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1, — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Üçüncü İnikat 

3 Teşrinisani 1927 Perşembe 
ismet Beyin riyasetlerinde açılarak iki zatın tah

lifi yapıldıktan sonra inikada nihayet verildi. 
Reis Kâtip 

Reisvekili Afyonkarahisar 
İsmet Ruşen Eşref 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 

9>9<t 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — İmalatı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesinin 

1340 senesi hesabı katisi hakkında kanun layihası. 
(Divanı Muihasebat Encümenine) 
2. — Diyarbekir Vilâyeti ve mülhakatı dahilinde 

hükümet uhdesinde bulunan suların sureti idaresi 
hakkında kanun layihası. 

(Dahiliye, Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
3. — Satılan mektep kitap bedellerinden senesi 

içinde devrolunan miktarın faslı mahsusuna tahsisatı 
munzamma olarak ilavesi hakkında kanun layihası. 

(Bütçe Encümenine) 
4. — Maarif teşkilatına mütedair kanuna bir 

madde tezyili hakkında kanun layihası. 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

5. — 1928 senesi muvazenei umumiye kanunu la
yihası. 

(Bütçe Encümenine) 

Tezkereler 
/. — İzmit'in Şefika köyünden Ahmet oğlu Meh

met'in idamı hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(Adliye Encümenine) 
2. — Şarkikaraağac'ın Afşaf Çaltı köyünden Meh

met oğlu Hüseyin'in idamı hakkında Başvekâlet tez
keresi. 

(Adliye Encümenine) 
3. — Hasbelvazife memaliki ecnebiyede bulunan 

ve memuren merkeze celbolunan Hariciye memurla
rına Türkiye dahilinde kaldıkları müddet için Harici
ye harcırah kanununa tevfikan sekiz misil üzerinden 

ikamet yevmiyesi itası caiz olup olmadığının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
4. — Askeri Ceza Kanununun kırk sekizinci mad

desinin tefsin hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(Müdafaai Milliye Encümenine) 
5. — Zabitan ile muamelât ve hesap memurları

na verilmekte olan tayin zammından kazanç vergisi 
kat edilip edilmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi. 

(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
6. — Gümrük tarifei umumiy esine merbut me-

vaddı kanuniyede münderiç muafiyet, dara ve zuruf 
mesailinden dolayı ashabı eşya ile Gümrük idareleri 
arasında zuhur eden ihtilafatın da tarifei umumiyenin 
tatbikatından mütevellit ihtilafat misillu heyeti hük-
miyece tetkiki lazım gelip gelmeyeceğinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi. 

(Maliye Encümenine) 
7. — Memurin Kanununun kırk dokuzuncu mad

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet, tezkeresi^ 
(Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 
8. — Muhasebei Umumiye Kanununun yirmi 

dördüncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. 

(Divanı Muhasebat, Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

9. — Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair olan 
kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında Başve^ 
kâlet tezkeresi. 

(Ticaret ve Bütçe encümenlerine) 
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10. — Rıza oğlu Ali Fethi Efendinin bakiye! müd
deti cezaiyesinin affı hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

(Adliye Encümenine) 

11. — Arif oğlu Osman hakkındaki hükümde va
ki hatayı adlinin af suretiyle tashihine dair Başvekâ
let tezkeresi. 

(Adliye Encümenine) 

12. — Firar fiilinden dolayı Ankara İstiklâl Mah
kemesince hakkında iki defa hüküm ita edilmiş olan 

Şaban oğlu Abdullah'ın ikinci mahkûmiyetini havi 
kararın ref'ine dair Başvekâlet tezkeresi. 

(Adliye Encümenine) 
13. — Veli oğlu Mehmet hakkındaki hükümde 

vaki hatayı adlinin af suretiyle tashihine dair Başve
kâlet tezkeresi. 

(Adliye Encümenine) 
14. — Vehbi oğlu Korucu Sabri hakkındaki hü

kümde vaki hatayı adlinin af suretiyle tashihine dair 
Başvekâlet tezkeresi. 

(Adliye Encümenine) 

»>e-« 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14.25 

REİS : Kâzını Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisa'r), Ishak Refet Bey (Diyarbekir), Ali Bey Rize) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

REİS — Henüz tahlifleri icra, edilmeyen rüfeka 
varsa buyursunlar efendim. 

3. — TAHLİFLER 

(Ahmet Remzi Bey (Gaziantep) tahlifi icra edildi.) 

4. — İNTİHAPLAR 

1. — Encümenler intihabatı. 
REİS — Efendim; encümenler intihabatı yapıla

caktır. Her encümen için bir sepet veya kutu kon
muştur. Üzerilerine encümen isimleri yazılmıştır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurulur mu efendim. Henüz pusulaları doldur
madık. Beş on dakika sonra intihabat olursa pusula
larımızı yazmış oluruz. 

REİS — Efendim; ara istihsalinden sonra henüz 
reylerini vermeyenler olursa yine reylerini verebilir
ler. Elifba sırasiyle isimler okunacaktır, ismi okunan
lar sağ taraftan gelip reylerini istimal ederler. 

(Artvin dairei intihabiyesinden rey istihsaline baş
landı) 

REİS — Henüz rey vermemiş olanlardan dairei 
intihabiyesinin ismi okunanlar sırasiyle gelip rey ver
sinler. 

(Artvin dairei intihabiyesinden itibaren tekrar 
okundu.) 

REİS — Henüz reylerini vermeyenler varsa reyle
rini versinler, ara istihsali hitam bulmuştur, arayı 
tasnif için kur'a çekeceğiz. 

Osman Bey (Manisa), Edip Servet Bey (İstanbul), 
Tahsin Bey (Aydın) kur'a ile Maarif Encümeni inti
habatı arasını tasnife memur edilmişlerdir. 

Muhittin Bey (Elaziz), Hamdi Bey (Ordu), Celâl 
Nuri Bey (Tekirdağı) Nafıa Encümeni intihabatı ara
sını tasnife memur edilmişlerdir, 

Süleyman Sırrı Bey (Trabzon), Sait Bey (Eskişe
hir), Doktor Halit Bey (Kayseri) Bahriye Encümeni 
intihabatı arasını tasnife memur edilmişlerdir. 

İrfan Ferit Bey (Mardin), Nafiz Bey (Amasya), 
Mehmet Bey (Maraş), Ticaret Encümeni intihabatı 
arasını tasnife memur edilmişlerdir, 
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Emin Fikret Bey (Aydın), Süreyya Edip Bey (To
kat), Salâhattin Bey (Kocaeli) Arzuhal Encümeni in
tihabatı arasını tasnife memur edilmişlerdir. 

Ziyaettin Bey (İstanbul), Nafiz Bey (Erzurum), 
Hasan Fehmi Bey (Kastamonu) Adliye Encümeni in
tihabatı arasını tasnife memur edilmişlerdir. 

Şükrü Bey (Çanakkale), Abdülkadir Bey (Maraş), 
ismail Hakkı Bey (Amasya) Bütçe Encümeni intiha
batı arasını tasnife memur edilmişlerdir. 

Nusret Sadullah Bey (Samsun), Esat Bey (Rize), 
Doktor İbrahim Tali Bey (Diyarbekir) Meclis He
saplarının tetkiki Encümeni intihabatı arasını tasnife 
memur edilmişlerdir. 

Doktor Hakkı Şinasi Paşa (İstanbul), Şahin Bey 
(Gaziantep), İhsan Bey (Ankara) Müdafaai Milliye 
Encümeni intihabatı arasını tasnife memur edilmiş
lerdir. 

Kani Bey (Manisa), Doktor İsmail Besim Paşa 
(Eskişehir), Reşit Saffet Bey (Kocaeli) Divanı Mu
hasebat Encümeni intihabatı arasını tasnife memur 
edilmişlerdir. 

İbrahim Alâattin Bey (Sivas), Refet Bey (Bursa), 
Mahmut Nedim Beyi (Malatya) Hariciye Encümeni 
intihabatı arasını tasnife memur edilmişlerdir. 

REİS — Celseyi açıyorum. Encümenler intihaba-
tına alilt reylerin neticesini arz ediyorum. 

Adliye Encümeni için 253 zat reye iştirak etmiş
tir, muamele tamamdır. 

Ali Nazmi Bey (Muğla), Refik Bey (Konya), Mu
sa Kâzını Bey (Konya), Osman Niyazi Bey (Karesi), 
Filkret Bey (Konya), Münir Bey (Çorum), Ahmet 
Saki Bey (Antalya), Mustafa Feyzi Bey (Saruhan), 
Kemal Bey (Saruhan), Ahmet Hamdli Bey (Yoz
gat), İhsan Bey (Ankara), Hasan Hayri Bey (Edirne), 
Sadık Bey (Balıkesir), Senin Bey (Bursa), Mehmet 
Nazif Bey (Zonguldak), Refik ismail Bey (Sinop), 
Ragıp Bey (Kocaeli), Salâhattin Bey (Kocaeli), Ir-

Zeki Mesut Bey (Edirne), Şakir Bey (Edirne), Ha
san Ferit Bey (Edirne) Ziraat Encümeni intihabatı 
arasını tasnife memur edilmişlerdir. 

ismail Bey (Ordu), Fuat Bey (Konya), Kâzım Bey 
(Aksaray), Kütüphane Encümeni intihabatı arasını 
tasnife memur edilmişlerdir. 

ismail Kemal Bey (Çorum), Hasan Hayri Bey 
(Edirne), Mehmet Cavit Bey (Balıkesir) Teşkilatı Esa
siye Encümeni intihabatı arasını tasnife memur edil
mişlerdir. 

Şevket Bey (Giresun), Ali Bey (Ankara), Doktor 
uat Bey (Kırklareli) Maliye Encümeni intihabatı ara
sını tasnife memur edilmişlerdir. 

Doktor Refet Bey (Urfa), Adil Bey (Samsun), 
Hakkı Bey (İçel) Sıhhiye Encümeni intihabatı arası
nı tasnife memur edilmişlerdir. 

" Ferit Celâl Bey (Urfa), Muhittin Bey (Bitlis), Hil
mi Bey (Adana), Ziraat Encümeni intihabatı arasını 
tasnife memur edilmişlerdir. 

REİS — On dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 15.50 

I — • • II 

fan Ferit Bey (Mardin), Hasan Ferit Bey (Kayseri), 
İki yüz elli üçer rey ile Adliye Encümenine intihap 
©demişlerdir. 

Ziraat Encümenine 257 rey verilmiştir, muamele 
tamamdır. 

Zamir Bey (Adana), Kadri Bey (Aklana), Mehmet 
Cavit Bey (Balıkesir), Şükrü Bey (Bolu), Süreyya 
Tevfik Bey (Tokat), Emin Aralan Bey (Denizli), Yu
suf Bey (Denizli), Mehmet Bey (Kastamonu), Ah
met Hamdi Bey (Konya), Ali Rıza Bey (Mardin), 
Nuri Bey (Mardin), Hakkı Bey (Mersin), Kani Bey 
(Manisa), Yaşar Bey (Manisa), Tahsin Bey (Yoz-

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 16,00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ishak Refet Bey (Diyarbekir), Ruşen Eşref Bey (Afyonkaralıisar) 
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gat). İki yüz eli yedişer rey 'ile Ziraat Encümenine 
intihap olunmuşlardır.; 

Arzuhal Encümeni için 274 zat reye iştirak etmiştir. 
Muamele tamamdır. 

Hasan Fehmi Bey (Kastamonu), Şevket Bey 
(Ordu), Hüseyin Hüsnü Bey (İsparta), Ziyaettin Bey 
(İstanbul), Mustafa Bey (Elâzığ), Rifat Bey (Çankı
rı), Akif Bey (Rize), Ziyaettin Bey (Sivas), İbrahim 
Bey (Kocaeli), ŞeVket Bey (Giresun), Nuri Bey 
(Menteşe), Doktor Hilmi Bey (Malatya), Münip Bey 
(Van), Nafliz Bey (Erzurum), İbrahim Bey (İsparta), 
Ali Ulvi Bey (Eskişehir), Emin Bey (Balıkesir), Ke-
malettin Bey (Kocaeli), Musa Kâzım Bey (Afyonka
rahisar), Nafiz Bey (Amasya), îki yüz yetmiş dörder 
rey ile Arzuhal Encümenine intihap edilmişlerdik. 

jBütçe Encümeni için 247 zat reye iştirak etmiştir. 
Muamele tamamdır., 

Rifat. Bey (Ankara), Şakir Bey (Edirne), Müker-
rem Bey (İsparta), Hasan Tahsin Bey (Elâzığ), Salih 
Vahit Bey (Burdur), Rasim Bey (Sivas), Remzi Bey 
(Sivas), Âdil Bey (Samsun), Ali Cenanii Bey (Gazian
tep), Mehmet Nahit Bey (Kırklareli), Yahya Galip 
Bey (Kırşehir), Niyazi Asım Bey (Kütahya), Sabri 
Bey (Manisa), Faik Bey (Niğde), Süleyman Sırrı 
Bey (Yozgat), Recep Zühtü Bey (Sinop), Aziz Bey 
((Erzurum), Ali Şuuri Bey (Balıkesir), Atâ Bey (Niğ
de), Faik Bey (Edime), Ali Bey (Afyonkarahisar), 
NafiAtuf Bey (Erzurum), ŞevM Bey (Tokat), Mit
hat Bey (Aydın), Muhlis Bey (Bursa). 247'şer rey ile 
Bütçe Encümenine intihap olunmuşlardır. 

Meclis Hesalbatı Tetkik Encümeni için 236 zat 
reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. 

Hâkim Rıza Bey (İsparta), Hüseyin Bey (Elâ-
ziz), Ziya Bey (Çankırı), Mazhar Müfit Bey (De
nizli), Hazım Bey (Kırşehir), Nalim Hazım Bey (Kon
ya), Ragıp Bey (Kütahya), Hakkı Bey (Van), Halit 
Ferit Bey (Ankara), Mustafa Bey (Tokat), 236'şar 
rey ile Meclis Hesabatını Tetkik Encümenine intihap 
olunmuşlardır. 

Maarif Encümeni için 251 zat reye iştirak etmiş
tir. Muamele tamamdır. 

Haydar Bey (Afyonkarahisar), izzet Ulvi Bey 
(Afyonkarahisar), Rahmi Bey (Sivas), Hamdi Bey 
(Ordu), Osmanzade Hamdi Bey (İzmir), Nurettin 
Ali Bey (İstanbul), Refet Bey (Urfa), Ferit Celâl 
Bey (Urfa), ismail Hakkı Bey (Balıkesir), Talât Bey 
(Çankırı), îbrahim Alâattin Bey (Sivas), Necmettin 
Sadılk Bey (Sivas), Şemsettin Bey (Sivas), Kıhnçoğ-
lu Hakkı Bey (Kocaeli), Samih Rifiat Bey (Çanak-

I kale). 251'er rey ile Maarif Encümenine intihap edil
mişlerdir. 

Sıhhiye Encümeni için 242 zat reye iştirak et
miştir. Muamele tamamdı^ 

Doktor Cemal Bey (Antalya), Reşit Galip Bey 
(Aydın), Ahmet Fikret Bey (Erzurum), Hakkı Şina-
si Paşa (İstanbul), Refet Bey (Urfa), Refik Bey (Bur
sa), Fikret Bey (Bilecik), Hüseyin Hüsnü Bey (To
kat), Mustafa Bey (Çorum), Burhanettin Bey (Kay-

I seri), Halit Bey (Kayseri), Doktor Saim Bey (Mani
sa), Doktor Şefik Bey (Bursa), Ahmet Enver Bey 
(İzmir), Emin Cemal Bey (Bolu), 242'şer rey ile Sıh
hiye Encümenine İntihap olunmuşlardır, 

İMaliye Encümeni için 240 zat reye iştirak etrniş-
I (tür. Muamele tamamdır. 

Şefik Bey (Beyazit), Ali Becil Bey (Trabzon), Ah
met Remzi Bey (Gaziantep), Doktor Sadrettin Bey 
ı(Kars), ŞeVket Bey (Kırklareli), Fuat Bey (Konya), 
Hasan Bey (Gümüşhane), Kâzım Bey (Giresun), Mit
hat Bey (Maraş), Avni Bey (Yozgat), İsmail Hakkı 
Bey (Amasya), Fahrettin Bey (Balıkesir), Ragıp Bey 
(Zonguldak), Emin Bey (içel), Fuat Bey (istanbul), 
240'ar rey ile Maliye Encümenine intihap edilmişler-
<ür. 

Nafıa Encümeni için 247 Zat reye iştirak etmiş
tir. Muamele tamamdır. 

Hakkı Bey (içel), Ziya Cevher Bey (Çanakkale), 
Ziya Bey (Çorum), Ethem Bey (Samsun), Doktor 
Asım Bey (Samsun), Ahmet Hilmi Bey (Kay-

I seri) İbrahim Bey (Kütahya), İsmail Hakkı Bey 
(Kütahya), Bahri Bey (Manisa), Akif Bey (Manisa), 

I Osman Bey (Manisa), Mahmut Nedim Bey (Malat
ya), Haydar Bey (İstanbul), Esat Bey (Rize), Saip 
Bey (Urfa), 247'şer rey ile Nafıa Encümenine iatir 
hap olunmuşlardır. 

I Divanı Muhasebat Encümeni için 244 zat reye 
iştirak etmişltir. Muamele tamamdır. 

Refik Bey (Kastamonu), Hasan Bey (Konya), Cev
det Bey (Kütahya), Tahk Bey (Giresun), Mehmet Bey 
(Maraş), Abdülkadir Bey (Maraş), Asım Bey (Erzu-

I rum), Hayrettin Bey (Karesi), Mehmet Bey (Çanak
kale), Arif Bey (Trabzon), Tahsin Bey (Aydın), Mu
hittin Bey (Bitlis), Kâzım Bey (Aksaray), Neşet Bey 

I (Aksaray), Mehmet Ali Bey (Artvin). 244'er rey ile 
I Divanı Muhasebat Encümenine intihap olunmuşlar

dır. 
I Hariciye Encümeni için (249) zat reye iştirak et-
I mistir. Muamele tamamdır. 
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DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Saffet 
Bey (Erzinsan), Edip Servet Bey (İstanbul), Cevat 
Abbas Bey (Bolu), Falih Ruf ki Bey (Bolu), Bekir 
Lutfi Bey (Tokat), Cemil Bey (Tekirdağ), ibrahim 
Taliğ Bey (Diyarbekir), Mahmut Bey (Siirt), Nusret 
Sadullah Bey (Samsun), Nebi Zade Hamdi Bey 
(Trabzon), İbrahim Süreyya Bey (Kocaeli), Nuri 
Bey (Kütahya), Yaikup Kadri Bey (Mardin), Zeki 
MeSut Bey (Edirne), (249)'ar rey ile Hariciye Encü
menine intihap olunmuşlardır, 

Ticaret Encümeni için (252) zat reye iştirak et
miştir, Muamele tamamdır. 

İzzet Bey (Afyonkarah'isar), Nurettin Bey (Ma-
raş), Süreyya Paşa (İstanbul), Hüseyin Bey (İstan
bul), Emin Bey (Eskişehir), Hasan Cavit Bey (Rize), 
Hüsnü Bey (Zonguldak)) Yusuf Kemal Bey (Sinop), 
İsmail Bey (Şebinkarahisar), Daniş Bey (Trabzon), 
Reşit Saffet Bey (Kocaeli), Kâzım Hüsnü Bey (Kon
ya), Cemal Hüsnü Bey (Gümüşhane), Hal'it Bey (Niğ
de), Mustafa Şeref Bey (Burdur), (252) şer rey ile 
Ticaret Encümenine intihap olunmuşlardır. 

Dahiliye Encümeni için (248) zat reye iştirak et
miştir. Muamele tamamdır. 

Hilmi Bey (Adana), Esat Bey (Amasya), Talât 
Bey (Ankara), Emin Fikri Bey (Aydın), Tahsin Bey 
(Erzurum), Münir Bey (İzmir), Sait Bey (Eskişehir), 
Rasih Bey (Antalya), Faik Bey (Tekirdağ), İsmail 
Kemal Bey (Çorum), Mithat Bey (Diyarbekir), Atıf 
Bey (Rize), Halil Bey (Zonguldak), Riifat Bey (Zon
guldak), Ali Rıza Bey (Samsun), Baha Taliğ Bey 
(Kars), Nevzat Bey (Konya), Hacim Muhittin Bey 
(Giresun), Ali Münif Bey (Mersin), Abdülmuttalip 
IBey (Malatya), Vasıf Bey (Malatya), Galip Bey (Niğ
de), Avni Bey (Samsun), Halit Bey (Kars), İsmail 
.Bey (Ordu), (248)'er rey ile Dahiliye Encümenine 
intihap edilmişlerdir. 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni için (242) zat reye 
iştirak etmiştir, muamelat tamamdır. 

Yunus Nadi Bey (Muğla), Haydar Rüştü Bey 
(Denizli), Hamdullah Suphi Bey (İstanbul), Asaf Bey 
(Bursa), Asım Bey (Artvin), Akçoraoğlu Yusuf Bey 
(İstanbul), Celâl Nuri Bey (Tekirdağ), Mehmet Emin 
Bey (Şebinkaralhisar), Ağaoğlu Ahmet Bey (Kars), 
İhsan Bey (Beyazit), İlyas Sami Bey (Bitlis), İhsan 
Bey (Cebelibereket), Hakkı Tarık Bey (Giresun), 
Doktor Fuat-Bey (Kırklareli), Kemal Bey (Adana), 
(242) şer rey ile Teşkilâtı Esasiye Encümenine inti
hap olunmuşlardır. 

Bahriye Encümeni için (2â6) zat reye iştirak et
miştir. Muamele tamamdır. 

Sami Bey (Ankara), Recai Bey (Ordu), Hamdi 
Bey (istanbul), Ali Rıza Bey (Kastamonu), Lütfi 
Müfit Bey (Kırşehir), Halit Bey (Beyazit), Nakittin 
Bey (Elaziz), Reşit Bey (Gaziantep), Doktor Kâzım 
Bey (Denizli), Tevfik Bey (Şebinkarahisar). (266)'şar 
rey ile Bahriye Encümenine intihap olunmuşlardır. 

'Müdafaai Milliye Encümeni için (247) zat reye 
iştirak etmiştir, muamale tamamdır. 

Abdülhak Bey (Erzincan), Aziz Samih Bey (Er
zincan), İhsan Paşa (İstanbul), Muhittin Nami Bey 
(Bitlis), Esat Bey (Bursa), Cemil Bey (Bolu), İbra
him Bey (Bilecik, İsmail Besim Paşa (Eskişehir), Ali 
Rıza Bey (Cebelibereket), Avni Paşa (Cebelibereket), 
Kılıç Ali Bey (Gaziantep), Şevket Bey (Gümüşha
ne), Recep Bey (Kütahya), Salih Bey (Yozgat), Ra-
sim Bey (Bilecik). (247)'şer rey ile Müdafaa i Milli
ye Encümenine intihap olunmuşlardır. 

Kütüphane Encümeni için (248) zat reye iştirak 
etmiştir. Muamele tamamdır. 

Abdullah Bey (Trabzon), Fazıl Berki Bey (Malat
ya), Besim Atalay Bey (Aksaray), Halil Nihat Bey 
(Gümüşhane), Ahmet Rasim Bey (İstanbul), (248)'zer 
rey ile Kütüphane Encümenine intihap olunmuşlar
dır. 

5. — Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin Beyanatı. 
REİS — Efendim, Başvekil Paşa Hazretleri be

yanatta bulunacaklardır. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ — 
Muhterem efendiler; Hükümetin takip edeceği umu
mi siyaset üzerinde mufassal beyanat ile sizi tasdi 
etmek lüzumlu olmadığı zannındayım. Bilhassa bu 
günlerde noktaı nazarlarımızı ve hattı hareketleri
mizi kâfi derecede gösteren müteaddit vesilelerle be
yanatımızdan sonra senelerderiberi takip ettiğimiz 
umumi siyasetimizde esas itibariyle bir tebeddül bu
lunmadığı teslim buyrulur, 

Ben bugün ancak bazı noktalara temas ederek 
siyasetimizin basit bir çerçevesini arz etmek niye
tindeyim. Biliyorsunuz ki, muhterem efendilerim, Da
hili siyasette biz her şeyden evvel, vatandaşlar için, 
hür, rahat ve endişesiz, kendi işlerine bütün tasav
vurlarını ve gayretlerini hasretmeye müsait bir emniyet 

*ve huzur taraftarıyız. (Alkışlar) Senelerdenberi bu 
hususta elde ettiğimiz neticelerin, vatandaşlarımı
zın memnuniyet ve menfaatlerini en iyi bir şekilde 

I temin ettiği ümidindeyiz., 

V 
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Şark vilâyetlerimizin bazı mıntıkalarında, büyük 
irticai hareketlerin kati akametinden sonra, bazı me-
yusane şakavetler devam etti. Bu şakavetleri Cum-
ihuriyeitin nimet ve ıslahatında hususi menfaaılerini 
haleldar görenlerin sön gayreti addetmekten ve geniş 
hudutları, iltica ve avdet için istifade edilebilir zan
netmekten mütevellit addedebiliriz. Bir taraftan hu
dutları beynelmilel kavaidin icaibatı dahilinde ber
taraf için muhilli sükûn olmayacak bir amil haline 
getirmek için sarf ettiğimiz ciddi ve müstakimane 
gayretlerin semereler ümit ettirmesi, diğer taraf
tan halkın Cumhuriyetin nimetlerini idrak ederek biz
zat tahrikâta mukavemet eylemesi ve aynı zamanda 
Cumhuriyetin madidi kuvvetinin maddeten dahi te
zelzül ettirilemeyeceğinin mükerrer tecrübelerle an
laşılması, şakavetten ümit besleyenlerin bütün ak
samı vatandaki huzur ve nizama ram olacaklarına 
şüphe bırakmamaktadır, ilâve etmeliyim ki; bu eşki-
yayı takip için mahalli zabıta kuvvetlerinden ve ma
halli garnizonlardan başka kuvvet istimaline mec
bur olmadık. 

Şark vilâyetlerimizin bazı manatıkı dediğimiz 
zaman bunun vâsi bir mıntıka manasında alınmama
sını tasrih etmek isterim. 

iBu, Genç, Lice, Palu, Hınıs gibi dört beş kazaya 
münhasır olan bir sahadır. Şark Vilâyetlerimizin bü
tün mamureleri ve bütün sahaları huzur ve asayiş 
içindedirler. Alelumum memleketimizin huzur ve 
asayiş için misal olmak üzere derim ki hükümeti bil
hassa teçhiz ettiğiniz takriri sükûn salâhiyetini kul
lanmağa, istiklâl mahkemelerini yeniden intihaba lü
zum görmediğiniz mart ayından beri, hemen hiç 
kullanmağa lüzum görmedik, 

'Kezalik memlekette idarenin nasü en uzak kö
şelere kadar saat gibi işlediğine misal olmak üzere, 
son tahriri nüfus teşebbüsünü de gösterebilirim. 
Muhterem halkımızın kendi hükümetini kendi ira
desinin izhar ve tatbiki addettiğini, muvasalatı bizim 
arzumuzdan ve ihtiyacımızdan bu kadar eksik olan 
bu büyük memlekette, bir günde fennin en yeni usu-
usulleriyle tahriri nüfusa imkân vermekle ispat et
miştir. 

Yüksek salâhiyeti, beynelmilel bir mevkii haiz 
olan İstatistik Müdiri Umumi yemiz münhasıran kendi 
intihap ettiği usullerini memleketin her tarafında 
seyahat ve ittihazı tedabir ederek tatbik edebilmiş 
ve Türkiye nüfusunun on dört milyona yakın oldu
ğunu gayrı kabili itiraz bir sıhhatle ilân etmeye mu
vaffak olmuştur. (Sürekli alkışlar). 

— 23 

Gelecek devrei mesuliyetimizde de memleketin 
huzur ve asayişini ve adliyenin hâkim ve her müş
külü halleder vaziyetini muhafaza etmeyi birinci va
zifemiz addedeceğiz (Alkışlar). 

Harici siyasetimizin istikrar ve istikametin her 
tarafta anlaşılmakta olduğunu ümit ediyorum. Tees
süs etmiş dostluklara riayet ve vefa göstermekle ye
ni dostlukların teessüs edebilmesini telif etmek dü
rüst bir siyaset için mümkün olduğunu ispat etmiş 
bulunuyoruz. Beynelmilel âlemde bugün bizi endişe
ye düşürecek müstacel ve mühim bir mesele karşı
sında bulunmuyoruz. Geniş hudutların muhilli em
niyet olmaması için dostane teşriki mesai ve vatan
daşlarımızın henüz bazı yerlerde fiilen tahsil oluna
mayan emlâk ve hukukunun ve beynelmilel kavait 
dahilinde muteber ve mahfuz tutulması hariciyemi
zin bu gün bilhassa meşigul olduğu meselelerdir. Bey
nelmilel ihtilâfatın mahiyet ve tabiatına göre icabın
da hakem vasıtasiyle tesviye edilmesine teşebbüs et
mekten hali kalmıyoruz. 

Muhterem efendilerim: 
Hükümetin Nafia işlerine bilhassa ehemmiyet 

vermekte olduğunu bilmem tasrihe lüzum var mıdır? 
Cumhuriyetin ilk gününden itibaren başlıca vazife
si, imar ve ümran olduğunu idrak etmekte teahhür 
etmedi, önümüzdeki sene Nafi bütçesini otuz iki 
milyon göreceksiniz. Bizim ihtiyaçlarımıza göre he
nüz nakıs bulduğumuz bu rakam bu günkü haliyle 
de Türk milletinin nasıl bir sulh ve ümran unsuru 
olduğunu ifade eder ümidindeyim. 

Bütçeden tedarik olunabilecek vasıtaları, gele
cek seneler için de Müdafaai memleket yanında bil
hassa imarı memlekette tahsis etmek fikrindeyiz, 
Ümit ederim ki bu sene yalnız altı istikamette işleyen 
şimendifer inşaatının gelecek senelerde daha başka 
istikametlerde işlemesine ve Nafianın bilhassa su iş
lerinde ve diğer imar yollarında da faaliyet göster
mesine imkân bulacağız (Sürekli alkışlar). 

İktisadi faaliyetlerimizi evvelemirde ve bilhassa 
memleketin iktisadi açığını kapamak hedefine temer
küz ettirmeye çalışacağız. Derhal teşkil edeceğimiz 
âli iktisat meclisinin gerek bu hususta ve gerek ha
yat pahalılığında hükümete fenni birçok delâletler 
yapabileceğini kuvvetle ümit ediyorum. 

Efendilerim : 
İdarei umumiyede mümkün olduğu kadar tasar

rufa riayet ile elde edilecek vesaitin muhtaç olduğu
muz yeni ve müsmir işlere hasrını iltizam ediyoruz. Bu
rada teferruatla işlerine temas ettiğim her vekâleti-
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niz her sene nihayeti yalnız umuru vekâleti tedvir 
ettiğini değil o sene zarfında yeni ve ileri biriş yap
mış olduğunu da söyleyebilecek bir vaziyettedir. Atide
ki idaremizde dahi her senenin her şubei devlette 
ileri ve yeni bir hatve temin etmesi mesaimizin ve 
tarzı tef ekürüm üzün esasını teşkil ettiğini cesaretle 
ifade edebilirim. (Alkışlar) 

'Muhterem efendilerim; 
Yeni sene bütçesinde bütün bu tasavvuratımızın 

ifadesini bulacaksınız. Bütçenin hakiki varidata isti
nat etmesi için biz çak gayret ve dikkat sarf ettik. 
Büyük Meclisin hakiki bir bütçe vücuda getirmek 
için kendisi bizzat emin oluncaya kadar takayyüt 
ve müzaharet göstermesine bilhassa arzı ihtiyaç ede
riz. 

Devlet bankasına ait kanun lâyihalarını bu sene 
büyük Meclise takdim edeceğiz. Bir seneye kadar bir 
zaman Zarfında da Cumhuriyet Bankasının küşadı 
müyesser olacağını ümit ediyoruz (Alkışlar). Hazine
nin kudreti ve maliyenin sarsılmaz bir halde muha
fazası için büyük Meclisin bütün memlekette hisso-
lunacak alâkayı malhsusasından istiane ederiz. Kaçak
çılık ve her nevi suistimalâta karşı mücadeleyi son 
hadde kadar artırmak kararında olan hükümet mü-
zaharetimize mazhar olursa hem bu mücadeleyi ba
şaracağına, hem de elde edeceği semerelerin hazine
yle yeinli (kiuıdlridt ve vülsıait veıneceğiınıe 'klainlildir. 

Yeni hükümeti teşkil ederken bazı vekâletlerin 
teVhidini de ihzari olarak teemmül ettik. Cumhuri
yetin kuvvetlerinde emir ve kumanda bir Erkânı Har-
biyei Umumiyede birleştirilince idari ve siyasi cihaz
larının da bir vekâlet makamında müteaddit müste
şarlarla birleşmesini en müsmir teşkilât zannediyo
ruz. Bahriye Vekâleti bu teşkilât içine kalp ve mecz 
edilmekle bahri ordunun müdafaai memleket ve mil
let mecmuasındaki vazaif ve vesatini daha iyi tanzim 
ve teçhiz edeceğimizi ümit ediyoruz. Ticaret ve Zi

raat Vekâletlerinin iktisat Vekâleti namı altında tev
hidi ise fikri tasarruf ile beraber halin ihtiyacına uy
gun olacağını düşünüyoruz. 

Muhterem efendilerim; 
'Esasları ve daha vasi teferruatı malum olan bu 

beyanatım tasvip buyurulur ve yeni hükümeti teşkil 
eden aza tasvip ettiğiniz programı tatbike kifayetli 
görülürse biz de bu esasları şevk ve gayret ve cid
di ümidi muvaffakiyet ile takip ve tatbik edebiliriz. 
Bu aziz vatanın mukadderatında müessiri asli olan 
reylerinize tayini esami ile arzı ihtiyaç ederiz efen
dilerim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

RiBİS — Efendim, Başvekil Paşa hazreetlerinin 
beyanatından sonra hükümete itimat meselesini ta
yini esami ile reyinize arz ediyorum. 

Şuraya bir kutu konulacaktır, hükümete itimat 
edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey pusulası vere
ceklerdir. 

(Gümüşhane dairei intihabiyesinden istihsali ara
ya başlandı), 

Henüz rey vermeyenler rey versin, ârâ istihsali 
hitam bulmuştur. Neticei ârâyı arz ediyorum. (271) 
zat reye iştirak etmiştir. İki zat sonradan rey vermiş
tir. Muamele tamamdır. Binaenaleyüh (269) rey ile 
yani mevcudun ittifakiyle İsmet Paşa Hükümetine 
beyanı itimat olunmuştur. Alkışlar). 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ 
(Malatya) — Muhterem efendilerim; Hükümete lâ
yık gördüğünüz itimada ben ve arkadaşlarım saffet 
ve muhalesetle arzı şükran ederiz. İstihsaline azmet
tiğimiz muvaffakiyetlere hizmet için bütün dikkat ve 
gayretlerimizi sarf eyleyeceğiz ve bütün varlığımı
zı hasredeceğiz. (Allah muvaffak etesin sesleri, al
kışlar), 

REİS — Meclis Pazartesi günü saat 14'de inikat 
edecektir. 

Hitamı iriJkat; Saat: 17,00 
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