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killiğine Elâziz mebusu Fuat Beyin tayin edildi
ğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 10 

2 — Nafıa vekâletine Afyon Karahisar me
busu Ali Beyin tayin edildiğine dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi 10:11 

3 — Bütçe encümenine iki aza intihabı hak
kında Bütçe encümeni riyaseti tezkeresi 11,14 
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1 — Denizli mebusu Mazhar Müfit Beyin, 

inkilâp kürsüsünde verilen derslerden halkın is
tifadesinin temini için ne düşünüldüğüne dair 

Sayıfa 
şifahî sualine Maarif vekili Hikmet Beyin cevabı 11:13 

2 — İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, İtal
ya başvekilinin nutku münasebetile şifahî suali
ne Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyin ce
vabı 14:17 

5 — Müzakere edilen maddeler 13 
1 — İstanbul üniversitesinde çalıştırılacak 

ecnebi mütehassıslarla aktolunacak mukavelele
re dair 1/833 numaralı kanun lâyihası ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları 13 

2 — Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat 
için taahhüt akti mezuniyetine dair olan kanunun 
1 inci maddesine bir kelime ilâvesine ve kanun 
hükümlerinin 1933 senesi nihayetine kadar uza
tılmasına dair 1/801 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası 13:14 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI F 

Kastamonu mebusluğuna seçilen Muhtar Beyin 
intihap mazbatası tasdik olunduktan sonra, 

Zehirli gazlerle bunları kullanmağa mahsus vasıta
ların memlekete sokulmasının ve memlekette yapıl
masının menine, 

Türkiye - Suriye hududu üzerinde demiryollarm 
işletilmesi tarzına dair Türkiye - Fransa Hükümetleri 
arasmda yapılan mukavelenin tasdikma, 

Suriyede Türklere ait emlâk ile Türkiyede Suri
yelilere ait emlâk hakkında yapılan itilâfname müdde
tinin temdidine, 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü me
murları maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna bağlı cetvelde tadilât yapılmasına, 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli
ne müteallik Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri ittihadı arasında aktolunan mukave- | 

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Umumî hıfzıssıhha kanununda bazı değişiklik
ler yapılması hakkında kanun lâyihası (Sıhhat ve iç
timaî muavenet encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri 

yapılması hakkında 1/787 numaralı kanun lâyihası ve 
Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzname-
ye) 

1 — Maliye vekâleti ile Nafıa vekâleti vekilli
ğine Elâziz mebusu Fuat Beyin tayin edildiğine 
dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 

REİS — Riyaseti Cumhur tezkereleri vardır, 
okunacaktır efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3 şubat 1934 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Beyefen
di, sıhhî mazereti dolayısile istifa etmiş, oldu-

lenamenin yeniden altı ay temdidi hakkındaki proto
kolün tasdikma, 

1933 senesinde Lozanda Türkiye ile Amerika bir
leşik Devletleri murahhasları tarafından imza edilen 
iadei mücrimin muahedenamesinin tasdikma müte
dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri icra 
edildikten sonra perşembe günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Mersin Rize 

~ Hamdi Ali 

SUALLER 
1 — Denizli mebusu JMEazhar Müfit Beyin, inkılâp 

kürsüsünde verilen derslerden halkın istifadesini te
min için ne düşünüldüğüme dair şifahî sual takriri 
Maarif vekâletine havale edilmiştir. 

3 — Vilâyetler idaresi kanununun 58 inci madde
sine göre 3 vilâyette idare heyeti teşkiline ve 1452 nu
maralı kanuna bağlı 2 numaralı cetvele ithaline dair 
1/864 numaralı kanun lâyihası ye Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

4 — Yol işaretlerinin birleştirilmesi hakkmdaki 
mukavelenamenin tasdikma dair 1/665 numaralı ka
nun lâyihası ve Nafıa, Hariciye ve Dahiliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

ğundan yerine Nafıa vekili Fuat Beyefendinin 
naklen tayini ve Nafıa vekâleti işlerinin vekâ
leten Fuat Beyefendi tarafından yapılması Baş
vekâletin 3 - II - 1934 tarihli teklifi veçhile ten
sip kılındığım arzederim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi M. Kemal 

2 — Nafıa vekaletine Afyon Karahisar me
busu Ali Beyin tayin edildiğine dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi 

B Î K Î N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Refet B. 
KATİPLER: Refik B. (Konya), Hamdi B. (Mersin). r 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 
3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

ÎDİLEN EVRAK 

- 1 0 -
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Büyük Millet Meclisi Yüksfek Reisliğine 

16 şubat 1934 
Münhal bulunan Nafıa vekâletine Afyon me

busu Ali Beyefendinin tayini, Başvekâletin 
16 - II - 1934 tarihli teklifi veçhile tasvip kılın
dığını arzederim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi M. Kemal 

3 — Bütçe encümenine iki aza intihabı hak
kında Bütçe encümeni riyaseti tezkeresi 

REİS — Bütçe encümeni Reisi Burdur mebu
su Mustafa Şeref Beyin tezkeresini okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
2 - IV -1934 

Encümenimiz azasından Nafıa vekilliğine ta-
yi ııedilen Afyon KaraJhisar mebusu Ali Bey ile 
vefat eden Konya mebusu Kâzım Hüsnü Bey
den açılan yerlere iki zatin intihabına ait mua-

1 — Denizli mebusu Mazhar Müfit Beyin, | 
inkılâp kürsüsünde verilen derslerden halkın is
tifadesinin temini için ne düşünüldüğüne dair 
Maarif vekâletinden şifahî suaiİ7te Maarif vekili I 
Hikmet Beyin cevabı i 

REİS — Mazhar Müfit Beyin bir sual tak- l 
riri vardır okunacaktır. . 

Yüksek Reisliğe 
istanbul Üniversitesindeki inkılâp enstitüsü i 

derslerine talebeden maada bütün halk büyük >| 
bir heyecanla alâka göstererek dersleri dinle
mek ve bu suretle inkılâbımız tarihine vukuf ; 
peyda etmek üzere enstitüye gittikleri halde j 
mümanaata uğrayarak bu mühim derslerden ! 
halk istifadeden mahrum kalıyor. Halbuki hal-
kımızm bu heyecan ve dersleri takip hususun
daki emel ve arzulan ne kadar şayanı şükran ise; | 
bu mümanaatla halkı inkisara uğratmak ta o | 
derece şayanı teessüftür. Binaenaleyh halkın 
istifadesini temin için vekâletçe ne düşünülü
yor. Bu hususta sualime Mecliste şifahen cevap I 
vermesini Maarif vekâletinden rica ederim. I 

Denizli f 
Mazhar Müfit 

MAARİF V. HİKMET B. (Manisa) — Efen- \ 
dim, halkın, bilhassa münevver gençliğin, 
inkılâp kürsüsünde verilen dersleri takip için 
gösterdiği istek son derece şükrana şayandır. 
Bundan da Maarif vekâleti ve Üniversite çok 
memnundur. Yalnız vaziyet şudur: Üniversi
tenin büyük konferans salonu en ziyade sıkı- I 

melenin ifası arzohlnur efendim. 
Bütçe E. Reisi 

Burdur 
Mustafa Şeref 

REİS — Bütçe encümeni için iki aza intihap 
edilecektir. Şimdi gezdirilen kutulara reyleri
nizi atarsınız efendim. 

Efendim, muamele vergisi kanunu mühim 
bir kanundur. Elyevm İktisat encümeninde bu
lunuyor. Halbuki Bütçe encümeni bütçeyi ha
zırlamak üzeredir. Bu kanun da bütçe ile alâ
kadardır, tensip buyurursanız daha çabuk çık
ması için ibir muhtelit encümen teşkil edelim. 
İktisat, Maliye ve Adliye encümenlerinden mü
teşekkil bir Muhtelit encümen seçeriz münasip 
mi efendim? (Münasiptir sesleri). 

Tensip buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın
lar ... Kabul etmeyenler .... Kabul edilmiştir. 

Bu encümenlerden beşer aza seçilse müna
sip mi efendim? Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şu halde kabul edilen bu muhtelit encümen 
için Maliye, İktisat ve Adliye encümenleri be
şer aza seçeceklerdir. 

sildiği takdirde 1500 kişi alır. Oraya usulen 
<devam etmeğe mecbur talebe ve muallim adedi 
1000 - 1200 dür. İlk günler o derece tehacüm 
olmuştur ki, salonda nefes almak biıe güçtü. 
Bu teüaeüm karşısında Üniversite bazı tedDir-
ler almak mecburiyetini hissetti. Çünkü halk 
öyle doluyordu ki, şu tarafa halk, şu tarafa ta
lebe otursun demek çok güç idi. Ondan dolayı 
biraz tahdidat koymağa mecbur oldular. Şimdi 
tandidat kalkmıştır. 

İlk defa giremeyenler gelmedikleri için şimdi 
daha az doıuyor. Binaenaleyh şimdi serbest
tir. 1500 kişilik yere kaç kişi oturabiliyorsa 
oturuyor. 

Ankaradaki dersler için de bir çok zevata 
kart verilmiştir. Bu derslere gelip anlayabile
cek kimseler bilhassa münevverlerdir. Dersler 
serbest, fakat münevver olmayan halkın anla
yış seviyesinin üstündedir. Fakat buna rağmen 
halkm bu derslere iştiyak gösterdiği sununla 
isabittir ki, açık yerde radyo oldu mu, halk etra
fına toplanıyor ve bir saat dinliyor. Oradaki 
dersleri radyodan da veriyoruz, binaenaleyh 
bundan herkes istifade edecektir. Sonra dersler 
hazırlandıkça tabedilecek ve azamî surette ucu
za satılacaktır. Yani kitabı belki 15 - 20 kuruşa 
.satabileceğiz. Bu suretle herkes istifade edebile
cektir. Istanbulda 400 - 500 münevver, talebe ve 
muallim hariç, aynca burada bir kaç yüz münev
ver doğrudan doğruya dersleri dinleyebiliyor. 
Radyo ile on binlerce vatandaş dinlemektedir. 
Bunları, gayet ucuz olarak tabedip dağıtarak, 

4 — SUALLER VE CEVAPLAR 

\ 
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isteyenlerin okumalarını temin edeceğiz. Yani I 
bu günkü şerait içinde, bu günkü vesaitimizle 
azamî yapabileceğimiz şey budur. Fakat Mecli
si Âliniz arzu buyurursa beş altı bin kişi alabile
cek bir konferans salonu yaptırmak ve herkesi 
oraya getirmek için tahsisat verilirse minnettar 
oluruz. Maruzatım bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli)) — İstanbul 
üniversitesindeki, İnkılâp enstitüsünde veril
mekte olan ( İnkılâp tarihi dersleri ) o kadar 
mühimdir ki, bundan hiç bir vatandaş kendisini 
müstağni göremez. Hatta o kadar iddia edebili
rim M, inkılâbın bizzat içinde bulunanlar bile 
yalnız bulundukları saha hakkında malûmat el
de etmişlerdir, bu cihet malûmu ihsannuzdır. 
İnkılâbın siyasî, askerî, adlî, içtimaî, idarî bir 
çok aksamı vardır; gayet şümullüdür. Bunun 
hakkında malûmat edinebilmek için, bu dersleri 
tedrise memur olan hocalar bile, hususî ve resmî 
bir çok vesaik tetkik etmeğe ve bir çok malûmat 
toplamağa muhtaçtır. İşte bu dersin lüzum ve 
ehemmiyetini idrak eden, Maarif vekili Beyefen
dinin kemali şükranla yadettiği, vatandaşlarımı
zın bu idrakinin neticesi olarak bir çok halk; bu 
aşk ve heyecanla Üniversite kapılarma koştuk
ları zaman, maatteessüf kapıları suratlarına ka
palı bulmuşlardır. Hatta bu heyecan ve aşk o 
derece ileri gitmiştir ki - bundan maksat inkılâp 
tarihimizde bilgi hâsıl etmek arzusudur - Üni
versitenin kapılarının kapalı olmasma tahammül | 
edemeyen halk, kapılan kırarak içeri girmişler I 
ve talebe onları alkışlarla kabul ederek, kendi 
aralarında yer göstermişlerdir. Bu derece ehem
miyetli olan bu dersi dinlemeğe gelen her hangi 
bir vatandaşın seviyesini, sen münevversin, sen 
değilsin diye tayin edecek mikyas nedir? 

Demek ki, malûmumuz olmayan vatandaşlara 
münevver değilsin diyemeyiz. Binaenaleyh lü
zum ve ehemmiyeti derkâr olan bu derslerden, 
bütün halkın istifadesini temin için, cümlece 
matlup olan, alınacak tedbirler vardı. Meselâ 
benim takririmden sonra, burada başlayan kon
feransları dinlemek için ne güzel tedbirler alın
mıştır. Krrathanalerde, evlerde ve hatta Türki
ye haricinde, mükemmel surette radyolarla din
lendiği halde niçin İstanbul Üniversitesine bu 
dersleri dinlemek için bir hoparlör konarak, ta 
Bayazıt meydanında, Sofya meydanında (Hande
ler). Ayasofya meydanında, hatta Sof yada 
(Alkışlar), Taksim meydanında ve evlerde, 
bütün Türk vatandaşlarına niçin dinlettirilme
di? Bu, yapılabilirdi. Efendiler, benim bu 
takriri vermeme saik olan mesele, vatandaş
ların bilmek istediği bu bilgiden mahrum edil
memeleri için tedbir alınması içindi. Fakat ikin
ci bir saik daha var. 

RASIH B. (Antalya) — İstizaha mı çekiyor
sun? 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Malû
munuzdur ki, biz Büyük şefimizin yürüttüğü 

4934 C i i 
I ve teşkilâtı esasiye kanununun vatandaşlara 

bahşettiği hürriyet ve serbestisine karşı; ka
nun ve nizama müstenit olmadıkça, şu veya bu 
memurun keyfi için; yasaklar koyacak devir
de değiliz (Bravo sesleri). İste efendiler, id
dia edebilirim ki; İstanbul Üniversite kapısı
nın, isterse bir gün, isterse iki gün olsun, 
vatandaşlara kapanması; inkılâba ve inkılâp 
tarihine vukufsuzluk neticesidir. İnkılâp ve in
kılâp tarihine vâkıf olsalardı o kapılar kapan
mazdı. Vekil Beyefendi buyurdular ki; bir 
büyük konferans salonuna ihtiyaç vardır ve bu
nun için de para veriniz. Filhakika arkadaş
lar, böyle bir salona ihtiyaç vardır. Istaribuİ-
da hakikaten 1500 kişiden fazla vatandaşı ala
cak bir salon yoktur (Ayasofya camisi var 
sesleri). Bizde bir âdet, bir usul vardır. Her 
hangi bir mesele hakkında biraz vüsat talep 
ettik mi, derhal bir bütçe, bir para meselesi 
ile mukabele ederiz. Para meselesi mühim bir 
meseledir. Filhakika mümkünse Maarif ve
kâleti bütçesine böyle bir para koymak çok gü
zel bir iştir. Bu imkânın bulunmasını gönülden 
temenni edelim. İnşaallah olur. Fakat olmazsa; 
buradaki derslere başladıktan sonra, burada al
dıkları tedbirlerin Istanbulda da tatbiki lâzım
dır. Çünkü efendiler, arzediyorum, biz devri sa
bıkta bu keyfî yasaklardan çok canı yanmış ar
kadaşlarız. Binaenaleyh iddiam budur; teşkilâ-

I ti esasiyenin vatandaşlara verdiği hürriyet ve 
serbesti, kanun ve nizama müstenit olmadıkça, 
şu veya bu her hangi bir memurun keyfi için tah

dit edilemez. Bilhassa inkılâp tarihini bilmekten 
doğan bahisler, şu veya bu bahane ile menedile-
mez. Bunu Vekil Beyefendiden bilhassa rica ede
rim. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Efendim, bir defa halk ve münevver meselesini 
izah edeyim. Böyle, münevver girsin halk girme
sin, diye bir şey olmamıştır ve böyle bir şey de 
söylemedim zannediyorum. Gayrimünevver halk
tan addedilmeyecek midir? Yalnız söylemek is
tediğim şudur ki; Üniversiteye gelenler, böyle 
kütle halinde münevverlerdir ve esasen dersle
rin seviyesi onlara göredir. Münevver de halk
tandır. Bu tehacüm münevverler tarafından ol
muştur. 

Mazhar Müfit Bey arkadaşımız diyorlar M, 
kapılar keyfî surette kapatılamaz. Şimdi 1 500 
kişiyi gayet sıkışık surette alan bir salon var. 
Bu salona 1 000 - 1 200 kişi vazifeten girecekler
dir, orada bulunacaklardır. Bunlar imtihan ver
mekle mükelleftirler. Binaenaleyh şimdi kapıla
rı herkese açık bulundurursak ve oraya hariç
ten 1 000 - 1 500 münevver girer oturursa, 
imtihan vermeğe mecbur olanlar da gelip yer 
bulamazlarsa, bu doğru mu olur ve o vakit bize 
demez misiniz ki, niçin tedbir almadınız? (Doğ
ru sesleri). Sonra bu derslerden imtihan vere-

I mezlerse, bunlar için neden yer hazırlamadınız? 
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Ayni suretle bu sual de (bizim için varit olabilir
di. Biz, evvel beevvel talebenin ve hars şube
sinde ders okutan muallimlerin - hatta bütün 
muallimlere bile yer bulamadık, Onları gelecek 
seneye bıraktık - edebiyat, felsefe, tarih coğraf
ya, yani kültür dersleri okutan muallimlerin de
vamım mecburi kıldık. Binaenaleyh evvel be
evvel bizim vazifemiz, bu dersleri takip ile 
mükellef olanlara yer temin etmekti. Bunun 
haricinde kim gelirse kabul ediliyor. Esasen 
münevver veya gayrimünevver farkı da gözetil-
memiştir ve esasen öyle bir fark yoktur. Biz
de münevverlik bir smıfa münhasır değildir ki... 

Sonra radyo tertibatı için tstambulda tetki-
kat yaptım, Fakat kablomuz yok, tertibatımız 
nakıstır dediler; bunun üzerine yapılamadı. 
Bunu Ankara da yaptırdık. Maamafih tstanibu-
la gidince yeniden tetkik ettireyim, bir kolayı 
varsa yaptırayım. 

Mazhar Müfit Beyefendi bütçe meselesidir 
dediler. Tabiî beş altı bin kişilik bir yer iste
niliyorsa bütçe meselesi olur. (Kâfi sesleri) . 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Vekil Be
yefendiye çok teşekkür ederim. Lâzrmgelen ted
birleri almışlar, bizim de maksadımız bu idi. 
Yalnız münevver meselesinde, zannederim, ben-

1 — İstanbul üniversitesinde çalıştırılacak 
ecnebi mütehassıslarla aktolunacak mukavele
lere dair 1/833 numaralı kanun lâyihası ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 

îstanbul üniversitesinde istihdam olunacak ec
nebi mütehassıslarla aktolunacak mukavele

lere dair kanun 
MADDE 1 — Maarif vekâleti, İstanbul Üni

versitesine alınmış ve alınacak ecnebi mütehas
sıslarla müddeti on seneyi geçmemek üzere lü
zum görülecek müddetlerle mukavele yapabilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu yürütmeğe Maarif 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 33 üncü inikat zaptın-
dadır. 

deniz yanlış anlamadım ve aynen buraya zap-
tettim. Dediler ki; bu derslerin seviyesi o ka
dar yüksektir ki, bunu ancak münevverler an
lar (Doğru sesleri). O halde aramızda hiç ihti
lâf yok. Ben de dedim ki; münevverle gayri-
münevveri nasıl tefrik edeceğiz? 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
tefrik yok . 

MAZHAR MÜFİT B. — Sonra yine buyurdu
lar M; talebe imtihan verecektir, buna mâni ola
bilir miyiz? Pekâlâ Beyefendi! Bir hoparlör koy
durmuş olsaydınız herkes dinleyebilirdi. Bura
da ne güzel tedbir aldınız. Buradaki tedbiri
niz şayanı şükrandır. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Îstanbulda vesait yoktu. 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Îstanbul
da vesait yoksa buna aklım ermez, burası oradan 
o kadar uzak bir yer değildir. Buradaki vesait 
oraya da gidebilirdi. Maksadı âcizanem, îstan
bulda olsun, burada olsun, burada yaptığınız gi
bi, verilen derslerden herkesin istifadesini te
mindir. Mademki bunu yapmışınız mesele yok
tur (Güzel sesleri). 

REİS — Ruznameye geçiyoruz. 

2 — Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşa
at için taahhüt akti mezuniyetine dair olan ka
nunun 1 inci maddesine bir kelime ilâvesine ve 
kanun hükümlerinin 1933 senesi nihayetine ka
dar uzatılmasına dair 1/801 numaralı kaiıun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası [2] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için 
taahhüdat akti mezuniyetine dair olan kanu

na müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünce 
bazı inşaat için taahhüdat akti mezuniyetine 
dair olan 27-VI-1932 tarih ve 2037 numaralı 
kanunda yazılı iki sene müddet 1935 malî senesi 
nihayetine kadar uzatılmış ve bu kanun hüküm
lerinin İzmir ve Afyon Karamsarında yapılacak 
işler hakkında dahi tatbikma mezuniyet veril
miştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

[2] Birinci müzakeresi 33 üncü inikat zaptın-
dadır. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Başvekil memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İntihap için rey vermeyen zevat var mı efen

dim? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 
Efendim, tasnifi yapacak heyet için kura 

çekiyoruz. 
Velet B. (Konya), Ruşenî B. (Samsun), 

Ali Münif B. (Adana) kura iie seçilmişlerdir. 
REİS — Efendim, bir sual takriri üzerine 

Başvekil Paşa Hazretleri bu gün cevap vere
ceklerdir, onun için ikinci bir celse daha ya
pacağız. Saat 17 de toplanılmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 14,30 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 17,20 

REİS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

* • * • 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
Bundan evvel Bütçe encümeni için yapılan 

intihapta Enver B. (Balıkesir), Ali Muzaffer B. 
(Konya) 188 er reyle aza intihap olunmuşlardır. 

2 — İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, İtal
ya başvekilinin nutku münasebetile şifahî sualine 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyin cevabı 

REİS — İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin 
bir sual takriri vardır, okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İdaresinde bulunan adalarm memleketimizin 

yapışığı gibi olduğuna göre komşumuz olan İtal
ya Hükümetinin reisi tarafından söylenen son 
nutkun bir çok Avrupa matbuatında hayli mü
nakaşaya yol açtığını gördük. Bir kısım Türk 
matbuatı da hususî bir endişe gösterdiler. Bey
nelmilel sulh davası ve millî hassasiyet ve alâka 
noktasından Büyük Millet Meclisi önünde bu 
vaziyetin teşrihi lâzımgeldiği zannmdayım. Ha
riciye vekilinin bu hususta bizi tenvir etmesini 
rica ederim. 

İzmir mebusu 
Mahmut Esat 

REİS — Okunan şifahî sual takririni Mah
mut Esat Bey bu gün vermiştir. Hariciye Ve
kili Bey derhal cevap vereceklerini beyan ettiler. 
Buyurunuz Tevfik Rüştü Bey! 

HARİCİYE Veküi Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. — 
Romada geçen aym ortasında Roma proto-

kollan namı verilen vesikaların imzasile netice
lenen üç Başvekil içtimaından biraz sonra faşist 
rejiminin ikinci beş senelik kongresi münasebe
tile İtalya Hükümet Reisi tarafından söylenen 
nutku bütün emsali gibi lâyık olduğu ehemmi

yetle telâkki ettik. Bu nutukta muhtelif cephe
den alâkamızı uyandıran işler bahse mevzu idi. 
Daha bir kaç gün evvel huzurunuzda müdafaa 
ettiğim mühim bir misaka mevzu olan ve içinde 
bulunduğumuz Balkanların yanı başındaki mın-
takaya taallûk eden ve biraz evvel dediğim gibi 
bir iki gün evvel Romada üç Başvekil arasmda 
imza edilen protokolların çok salahiyetli bir li
sandan izahını bu nutukta bulacaktık. 

Dahilî siyaset münasebetile ve bilhassa İtalya 
intihabatmm arefesinde irat edilen bu nutkun 
haricî siyasete temas eden sözlerinde Afrikanın 
yanında Asyadan da bahsedilmişti. Çok iyi bili
yorsunuz ki gerek coğrafî vaziyeti gerek mukad
deratı itibarile bir Avrupa Devleti olan memle
ketimizin Asyada vatanımızın ayrılmaz parçası 
kıymetli dostları ve büyük menfaatleri vardır. 
Bu itibarla bilhassa ön ve orta Asyaya taallûk 
eden her siyasî faaliyetle alâkalanmak mutadı-
mızdır. Nutukta bu cihetlere temas edilmeseydi 
de hatibin büyük bir Akdeniz Devletinin fikirle
rini temsil etmesi ve bizim memleketimizin göv
desinin Akdenize sahildar iki büyük yanm ada
da bulunması noktasından İtalya Hükümet Re
sinin haricî politikaya taallûk eden beyanatile 
tabiatile alâkalanacaktık. Ayni zamanda 
bu nutukta Beynelmilel silâhlan azalt
ma konferansı ve silâhlanma hususunda 
hepimizin alâkasını ve dikkatini uyan
dıracak sözler geçiyordu. Hulâsa ehemmiyetleri
ni kaydettiğim bütün bu sebeplerle İtalya Baş
vekilinin nutkunu dikkatle okuduk. Diğer alâ
kadar Devletlerin ve matbuatının bu nutka ait 
olan mülâhazalarını takip ettik. 

En evvel kendisi ile bir dostluk ve bitaraflık 
muahedesi ile bağlı olduğumuz ve iyi münasebet-
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te bulunduğumuz Roma Hükümetinin tenvirini 
aradık. Şimdi size en peşin Roma Büyük Elçi
miz tarafından Hariciyenize bildirilen Venedik 
ve Kiçi saraylarının görüş ve düşünüşünü gös
teren beyanatın hulâsasını arzedeceğim. 

Bu hususta Roma Büvük elçiliğimizden 23 
mart tarihinde aldığım ilk malûmat şudur: 

«Bu sabah Hariciye müsteşarı Müsyü Suviç 
tarafından Hariciyeye davet edildim. Elinde
ki bir telgrafı okuyarak Cumhuriyet ve Akşam 
gazetelerinde Müsyü Mussolininin nutku dola-
yisile yapılan neşriyattan bahsetti. Müsyü Mus
solini nutkunda Türkiyeyi istihdaf etmediğini 
ve gerek kendisinin ve gerekse italya Hükümeti
nin Türkiyeyi Asya telâkki etmediğini anlattı. 
Müsyü Mussolini ile konuşmak istediğimi ve bu 
hususta kendisinden zaten rendez - vous rica et
tiğimi ve buna intizar eylediğimi söyledim. 

— Hükümet Reisi yarm yeni mebus intiha-
batı ile meşgul olacaktır. Bir kaç güne kadar 
sizi kabul edecektir, cevabını verdi 

Bunun üzerine yanmdan ayrıldım ». 
Bir hafta sonra yine Roma Büyük elçiliği

mizden aldırım bir telgrafı hulâsa edivorum: 
Roma Büvük elçimiz 30 mart tarihli telgra

fında : « bu gün saat 4 te Müsyü Mussolini tara
fından çok nazikane ve samimiyetle kabul edil
dim. Tavırlarında sözlerinde ibüyük bir neza
ket ve samimiyet vardı, » dedikten sonra, Müşa-
rileyhin su beyanatta bulunduğunu bize işar edi
yor: « Sizi samimiyetle ve kativetle temin ede
rim ki nutkumda Türkiyeyi hiç kastetmedim. 
ve bunu bir an bUe düşünmedim. Bütün nu
tuk dikkatle okunduğu zaman maksadımın ne 
olduöiı anlaşılabilir. Asyadan bahsederken 
Büyük Asyadaki bazı memleketlerle bir col-
laboration'a işaret etmek istedim. Ben Türki-
yenin hakikî bir dostu olduğumun ve hiç bir 
arriere pensee taşımadığımı size mükerreren 
söyledim. Dost olduğum zaman hakikî dost olu
rum, bahusus Türkiye ve daima çok takdir et
tiğim inkılâbçı rejiminize karşı derin bir sym-
pathie'im vardır. Emin olunuz ben sizleri Av
rupalı bilirim ve eğer nutkumda münhasıran 
müşterek hududumuz olan Devletlerden bahset
mek kararını almasaydım Türkiyeden ve Yu-
nanistandan çok dostane bahsederdim, ilk 
dostluk muahedemizin imzasmdanberi siyase
tim ve dostluyum katiyen değişmemiştir. Daima 
aynidir. Nitekim aramızdaki dostluk muahe
desini müddeti bitmeden memnuniyetle temdit 
ettim. 

Ciddî ve açdc bir dostluk yapmağa karar 
vermediğim zaman ne muahede temdit ederim 
ne muahede yaparım. Türkiyeye olan dostlu
ğum sincere, loyal ve net'tir. Buna katiyen 
emin olunuz. » 

Bu münasebetle derhal şunu da memnuni
yetle arzetmeliyim ki; Türkiye ile İtalya ara
sında bir ticaret itilâf! dün Ankarada imza 

edilmiştir.' Müsyü Mussolini nutkunda sene-
lerdenberi büyük bir samimiyet ve hahişle iştirak 
etmiş olduğumuz silâhları azaltma meselesi 
üzerinde de şu suretle mütalea beyan ediyor: 

«Silahlı Devletler silahszzlanmıyacaklar ve 
silâhlanmamış olanlar da az çok tedafüi silâhlara 
malik olacaklardır. İtalyan muhtırası, mese
leyi olduğu gibi göstermiş peçeyi yırtınıştır. 
Eğer silâhlı Devletler silâhlarını bırakmıyorlar
sa, Versay muahedesinin beşinci kısmım tatbik 
etmiyorlar demektir ve mantıkan 1932 de Alman
ya için tanınmış olan hukukî muadeletin filen 
tatbikine muhalefet edemezler. Başka şık yoktur. 

Alman milleti gibi bir milleti ebediyen silâh
sız tutabilmeyi iddia etmek tam bir hayal ve 
hattâ vekayiin delâletile de sabit olmuş bir ha
yaldir. Meğer ki, Almanyanm tekrar silâhlan
masına kuvvetle mani olmak hedefi beslensin. 
Fakat bu oyun bir harp tehlikesi yani milyon
larca insanın hayatı ve Avrupanm mukadderatı 
oyunu demektir. Sonuna kadar İsrar etmeksizin 
büyük ve küçük Avrupa devletleri arasmda anla
yış havasmm tekrar tesisi için İtalyan muhtırası 
esasları üzerine istinat eden bir mukavele im
zası suretile. Almanyaya müdafaa için istediği 
tekrar silâhlanma hakkını tanımak lâzımgeleceği 
hakkındaki tezi ileri attık. Bu anlayış havası 
olmadıkça Avrupa karanlığa doğru gitmektedir. 

Memleketini hakikatla karşı karşıya koyan 
diğer bir devlet adamı da Belçika başvekili Kont 
Brokvil dir. Nutku manidar ve cesuranedir». 

M. Mussolini, bunu müteakip, İtalyamn as
kerî işlerinden bahsetmiş, geçen iki sene bütçe
lerinde yapılmış ve önümüzdeki bütçede yapıla
cak olan sayanı dikkat tenzilâtı anlatmış ve 
İtalyanm bu yaptıklarının ilerisine gidemiye-
ceğini söylemiştir. 

Ve sonra demiştir ki: 
«Silâhlan bırakma konferansının mefluç ka

lışı karşısında yaşamak isteyen her milletin ve 
bilhassa inkilâbm ihyakâr mesaisini başarmağa 
girişmiş olan İtalyanm katî parolası «Kuvvetli 
olmak» tır. Taarruz için değil ancak her türlü ih
timallere karşı koymak için kuvvetli olmak ge
rektir. Memleketin askerî kuvveti halka emniyet 
hissi, demirden bir disiplin hissi vermelidir». 

Bu kısım beyanatın bilhassa son cümlelerinde 
herkesin dikkatini celbedici çok mühim ikazlar 
vardır. 

Diğer Devletlerin de müdafaa bütçelerini 
bu sene her tarafta arttırdıklarını görüyoruz; 
Bütün bunlar AvrupadaM vaziyetin hususiyetini 
gösteren maddî ve şüphe götürmeyen delililer
dir. 

Çok iyi biliyorsunuz ki hükümleri ve şümulü 
daima devam edecek olan Moskova muahedesi ile 
başladığımız ve Lozan muahedesi ile devam edi
len haricî siyasetimiz, bizim sulha ne kadar mer
but olduğumuzu ve nasıl bir sulha gönül verdi
ğimizi hiç bir tereddüde de imkân ve mahal ver-
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miyecek surette tebarüz ettirmiştir. 

Filhakika on senedenberi bütün dünya ile 
aramızdaki muallâk meseleleri hallettik. Uzak 
ve yakm memleketlerin hepsi ile dostane müna
sebetler tesis ettik ve daima müesses dostlukları 
korumak ve onlarla telif olunmak suretile yeni 
dostluklar aradık, bulduk ve yaptık. 

Bu açık siyasetimiz Büyük Meclisinizin tas-
dikma iktiran etmiş olan dostluk, bitaraflık, 
yekdiğerimize tecavüz etmemek ve hiç bir teca
vüze iştirak etmemek ve hakem muahedeleri ile 
ve iştirak ettiğimiz umumî sulh misaklan ile ve 
en son temdit edilen ve yapılan Sovyet Rusya ile 
aramızda meri Ankara muahedesi ile ve Tür
kiye - Yunanistan ve Balkan misaklan ile ifade 
olunmuştur. 

Bu samimî sulh siyasetimizi iki cümlede şöy
le hulâsa edebilirim: Umumî işlerde sulh mesai 
ve teşkilâtına iştirak ve kendi arzumuzla bir bi
taraflık, memleketimizin dahil olduğu mmtaka-
larda sulhu muhafaza ve müdafaa için alâkadar 
Devletlerle mesai teşriki... Bu siyasetin kıymeti ve 
sulha hizmeti ve memleketimizin sulh içinde 
masuniyeti için davamızda samimiyetimiz kadar 
kuvvete istinat etmesi lüzumu da her gün yeni 
bir tecrübe ile ve yeni bir tezahür ile teeyyüt 
etmektedir. Bu hakikata sulh davasındaki sa
mimiyetimiz gibi ilk günden bağlanan Hüküme
tiniz bunun icaplarım hiç bir an gözünden irak 
tutmamış ve içinde yaşadığımız beynelmilel ha
vanın icaplarının istilzam ettiği suretle sulh si
yasetimizin istinat ettiği müdafaa kuvvetlerini 
ikmal ve istikmalde di#er Devletlerle beraber 
yürümek azminden geri kalmamıştır ve kalmaya
caktır (Alkışlar). 

Bu cihetin tafsilâtını Başvekilimin lisanın
dan daha salâhiyetle ve tafsilâtla yakında din
leyeceksiniz. Bu vadide benim sizs söyleyebi
leceğim şudur M, tasdikımza iktiran eden ta
ahhütlerimizin icabmı yerine getirmek ve Tür-
kiyenin sulha bağlılığını korumak ve Türkiye 
topraklarının ilişilmez değil yan ve fena gözle 
bakılmaz masuniyetini en büyük kuvvete kar
şı temin etmek (Alkışlar) ve tıpkı Müsyü Mu-
solininin pek veciz ve haklı olarak söylediği 
gibi asla tecavüz etmek için değil fakat her 
ihtimale karşı koymak için ve büyük inkılâbı
mızın büyük bir azim ile giriştiği yapıcı me
saisini korumak için daima çok kuvvetli bu
lunmağa itinaya mecburuz ve bu yolda şimdi
ye kadar olduğu gibi Büyük milletimizin ve 
Büyük Meclisin hiç bir fedakârlığı ve muzahe
reti esirgemeyeceğine eminim (Alkışlar). 

Hulâsa arkadaşlarım, milletimizin Büyük 
Reisinin etrafındaki birliğine ve Hükümetimi
zin arzettiğim esaslardaM teyakkuzuna ve Bü
yük Meclisin yüksek muzaheretine güvenerek 
bu kürsüden açıkça ifade ederim ki, umumî 
vaziyet bir gül ve gülüstan olmamakla beraber 
umumî sulh için nikbinliği kaybetmiyoruz. 

Binaenaleyh vatandaşlarımıza daima teyakkuz 
içinde fakat sükûnetle ve müsterihane işlerile 
meşgul olmalarını ve iktisadî inkişafımızın hiç 
bir suretle durdurulmamasmı tavsiye ederim. 

MAHMUT ESAT B. (izmir) — Muhterem 
efendiler, Sualim üzerine Vekil Beyefendinin 
verdiği malûmat endişelerimizi tatmin" edecek 
mahiyettedir. Bundan dolayı kendilerine bil
hassa teşekkür ederim. Mesele tenevvür etmiş 
olmakla beraber yine bazı düşüncelerimi, şah
sıma taallûk eden bazı fikirlerimi, B. M. Mec
lisi huzurunda Türk milletine, yine Büyük 
Heyetimizin müsaadesile anlatmak isterim. Muh
terem beyefendiler; (ben kendi nam ve hesabı
ma Hariciye Vekilimizi ve Cumhuriyet Hükü
metimizi, yaptığı vakurane teşebbüslerden ve 
aldığı izahı kabil neticelerden dolayı tebrik 
ederim (İştirak ederiz sesleri). Temenni ederim 
ki; bundan sonra dahi her hangi bir haricî me
selede Hükümet, böyle milletin, Türk milleti
nin vakarile, haysiyet ve şerefile mütenasip bir 
tarzda hareket etsin. O böyle hareket ettikçe, 
Millet Vekillerinin ve Büyük Türk milletinin 
her vakit ve daima itimadını haiz olacağında 
şüphe etmemelidir. Hariç bilmelidir ki; Türk 
milleti, haricî ve dahilî meselelerde, Hüküme
tin yanı başındadır ve onunla beraberdir. 

Muhterem beyefendiler, itiraf etmeliyim M, 
Hariciye vekâletinin ve Cumhuriyet Hüküme
tinin, Türk milletinin vakar ve şerefinin ve men
faatlerinin yüksek derecede mahfuz tutulmuş 
olması için Türk Devletinin ve Türk Cumhuri
yetinin Büyük Şefinin, iltizam ettiği tarzda, 
hareketi büyük bir memnuniyetle karşılarım. 
Fakat neye saklayayım; Hariciye Vekilimizin 
izahatını dinlemeden önce, Hükümetimizin hat
tı hareketini anlamazdan evvel, mustarip idim, 
münfail ve nahoşnut idim. 

Muhterem beyefendiler; müsaade buyurursa
nız; fikirlerimi, esaslı gördüğüm bir iki nok
ta üstünde bir türk milliyetçisi ve bir türk me
busu sıfatile anlatayım ve bunları açıkça söy
leyeyim. Bir defa siyasî nutuklarda; bazı defa 
gördüğüm tarihî haklardan ve vazifelerden bah-
sedilmesine temas edeceğim; tarih noktai naza
rından Türk milleti, bütün milletin çocukları 
bilmektedirler ki; başka tarihlerle ölçülemeye
cek yüksek bir tarih varlığına kendileri sa
hiptirler (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Eğer tarih menkibeleri irsî olarak mevcut ve 
gelecek nesillere kudret ve hedef telkin ederler
se, böyle bir nazariyeyi Türk milleti ve Türk 
gençliği müsbet olarak kabul eder. (Bravu ses
leri) Eğer tarih menkibeleri bir millet için hak 
bahsediyorsa Türk gençliği çok iyi biliyor ki, bu 
davada en haklı kendisi çıkar. (Bravo sesleri, al
kışlar). Hatırası bir çok ümitlere mesnet teşkil 
ettirilmek istenilen Roma imparatorlukları, ge
rek şarkî ve gerek garbisi, Türk tarihinin ta
nımadığı yerler değildir (Bravo sesleri, alkışlar). 
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Ve bu yerler Türk gençliğine, tarihi önünde 
tutan Türk gençliğine manası meçhul yerler 
değildir (Bravo sesleri). 

Demek istiyorumki; Tarih delilleri, Türk 
milleti aleyhine kullanılacak hiç bir kuvveti 
haiz olamazlar. 

Yakm bir tarih olarak şunu dasöyleyeyim ki; 
Türk inkilabı, en müşkül anlarında, en na mü

sait şartlar altmda, Dünyanın büyük devletlerile 
boy ölçüşerek, yeni Türkiyeyi kurmak kabiliye
tini göstermiş bir inkılâptır ( Bravo sesleri 
alkışlar). 

Türk milleti bu iktidarı elbette on sene ev
velkinden daha kati, daha seri bir şekilde 
göstermeğe hazırdır. Bunda kimsenin şüphesi 
olmamalıdır (Alkışlar). 

İkinci mülâhazam; Türk inkılâbının Türk 
milletine verdiği hedeflerdir. 

Müsaadenizle bunları kısaca tekrar etmeli
yim: Bunlar, benim bir türk olarak anladı
ğıma göre: 

1 - Türk gençliği! sana ve senden sonra bü
tün türk nesillerine nasihatimiz ve ülkü vedi
amız şudur: Millî hudutların dahilinde maddî 
ve manevî mütemadiyen kuvvetlenmek ve mü
temadiyen yükselmektir. 

2 - Millî hudutlar dahilindeki Türk toprak
lan mukaddestir. Millî hudutlar dahilindeki 
Türk topraklan çok mukaddestir. Bu toprak
lara ayak basmak cüretinde bulunacaklann 
mutlaka belini kıracaksın! (Çok güzel sesleri). 

Üçüncü mülâhazam; gene benim anladığı
ma göre; beynelmilel siyasetin temeli olarak 
ifade etmekten kendimi alamıyacağım cihet 
şudur: Dostane münasebette bulunduğumuz 
şartlar içinde bile kendi maddî kuvvetimizi 
ve millî birliğimizi, her ihtimale karşı müte
madiyen takviye etmek lüzumudur. 

Beynelmilel hayatta, pek az olmakla beraber, 
Devletlerin hatta, müttefiklerine karşı, tam za
manında, hücum etmiş olduklan maalesef görül
müş şeylerdir. Hatta müttefiklerine karşı, 
(Doğrudur sesleri, handeler). 

Biz tarihimiz ve millî seciyemiz itibarile, 

dostluk sözü verdiğimiz zaman, canımızı ver
mek için ciddi olarak taahhüt alıyoruz. Böyle 
bir tabiatin nihayet muzaffer olacağında ve her 
oynaklığa galebe edeceğinde benim şüphem yok
tur .(Alkışlar, bravo ve bizim de yoktur sesleri). 
Fakat bunun için muhtemel vefasızlıklara karşı, 
son derece müvesvis ve müteyakkız olmak, vazi
femiz, bir kat daha ehemmiyet kesbeder. Bu 
şartlar içinde meşru yaşamanın çaresi, maddî ve 
manevî kuvvet mefhumuna ehemmiyet vermek
tir. Hariciye vekilinin sözleri, beynelmilel şart-
lann, benim bu endişeme bu gün her zamandan 
fazla hak verdiğini göstermektedir. Vefa vade
den dostluklara kıymet vermek, samimî ve sağ
lam sulh içinde, memleketin ve milletin inkişafı
na çalışmak; fakat daima silahlı, daima silâhlı 
ve hazır bulunmak; bu gün emniyet telkin ede
bilecek şartlarm en başmda gelir. 

Muhterem Beyefendiler; bu mülâhazalarımı 
içinde bulunduğumuz umumî vaziyeti, hakikî 
bir surette mütalea etmek için duyduğum gi
bi, samimî olarak naklediyorum. Hariciye veki
limizin tahsisen, bu gün iştigal ettiğimiz mevzu 
üzerinde komşulanmızla karşılıklı, iyi geçinmek 
arzusunu ve imkânını bildiren beyanatmm kiy-
metini pek âlâ anlarrm. îyi geçinmek imkânı; 
elbette kolaylaştırılacak ve teşvik edilecek bir 
şeydir. Her keşle hoş geçinmeyi severiz, iste
riz ve istiyoruz. Bu, bizim için samimî bir ideal 
prensibidir. Ancak böyle bir arzumumda, kor
kunun yeri olmadığına kimsenin şüphesi olma
malıdır (Alkışlar). 

Bizim, Türk milletinin dünyada kimseden, 
amma kimseden hiç korkusu yoktur (Alkışlar). 

Şefler sağ! Türk milleti ayaktadır! dost ta, 
düşman da böyle bilmelidir (Bravo sesleri, şid
detli ve sürekli alkşlar). 

REİS — Mahmut Esat Beyin sualine Hari
ciye Vekili Bey cevap verdiler, Mahmut Esat 
Bey de mütalealarrnı söylediler. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir me
sele kalmadı. Cumartesi günü saat 14 te Mec
lis toplanacaktır. 

Kapanma saati : 18,5 
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