktada istinat ettiği esas 
şudur. Lozan Kongresinin ilk safhasında malumu Âli

niz olduğu veçhile Türk Heyeti Murahhazası daima 
Patrikhanenin istanbul'dan çıkarılmasını talep et
mişti ve aynı zamanda, hatta, îstanbuldaki Rumların 
da mecburi mübadele mukavelenamesine dahil olma
sını talep etmiş ve ceryan eden müzakere neticesinde 
gerek düveli muazzama ve gerekse Yunan Hükümeti
nin murahhasları Patrikhanenin badema idari veya 
siyasi herhangi bir meseleye müdahale etmiyeceğine 
dair teminat vermiş olması üzerine bunu senet ittihaz 
eden heyeti Murahhasa Reisi İsmet Paşa Hazretleri 
Patrikhanenin memleketimizden uzaklaştırılmasına 
muvafakat ettiğini beyan eylemiştir. Zabıtnamelerde 
münderiç olan bu beyanat Lozan Ahitnamesinin içe
risine bir madde olarak girmemiştir ve giremezdi. 
Çünkü evvelcede arz etmiş olduğum veçhile umuru 
dahiliyemizden olan bu mesele hakkında Türk Hükü
meti beynelmilel bir vesikada bir taahhüt alamazdı. 
Efendiler! Türk Heyeti Murahhazası Reisi İsmet 
Paşa Hazretleri Lozanda bu beyanatda bulunduğu 
zaman Partikhanenin bir müesseseyi ruhaniye ve dini
ye olmak üzere memleketden uzaklaştırılamıyacağmı 
kastetmişti. Bu herhangi bir adamın, herhangi bir 
sebep ve bahane ile memleket haricine çıkarılması her 
devletin en tabii hukukundan ve mukaddes hukuku 
istiklâlinden ibaretdir. Mamafih arz ettiğim gibi Hü
kümeti Cumhuriye, Başpapaz intihap olunan Ara
boğlu Kostantin Efendiyi çıkardığı zaman bunu pat
rik olmak sıfatı ile çıkarmamıştır. Mübadeleye tabi 
bir fert sıfatı ile memleket haricine çıkarmıştır. Bu 
husustaki muameleyi de muhtasaran arz edeyim: 
Malumu Âliniz mübadele mesaifine nezaret etmek 
üzere tstanbulda Cemiyeti Akvam tarafından bir 
muhtelit komisyon olduğu gibi aynı zamanda yanlız 
Îstanbuldaki mübadele muamelâtına dahi bakmak üze
re bir tali komisyonu mevcuttur. Bu tali komisyon 
diğer bir mübadillerin ahvalini tetkik ettiği zaman 16 
Kânunuevvel tarihinde Terkos metropolide Araboğlu 
Kostantin Efendiinin de mübadil olduğuna karar 
vermiş ve bu kararnameye aynı zamanda Yunan dele
geleri de imza etmiştir. O zaman hususatı zatiyesini 
tesviye etmek için olacak, bir kaç gün izin talep eden 
Araboğlu Kostantin Efendiye bir kaç gün müsaade 
verilmiş ve şevki tehir edilmiştir. Ondan sonra mü-
dahil olduğu ve Lozan Muha'hedenamesi iktizasında 
memleketimizi behemahal terk etmeye mecbur 
bulunduğu herkesçe malum olduğu halde kendisi 
patrik intihap olunmuştur. Bu intihaba, gerek ken
disi, gerek emsali hakkında muhahedename muci
bince mecbur olduğumuz birtakım ahkâmı hüküm-
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den iskât ettirmek maksadı ile teşebbüs edilmiştir. 
Bu. teşebbüsün ne kadar vâhî olduğunu Heyeti Ce-
lilenize arza lüzum görmüyorum. (Çok doğru ses
leri) Mamafih efendiler, partik intihap olunduktan 
sonra mübadeleye tabi olup olmadığının tayini hak
kında Yunan delegelerinin, bir kere de muhtelif ko
misyon tarafından tahtı karara alınması için, vâki 
olan müracaatı, hükümetiniz haber almış ve her
halde mübadele mesailine salâhiyeti kâmile ile va
ziyet etmiş olan muhtelit komisyonun kararına in
tizar etmeyi muvafık görmüştür. Muhtelif Komis
yon ahiren bu kararı da vermiştir. Karar; matbuatta 
inşar ettiği için cümlenizin malumudur. Yani, Ara-
boğlu Kostantin Efendinin mübadeleye tabi oldu
ğuna muhtelif mübadele komisyonunca karar veril
miştir ve fakat patrik olması dolayısiyle mübadele
den istisnasına dair bir karar vermek de muhtelif 
komisyonun salâhiyeti haricinde olduğu beyan edil
miştir. Malumu âliniz muhtelif komisyon; yalnız 
kimin mübadeleye tabi olduğunu ve kimin tabi ol
madığını beyan etmekle mükelleftir. Başka hiç bir 
vazifeyis yoktur ve olamaz. Binaenaleyh hükümeti
niz bu karar üzerine ve Lozan Ahitnamesini tatbik 
etmek mecburiyeti ile mumaileyhi memleket harici
ne hareket eylemeye davet eylemiştir ve şimendife
re irkâp eylemiş ve hudut haricine çıkarmıştır. (Bra
vo sesleri). 

Efendiler! Bu hareket Lozan Muhahedenamesinin 
aksamı mütemmimesinden olan mübadele mukave
lenamesine tamamen mütabik bir muameleden iba
retti. mübadeleye tabi olduğu tekarrur eden her 
fert mecburi mübadeleye tabi olacaktır ve hiç bir 
fert herhangi bir sıfat ve şart tahtında bu mübade
leden istisna edilmeyecektir. Ve nitekim yüz binler
ce Türk ve Müslümanın memleketimize mübadelesi 
esnasında hiçbirinin sıfatı diniyesi, memuriyeti ve-
sairesi itibare alınmamış, cümlesi bilaistisna mem
leketimize sevk edilmiştir. 

Efendiler! Bu mübadilin hareketi dolayısı ile ve 
mulumu âlileriniz olduğu veçhile Yunanistan'da bir 
çok heyecanlar hâsıl olmuş bir çok mitingler ve bir 
çok protestolar yapılmış Türk Hükümetinin bütün 
Ortodoksluk âlemine karşı bir* tecavüz yaptığı ilân 
edilmiş ve bu hususta bütün Hıristiyanlık efkârı 
umumiyesinin, Türk Milletine husumetini celbetmek 
için bazı teşebbüsatta bulunulmuştur. (Eski halleri
dir, sesleri). 

Efendiler! Biz bu hareketi yaptığımız zaman ne 
Ortodoksluk ve ne de Hiristiyanlık âlemine karşı 

I bir tecavüz yapmayı asla hatırımıza getirmedik ve 
getiremezdik, Ortodoksluk veyahut bütün hiristi
yanlık âlemine karşı bizce bir tecavüzde bulunulma-

I sına ne sebep ve ne de mâna vardır. Ancak müba-
I deleye tabiiyet; gerek tali komisyonun gerekse muh

telif komisyonun kararı iktizasından olan bir zatın, 
mübadeleden istisna edilmesine hükümetçe imkân 
mütesavver değildir. Ve bu âdemi imkân dolayısiyle 
bu karar tatbik olunmuştur ve muamele sırf bun
dan ibarettir. Yoksa herhangi bir suretle hissiyatı 
diniyeyi tahrik etmek veyahut hiristiyanlık âlemine 
karşı bir hareketihasmane yapmak gibi bir hal ve 
vaziyet bize atıf ve isnat olunamaz. Ümit ederimki, 

j Avrupa efkârı umumiyesi, meselenin hakikatine va
kıf olduğu zaman Yunanistan Hükümetinin veya Yu-

I nanistan ricali mesul ve gayri mesulesini, Avrupa 
efkârı hiristiyanisini aleyhimize tahrik için bu bapta 

I vâki olan bu gibi teşebbüsatınm mahiyeti hakikiye-
sini anlamakta güçlük çekmeyeceklerdir. Efendiler! 
Bu hareket Yunanistan'da yalnız bu heyecanı teV-
lit etmekle kalmamıştır. Aynı zamanda Yunanistan 
Hükümeti, bazı tedavin askeriyeye de tevessül et
miştir, (Handeler) Silâh altında bulunan ve terhisi 

r icap eden bir sınıfı daha silâh altında bırakmıştır. 
I Bu suretle Türk Hükümetine karşı protestonun arka

sından zımnen bir nevi tedhit dahi yapmak istemiş
tir. Efendiler! Türk Cumhuriyeti, bu gibi tedabiri 
askeriye ile yılmaz ve yılamaz (Şiddetli ve sürekli 
alkışlar). 

Efendiler! Türk milleti; uzun süre İstiklâl Muha
rebesinden sonra gayet müsait bir inkişaf sahasında 
çalışmaya başlamıştır ve bunun pek nafi semaratı da 
görülmeye başlamıştır. Binaenaleyh Türk Milleti. 
herhangi bir sebep ve bahane ile bu sulha olan mu
habbetini terk etmek istemeyecektir. Fakat efendi
ler! Durup dururken en tabiî olan hakkımıza ve en 
tabiî ve mukaddes olan istiklâlimize ve hukuku hü-

I kümranimize tecavüz edilecek olursa o zaman, Türk 
Milleti derhal silâhını alarak mütecavizlere karşı 
koyacaktır. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar.) Ümit 
ederimki, Yunanistan'da hâsıl olan bu heyecan az 
zamanda kesbi sükûn edecek ve kendileri dairei akıl 
ve itidale vâsıl olacaklardır. 

Efendiler! Hükümetiniz; herhalde bu gibi bey
hude telâşlara ve heyecanlara kapılmayacaktır. Ma
mafih en yüksek basireti ve en yüksek ihtiyatı da 
elden bırakmayarak itidal dairesinde bütün bu ha
rekâtı takip edecek ve icap eden tedabire de teves
sül etmekte kusur etmeyecektir. Maruzatım bundan 

I ibarettir. (Sürekli ve şiddetli, alkışlar). 
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HAKKI BEY (Van) — İstanbul'da Rumca gaze
telerden bu hezeyaneraeleri yazanlar hakkında bir-
şey yapılmayacak mı? (Doğru sesleri) (Müzakere 
açılsın sesleri) (Söz isteriz sesleri.) 

REİS — Bu mesele hakkında bazı arkadaşlar söz 
istemişlerdir. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Söz söyleye-' 
necek. Cevap vereceğiz. Müzakere açılmalıdır. 

REİS — Söz Mahmut Celâl Beyindir. Buyuru
nuz Celâl Bey: 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar! Türk efkâri milliyesini, hakkıyle tehyiç 
eden hadisei malume hakkında hükümetinizin, Mecli
si Âlinize izahat vermesi lâzım gelirdi. Pek Muhte
rem Fethi Beyefendi, bu vazifelerini ifa etmiş olmak
la şahsım namına kendilerine arzı şükranı bir ve
cibe addediyorum. 

BAŞVEKİL ALI FETHİ BEY (İstanbul) — Es
tağfurullah Efendim. 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Yunanlılar, 
sebepli veya sebepsiz bahaneler icadı ile Türk Mille
tine asırlardan beri sataşmayı, adeta itiyat haline ge
tirmişlerdi. Bendeniz meseleyi, muhtelif cephelerden 
tetkik ettiğim zamanda bu merazi haleti ruhuyenin 
tekrar canlanarak karşımıza çıkmış olduğunu görü
yorum. Lozan Muahedesi mucibince mecburi müba
deleye tabi olan bir fert, Lozan Muahedenamesini ic
raya ve tatbike memur olan bir heyetin kararı ile 
mübadeleye tabidir denilmiş ve hükümet de, yük
sek bir nezaketle ve hatta yüksek bir nezahatle va
zifeyi kanuniyesini, Türk Milletine karşı deruhte et
tiği vazifeyi ifa etmiştir. 

Efendiler! Şurası çok şayanı dikkattirki, Kostan-
tin efendi patrik intihap olunduğu zamanda, müba
deleye tabi olduğu, onu intihap edenlerce de malum
dur. Şu halde beynelmilel muahede ahkâmına tevfi
kan mübadeleye tabi olan bir kimsenin patrik inti
hap edilmemesi evvelemirde bir lâzimei basiret idi. 
'Buna rağmen patrik intihap etmek ve sonra ekalli
yetler kanununun himayesine sığınarak onu o ma
kamda, bütün efkârı umumiyeye ve beynelmilel mua
hedeye rağmen, tutmak istemek ancak böyle bir 
muameleye müncer olurdu. Bu muameledeki neza-
ketden bahsettim. 

Efendiler! Türk Milleti, her vesile ile nezaketini 
göstermiştir ve göstermeye mecburdur. Çünkü : ken
disinin asaleti ruhuyesi bunu âmirdir. Fakat daha 
kati tedbir almak lâzım geldiği zamanda Türk Mil
letinin demir kolu işler ve icap ederse yıkar ve bi-

lâteraddüt ezer ve geçer. (Sürekli alkışlar.) İş; henüz 
bu safaya müncer olmadığı içindirki Heyeti Vekile-
niz yüksek bir nezaketle hareket etmiştir. Ben kendi 
hesabıma bu hareketi lâyıkı takdir görüyorum. Mese
lenin arz ettiğim gibi yalnız bir cephesi vardır : Kos-
tantin Efendi mübadeleye tabidir. Beynelmilel mu-
hahede ahkâmına tevfikan memleketimizin haricine 
çıkarılmıştır. Bunun patrikhane ile alâka ve münase
beti yoktur. Türk Milleti her zaman imzasına, vaat
lerine sadık kalmıştır ve şüphe yokki sadık kalacak
tır. Patrikhane hukuku ile patrikhanenin ekalliyetler 
kanunu ile bunun bir alâkasını tevehhüm etmek ha
tayı mahzdır. Fethi Beyefendinin gayet güzel izah 
ettikleri veçhile patrikhaneye ait olmayan ve ait olma-
ması lâzımgelen ekalliyetler meselesini ekalliyetler ka
nunu mucibince doğrudan doğruya bir meseleyi da
hiliyemiz olarak biz halledeceğiz ve hallederken şunu» 
veyahut bunun noktayı nazarının şu veya bu olabil
mesi ihtimalini nazarı dikkate almak mecburiyeti kat-
tiyesinde değiliz. Buna ait bize hitap edilecek her-
şeyi istihfaf ile karşılamak mecburiyetindeyiz. Yu
nanlılar, ruhlarında yaşayan bir marazın eseri olarak 
istedikleri kadar heyecan gösterebilirler. Türk Milleti 
asırlarca bunu dinlemiştir ve her defasında omuzlarını 
sirkerek istihfaf ile o heyecanı karşılamıştır. (Bravo 
sesleri.) Efendiler! Türk Milleti sözden ziyade fiile 
kıymet verir ve bütün millet Yunanistana doğru tev
cihi nazar eylemektedir. Ve oradan sadır olacak 
ufak bir hareketi yüksek bir basiretle görmeye çalış
mamaktadır. İşte efendiler! Bugünkü şamata eğer ufak 
bir harekete inkilâp edecek olursa Türk Milletinin 
kudreti o zaman kendisini gösterecektir. Ve o zaman 
ikinci bir galibiyet ve o zaman Yunanlıların yediği 
kahir bir darbe daha kudreti ile kendisini gösterecek
tir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Asıl intikam 
o zaman alınacaktır. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Türk Mil-
leti sulha herhalde teşnedir. Ve kendisine tecavüz va
ki olmadıkça sulhu idame etmek arzuyu samimisinde-
dir. Buna şüphe yoktur. Fakat Yunan gibi dün yum
ruğumuz altından kalkan bir hükümet haklarımıza te
cavüz etmek cüretini kendi nefsinde görürse onun 
mukabelesinin çok şiddetli olacağına ihtimat etmesi 
lâzım gelir. 

Muhterem kabinenin bu nikatı ehemmiyetle naza
rı dikkate alarak menafii milliyeyi gözetmek husu
sunda gösterdiği azim ve basireti memnuniyetle kar
şılarken bu çığırda muvaffakiyetle yürümelerini temin 

— 13$ — 



1 : 47 4 . 2 . 1341 C : 1 

ve temenni etmekle beraber bütün milletin kendi
leri ile beraber olduğu ifade etmek isterim. (Şiddetli 
ftÜMtşlar.) 

RAUF BEY (istanbul) — Muhterem Efendiler! 
Lozan Ahitnamesinin mütemmematından olan bir 
ahitname ile jmibadeleye tabi olduğu muhakkak bu
lunan sabık Türk tabasında, lâhik Yunan tabasından 
bir rumun cemiyeti akvam namına istanbul da mü
badeleye tabi sabık Türk tabasını tefrik ve şevke me
mur plan mübadele komisyonununun amik tetkikatı 
üzerine Hükümetçe, muhterem Başvekil Beyefendi
nin izahatından da anlaşıldığı veçhile, her türlü kai
deleri nezakete riayet edilerek memleketten ihraç edil
mesi £İbi bir muamelenin Yunan Hükümetince ve hal
kınca bahisi heyecan ve telâş olduğunu anlamak her
hangi bir Türk için gayri kabildir. (Bravo sesleri.) 

Efendiler! Mesele Türkiye Hükümetinin mümhası-
«& Ve -hiç bir öaür kabul etmez surette umuru dahili-
ytsjftdenâkr. Türkiye Umuru dahiliyesinde de hakkı 
tetfâm sahibi olan merciler, makamlar, icra kuvvet
ten, f̂cşri kuvvetleri Teşkilâtı Esasiye kanununca 
muayyendir. Bu rakamların haricinde hiç bir kimse

nin bu hakka temas etmesine Türk Milleti iyi nazar
la bakmaz ve bakmayacaktır. (Alkışlar) Fethi Beye
fendinin beyanı alilerinden anlaşıldığı üzere Yunanlı 
komydarımızın meseleyi dinî bir kisveye bürüyerek 
faristryanlık aleminde Türklerin hıristiyaniyete bir 
tecavüzü şeklinde göstermeye ça&şmaları da zannede
rim şimdiye kadar vâki olan tecrübelere nazaran bil
meleri fazım gelirdi ki biraz şef laf bir özürdür. Efen-
$8er! Su tümün mübadeleye tabi olduğunu tasdik ve 
•fBm eden heyet, Avrupa Devletlerinin mensup olduk
ları <3emiyeti Akvam tarafından intihap ve memur 
edilen Muhtelit Mübadele heyetidir. Bu taayyün ettik
ten soma bunu yine Türk Hükümeti, Türk Milleti 
tarafından şu veya bu dine taarruz gibi göstererek Av
rupa efkârı diniyesini tehyice çalışmaları abestir ve 
tekrar ediyorum, Avrupa efkârı sahmesi buna , pek 
müsait değildir. Keza Fethi Beyefendinin izah buyur
duğu gibi mübadeleye tabi bir Rumun kasten patrik 
intihap edilmesi, memleketimizde Türk olarak yaşa
yan ve- bundan başka bir iddiada bulunamayacak olan 
Rum vatandaşlarımızca da pek doğru bir hareket ol
mamıştır. 

KILIÇ ALt BEY (Gaziantep) — Zaten hepsi de 
Yunanlıdır. 

RAUF BEY (Devamla) — Bu memlekette yaşa
mayı kabul eden edyana sahip diğer anasır her şeyden 
evvel kendilerinin Tüıfc ve Türkiye'de olduğunu ka
bul etmeleri lâzımdır. Türk ve Türkiyeli olduğunu 
kabul ettikten sonra ©atrikhafte, meseleyi, bu kadar 
bariz ve vazıh muameleden sonra, din meselesi şek
line sokarak Türkiye halkı arasında dinî nifaklar 
çıkarmaya çalışmak kadar vatan menfaatine muhalif 
ve muzır hiç bir iıareket işleyeB»zler. 

Efendiler! Mübadeleye tabi bir Rumun memle
ketten ihracı Lozan Ahitnamesi ile beynelmilel bir 
ahit icabatıdır. Bunu cemiyeti akvamın mübadeleye 
memur ettiği Muhtelif Mübadele Heyeti tetkik ve 
tasdik etmiş ve tatbikatına da, hükümetimizce, geçil
miştir ve Beyefendinin buyurdukları gibi nezakete 
son derece riayet edilmiştir. 

ALt ŞUURl BEY .(Kasesi) — Zaten dua ederek 
çıkmış. 

RAUF BEY (Devamla) — Töric olduğunu iddia 
eden vatandaşlarımız bu meseleyi umuru dahiliyemiz
den addedip o yolda muahele "etmelidir veyahut da 
Türk olmadıklarını namuskâran© üân edip Türk ol
mayanların tabi olması lâzım gelen muameleye. tabi 
olmalarını kabul eylemeleri lâzım gelir. 

Benden evvel söz söyleyen Muhterem rüfeka ve 
bilhassa Başvekil Beyefendi hazretleri devletin her 
türlü omuruna vakıf olmak itibari ile, şerefli istik
lâlimize bir taarruz ihtimaline karşı millete istinat 
eden hükümetin ne tarzda hareket edeceğini ifade 
buyurdular. Bendeniz söyleyecek fazla bir şey bulamı
yorum. Yalnız gerek hükümet namına Başvekil Be
yefendinin ve gerek Celâl Beyefendinin Meclisi Âli
nize hitaben beyanatfarmda daima muhakeme bu
yurdukları bir nokta vardır ki hak hangi tarafındır? 
Efendiler! Bendeniz, Hükümetin beyanatı üzerine me
seleye hangi taraftan bakarsak bakalım hakkın bizim 
tarafta olduğuna kaniim. Hakkın bizim tarafta oldu
ğunu anladıktan sonra hakkına taarruz edilen Türk
lerin nasıl mukabele edeceklerini söylemek zaittir. 
(Kendileri bizden iyi bilirler sesleri) Hükümetin şim
diye kadar gösterdiği ciddiyet ve azimde devam etme
sini temenniden başka arz edecek hiç bir şeyim yok^ 
tur. (Şiddetli alkışlar) 

RElS — Efendiler! Başka söz isteyen yoktur. Bu 
münasebetle bir takrir vardır. Okuyacağız : 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
2. — Kütahya Mebusu Ragıp Beyle rüfekasının; 

Türkiye aleyhinde neşriyatta bulunan Rumca gazete
lerin bilamüddet tatili hakkında takriri (41147) 

Riyaseti Celileye 

Yunan amalinin mürevvici olduğunda artık şüphe 
kalmayan istanbul'daki Rum gazetelerinden bu mü
nasebetle Türkiye aleyhinde neşriyatta bulunanların 
bilamüddet tatillerini teklif eyleriz. 

Kütahya Kars 
Ragıp Ağaoğlu Ahmet 
Denizli Gaziantep 
Yusuf Kılıç Ali 

İzmir 
Kâmil 

REİS — Bir temenni takriridir. Tensip ederseniz 
Bagvekâlete havale edelim. Mevzuu bahis mesele ha
ricindedir. 

BAŞVEKİL FETHİ BEY (İstanbul) — Bir daha 
okurmusunuz efendim? (Takrir tekrar okundu) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hükümetin 
vazifesidir. Hükümet matbuat kanununa tevfikan ya
par. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
diler! Türk milletinin en büyük kuvveti daima hakka 
ve meşruiyetine istinat etmiştir. Binaenaleyh haktan 
meşruiyetden hariç bir hareket tavsiye buyurmamanı-
zı rica ederim. 

Efendiler! Kanunlarımızın ve Türk Milletinin men
faatini muhafaza etmekte olan Meclisi Âlinize istinat 
eden hükümetinizin bu hususta göstereceği ihtiyat ve 
basiret dairesinde mevcut bilcümle mahazirin izale 
edilmesi mümkündür. Binaenaleyh herhangi istisnai 
şekilde bir muameleye cevaz vermemenin, milletin 
menfaatine muvafık olacağını zannediyorum. Bu iti-
birla bir istisnaî muamele demek olan bu tahrir hak
kında hükümetçe bir şey yapılamayacağını şimdiden 
Meclisi Âlinize arz ediyorum. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Okunan 
takririmiz pek vazıhtır. Gerek Meclisi Âlinize ve ge
rek hükümetinize istisnaî hiç bir teklif dermeyan edil
memiştir. ötedenberi Türklük ve Türkiye Cumhuri
yeti aleyhine neşriyatta bulunan bir kısım Rum ga
zeteleri vardır. Elyevm bu şekilde bu vesile ile Tür
kiye aleyhine Yunanistan fikrini terviç şeklinde ya
zılar yazıyorlar. Bunları bizim gazetelerimizden bir 
kısmı mütemadiyen iktibas etmektedirler. Bunları ta
til etmek hükümetin doğrudan doğruya hakkı sarihtir. 
Bu bir hakkı kanunidir. Bu hakkı kanuniyi hüküme
timizin istimal etmesini bekliyoruz. Yoksa istisnaî 
muamele teklif etmiyoruz. Binaenaleyh teklifimiz, 
doğrudan doğruya hükümetin ahkâmı sarihai kanu-
niyesine istinat ederek bu gazeteleri tatil etmesi fik
rinden ibarettir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Mem
leketin, milletin menafiini muhafaza etmek için hü
kümet hakkı kanunisini istimal edecek ve bu husus
ta hiç bir kimse hakkında istisnaî bir muamele yap
mayacaktır. (Bravo sesleri) 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bizim istediğimiz de 
budur. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Ka
nun herkes hakkında seyyanen tatbik edilecektir. Bu 
hususta fazla teminat vermeyi zait addediyorum. Bi
naenaleyh takririnizi ehemmiyetle, nazarı dikkate ala
cağımızı da ayrıca arz ederim. 

REİS — Esasen bu takrir hükümetin vezaifine ait 
bir meseleye mütealliktir, temenni mahiyetindedir. 
Hükümete tevdi ederiz, mesele bitmiş olur. Binaen
aleyh bu mesele hakkında diğer söz söylemek iste
yenlerin sözlerinden sarfı nazar etmeleri lâzımdır. 

Ruznameye geçiyoruz efendim. Bütçe kanunu mü
zakeresine devam edeceğiz. 

Arif Bey! Söz sırası sizdedir. Efendim! Müzake
reye devam ediyoruz, celseyi tatil etmedik. Arkadaş
lar yerlerine otursunlar! (Gürültüler, devam sesleri) 
On dakika istirahat edilmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 
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İKİNCİ CELSE HAFİDİR 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzarekat; Saat : 5,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref B, (Diyarbekir), Hakkı B. (Yan) 
•~ 

REİS — Celseyi açıyorum, 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

2. — Bir hudut taburu ile bir seyyar jandarma 
alayı ve üç jandarma alayı ile bir süvari jandarma 
bölüğünün derhal teşkiline ve maaş masarifi umu-
miyelerinin jandarma bütçesinin füsul ve mevadı 
muhteUfesine vaz'ına dair kanun lâyihası ve Muvaze-
nei Maliye Encümeninin kanun teklifi ve mazbatası. 
(2/447) 

REİS — Ruznameye alıp müzakere edeceğiz. 

Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen yoktur. Binaenaleyh madelere geçiyoruz. 

Madde 1. — Edirne'de bir hudut taburu ile Bur
sa mıntıkasında bir seyyar jandarma alayı ve Ça
nakkale mıntıkasında üst piyade jandarma taburu ile 
bir süvari jandarma bölüğü teşkiline hükümet me
zundur. 

REİS — Efendim! Kanunun birinci madesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Efendim! 
Bir tadil teklifi vardır, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Edirne, Bursa, Çanakkale kelimelerinin tayymı 

teklif eyleriz. 
Saruhan Karesi 
Reşat Mehmet Vehbi 
Karesi Kajesi 

Osman Niyazi Ali Şuuri 
Saruhan Saruhan 
Kemal Ethem 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Encümen tashihini 
hemen yapabilir. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (İzmit) — Takrir 
nazarı dikkate alınmış mıdır, alınmamış mıdır? 

REİS — Nazarı dikkate alınmıştır. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim! Müsaade buyurur musunuz? Bu kelimelerin tay
ymı reye koyunuz. Çünkü nazarı itibara alınırsa En
cümene gitmesi lâzım gelir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Encümen na-: 
mına bir teklif arz ediyoruz. 

REİS — Bu gibi takrirlerin nazarı itibare alınıp 
alınmayacağı reye konur. Nazarı dikkate alınırsa mad
de Encümene iade edilir. 

BAŞVEKİL FETHİ ALİ BEY (İstanbul) — Dai
ma öyle değildir, paşa hazretleri! 

REİS — Encümen, nazarı dikkate alınan tadile 
göre maddeyi tanzim etmiştir. Okunacak : 

Umum Jandarma Kumandanlığının 1341 senesi 
bütçesine ithal edilmiş olan kıtaattan bir hudut ta
buru ile bir seyyar jandarma alayının ve ahiren teş
kiline lüzum görülen üç piyade jandarma taburu ile 
bir süvari jandarma bölüğünün derhal teşkiline ve 
maaş ve masarifi umumiyelerinin 1341 senesi jandar-. 
ma bütçesine tahsisatı munzamma olarak ilâvesine 
dair kanun. 

Madde 1. — Yeniden bir hudut taiburu ile bir sey
yar jandarma mıntıka alayı, üç piyade jandarma ta
buru ve bir süvari jandarma bölüğü teşkiline Dahi
liye Vekili mezundur. 

REİS — Efendim! Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın'... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Mezkûr kitaatın Şubat 1341 gayesi
ne kadar olan maaşat ve masarifatı umumiyesi ye
kûnu bulunan 113 768 lira merbuit cetvel mucibince 
1340 senesi jandarma bütçesinin füsul ve mevadı muh-
telifesine tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuş
tur.; 
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1340 Jandarma bütçesinin bazı füsul ve mevadı 
muhtelif esine verilecek tahsisatı munzammaya dair 
cetvel. 
Fasıl Madde Lira 

165 

Fasıl 

168 

1 
2 

Madde 

l! 
2 
3 
5 

6 

7ı 

Ümera ve zabitan maaşı 
Efrat maaşı ve iaşe bedeli 

Yekûn 
Mesarifat 

îcarat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbuat 

Mefruşat 
Tabip ücreti, muallecat ve 
hastagân iaşesi 
Harcırah 

2 300 
36 531 

38 831 

Lira 

500 
1 000 

300 
500 

500 
10 000 
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Fasıl Madde 

169 

171 
172 
173 
174 

176 
1716/A 

Mesarifi nakliye ve efrat sev-
kiye'si 10 000 
Binek ve mekkari hayvana
tın yem bedeli 10 000 

Yekûrt 32 800. 

Lira 

Teçhizat ve levazımat 
Teçhizat, edevat ve endaht 
levazımı 4001 

Taşra mesarifi müteferrikası 30O 
Tahsisatı fevkalâde şehriye 7 337 
Efrat merlbusatı 15 000 
Süvari hayvanatının., nal ve 
esmanı 500 
Telefon tesisatı 10 000 
Telgraf ücuratı 5 000 

Cemarî Yekûn 113 768 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yoklama 
sureti ile olması lâzımdır. Nizamnameyi dahili böyle 
emir eder. Yoklama sureti ile olur. 

(Yoklama ile ârâ istihsal edildi) 

REİS — Efendim! Reylerini istimal etmeyenler 
reylerini istimal buyursunlar. 

(İstihsali ârâ tiharri bulmuştur) 

REİS — Kanunun neticeyi arasını arz ediyorum '. 
Reye iştirak eden zevatın adeidi 147'dir kabul eden 
147'dir. Binaenaleyh kanun ittifak ile kabul edilmiş
tir. Red ve müstenkif yoktur. 

REİS — Efendim! Yarın öğleden sonra saat bir 
de içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 5,46 

* • » 

— 143 — 



1 : 4 7 4 . 2 . 1 3 4 1 C : 3 

Umum Jandarma Kumandanlığımn 1341 senesi Bütçesine ithal edilmiş olan kıtaattan bir hudut taburiyle bir 
seyyar jandarma alayınm ve ahiren teşkiline lüzum görülen üç piyade jandarma taburuyle bir süvari jan
darma bölüğünün derhal teşkiline ve maaş ve masarifi umumiyelerinin 1340 senesi Jandarma Bütçesine tah

sisatı munzamına olarak ilâvesine dair-Kanun hakkındaki neticei ârâ 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
ismail Sefa B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef, 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasir Ef. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 
Ahmed Hamdı B, 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi E t 
Refet B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

147 
147 
— 
— 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakır B. 

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

DENİZLİ 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Fevzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELAZÎ7 1 /.I *fx£ Jİ-Z-J 

Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B, 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B, 

— 14 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B, 

GENÇ . 
Muhaddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket Ef> 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdı B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

13 — 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahm iB. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
Musa Kâzım B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Ahmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Al iRıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Dr, Halid B, 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 

KOZAN 
Ali Sadi B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Nuri B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

MENTEŞE 
Esad B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halid B. 

ORDU 
Hamdı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 
Fuad B, 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B, 
Reşat B. 

SÜRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Ziyaeddin Ef. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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