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Birinci Cebe 

ReMsani Celâiteddin Arif .Beryefenidlkııin tahtı 
'rSyasetfcrinde bMtıci celse 'basetezzeva* saat 3,10 da 
kuşa d edildi. Zabiti sabık ıcfkunarak talditen kabul 
olun'du. GümüŞane ve Trafczırar mebuslarının Tet
kikti Meziabıt EnciHn©nirade»n mevrud maabatekn ve 
Umuru Dahiliye Vekâletinin Genç -mebusluğuna »in
tihap edilen Eğin Kaymakamı Fulleri »Beyin mezun 
addedilmesine 'dair tezkeresi fcıraait ve kabul edMi. 
Kanunu 'Esasi Encümenine Yunus Nadi ve Yuisuf 
Beylerin intüıab ettSdiğine dair İlfctüsad Endümeniota 
mazbatası okunduktan sonra Hakkı Behiç Beyin 
Denizin Mebusluğuna İntihaJbifia aid mazbata ktraat 
ve »kabul <ve ancak eMvetee de IKırşehııiden' münltehaib 
olduğundan hatıgfeku' »tercih «deceğinin rrtüşa'rtitıi-
leybkten »istifisaf ı (takarrür etti. 

»Düveli MSUiye Itaraıfından »vakit olan işgal' ve tB-
camizaStm »tespiti hakkımda ıKaralhisar Mebusu Şüfc-
di Beyin tafcriri özerine »keytfjye'töıı İcraiyeye havale
si ha'kkmdu Adliye Encümeninin maızbataKı kabul 
etf&M. 

Sayfa 
2. — 56 ncı Fırka Kumandam Bek'ir Sami 

Beyden mevrud, gazetelerde rmiateşir 'Sevr 
muahedesi hakkında, (telgraf. 13:22 

6. — SUALLER ve CEVAPLAR 5:6 
1. — Niğde Mefcusu Vehbi IBey ve ar-

kadaşlarınm, şimendiferlerde kömür mevcud 
olup oknaldığma dair Suat Kakriri tve INaıfia 
Vekili Ismaaiil Fazıl Paşamın şifahî cevabı. ı5:6 

'Ferid Paşa »ve rüfekası hakkında hjyanıeti vatani
ye kanununa tetvlîkan !fcafc»İbalt iorasma idair itzroit 
ıMiebusu Hamdi Bayie •riMekasııtıu ve Feriki Paşa-
nm valtandaslıik hukukunda*» ı&ecrkl ve miHetimiz ara
sından 'tardıma 'dair Meran» Mebusu Ismia/il Safa Be
yin takrirleri üzerine Adliye Encüîmenkıce tanzim 
edilen mazbata kıraat edilerek Ferid Paşa ve kabi
nesi ıhaikfcurtd'a takibatı kanuniye »icrasının Heyeti 
tenaîyeye tevdii ve IFerid Paçanın vat&nd&şlıldtan. tar
dı mütteifikan kabul olundu. Ferid Paşa yaranının 
esamüsiai "müşir Kütahya Mebusu Cemil 'Beycin tak
ririnin kıraatini nTiîteafcib Kastamonu Mebusu Ab-
düfeucfir 'Kemal'i IBeym hatibi umumi bidayetinde as-
'fcer edilen m'evkıtfine aiid takriri üzerine Adiıye En
cümeninin afifi hususi hakkında bir fc&rar itffjjhazum 
kadar bu meselenin tehirime aM mazbatası 9e şeka
vettin hıyaneti vatan'iye added'ifenesiae dair Ertttgrul 
Mebusu Haindi {Beyin talkrirMnı reddini îriübeyyin 
mazfoaJtası kabul edi'İdi. »Memurin muhafcematı için 
Şûrayı Devlete ımisarÂh bür teşkilât hakkımda DıaMi-
ye Encümeninin mazbatası Adliye Encümenine tev-
tdi edildi. 'Müteakiben içtimai sabıfatan mtkfovver ıra 

- » m>* •< •» ••<••• 

BÎRlNOl CELSE 
Açılma Saati: Zevalden sonra 3 

REtSİSANj — Criâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyasetinde 
KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Refik B. (Konya) 

REİStSANt CELÂLBDDİN ARÎF BEY — Zalbtt sabık kıraat alınılacak. «Kâtip Haydar Bey tarafın
dan» kıraat edildi. 

1, — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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ıKomyaıya bir heyet [izamına dair Klonya Mebusu 
Arif :Beyünı ıtaktfiri Dahiliye Vdkili hazır olduğu hal
de kıraat ve 'bu Ibalbdallci mtizafceraltan sonra Mamu-
reOüıtâaaz (Mebusu (Hüseyin Beyin Kimyaya ıbir heyeti 
inşa'cfiye izamına 've müzakerenin kEfaye&ine dair 
takriri kabul olundu. Ramazanı şerif rriünase'betİyle 
vazifei İıtşad ficin memleketlerine azîmctleritte me
zuniyet verilm^ine dair otuz tseküz mebus imeasjyle 
verilen takrir kıraat ve bu balbktaki müzafceraMan 
sonra müzakere *&fi (görülerek Sinop Mebusu Me-
med Şerif, Niğde Mebusu Vehbi, Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı, Konya (Mebusu (Refik, Aydm Möbu-
su Mazhar ve Tckad 'Mebusu Rifat Beylerin takrir
leri kıraat ve Refik ve (Mazhar IBeyIerin takrirleri re
ye vazrüunarak Meclisin Ekseriyetini muhafaza et
mek şarpiyle İhtiyacı katisi olanlara Divanı Riya'setce 
mezuniyet iverHmesİ takarrür ederek celse tatil edüt-
di. 

Ihümi Celse 

ıRefeisami Celâİeddin Arif Beyefendinin tahtı riya
setinde lik'irtci celse zevali saat beşde içtima «'(Si. Umu
ru Adliye Vekâletinin (muvakkat ıbir temyiz heyeti teş
kili tıakkmdafci tdklifi Adliye Encümenine, Peygam-
'be'ranı İzam adeyftinfde tefevvühatta bulunanlar hak
kında 'Sivas Mebusu Takt Efendinin takriri Adliye 
Encümenine ve KJüteıfhya Mebusu Besim Atal&y Be
yim başçavuş ve çavuş .ve oef eratın maaşlarının tezyi-

/. — Muhtelif makamlardan mevrud ramazan 
tebriknameleri. 

KATİP REFlK BEY — Ramazan tebriki için 
gönderilen tebrik telgrafları var, yalnız imzalarım 
okuyacağım., 

Uşak Türkocağı namına Enver, 
Akcahüsar Müdafaai Hukuku Reisli Reşad, 
Lâzbtan Mebusu Necati, 
Kalecik Müdafaa* Hukuku nbmtra müftü Mehmet 

TevfJk, 

I. — Ayintab mebusluğuna intihab edilmiş olan 
kaymakam İrfan Beyin mezun addolunmasına dair 
Ayintab heyeti merkeziye riyasetinin telgrafı. 

di hakkındaki takriri Müdafaai Milliye ve Maliye 
Eruoümenlerirre ve Ertuğrul Mebusu Kemal Beyin 
mazruatm emri muhafazasına dair teklifi (kanunisi 
Ikltisad Encümenine ve Çorum 'Mebusu Dursun Be
yin nahiye teşklilâtı haMktndafci ıtekdifi kanunisi Dahi
liye Encümenine <ve Tofcad Mebuslar* Rrfat ve Ham
dı Beylerin İstanibula gidip gelenler hakkındaki tak
riri Heyeti terar/eye havale olundu, 

Gedüs, Refahiye ve ıBurdurda harab hanelerinin-
şaısı için meccanen kereste katı hakkında Kütahya, 
Eıfflincan ve Burdur (Mebuslarının takrirleri üzerine 
icabının 'icrası zumumda keyfiyettin Heyeti teratiyeye 
tevdiine dair l'kîflsad (Encümeninin maebaJCası kabul 
ve irşadat halkkuvda Mustafa Necati Beyin teklifi ka
nunîsi trşad Encümenine havale edildi. Cumartesi gü
nü İçtima •edileceği ve ruznamei müZafceraSiö zabtı 
•salblk hulâsasiyJe evraıkı varide ve ruznamei sabıktan 
müdevver evraktan ibaret buhmfdu&u Makamı Riya
setten bittebltğ saat beş buçufcda celseye nahaıyet ve
rildi, 

'Reisisani KMp 
Oelâleddin Arif <Refik 

KStip 
Haydar 

REJSt SANt BEY — Efendim, zabtı sabık hak
kında söz isteyen var im? Kabul edenler lütfen elfe-
rki kaldırsın (Biter kalkar). Kabul edüeti efendim, 

,Buiihaaiye Müdafaai Hukuiku namıma reisi Httcı 
Tahir, 

15 nci kolardu Kumandanı Kâzım KaıtaıbekÜr 
Paşa. 

REİS — Efendim, (bu telgraflara lâzntıgelen ce
vabı vermek için Divanı Riyasete havale edelim (Hay 
hay sesleri). Divanı Riyasetçe Jâzmifielen cevabın 
verilmesi karargîr oMu, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Alİyesine 
Yirmi dördüncü fırka afazi asker reisi kaymakam 

İrfan Bey vaki olan arzuyu milliye binaen ittifakı 

5. — MUHTELİF EVRAK 

Z — AZAYt KİRAM MUAMELÂTI 
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âra ite meclisi fevkalâde azahğı meyanına intibah 
edilmiştir, Hidematı fevkalâdenin pek kesretti bulun
duğu şu sırada mumaileyhin burada 'İbkasına emir 
buyuruknasını istirham eyleriz, 

, 19 Mayıs 1336 
Aiyintab heyeti merkezîye 

•reisi Ferid 

SIRRI BEY (İzmît) — Başkasının vasıtasına iltica 
etmiş... Hakkı kelamı olan bir zat aza intibah edil
miş, kendi hsanı yok mu? Başkasının vasata*! ne olu
yor? (Pek doğru sadaları). Kendisi tarafından işar 
vaki olursa, kendileri müracaatta bulunursa düşünü
rüz. Şimdi gayri variddir. Çünkü heyeti merkeziye ve
lisi değildir. (Pek doğru sadaüan). 

REİSİ SANI BEY — Ne buyurufuyor efendim? 
O halde kendisinin müracaatine talik edelim. Bu su
retle kabul buyuruluyor mu efendim? (Evet sadaları). 
Kalbul olumdu, 

(Maras heyeti merkezivesî namına Faik Beyin tel
grafı 'kıraat edildi.) 

/. — Malatya mebusu Lûtfi Beyle arkadaşları
nın, vilâyatt şarkiye muhacirlerine muavenet edilme
si hakkında takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
'Buraya gelirken Diyar'bdkir, Hâziz, Stvas, Kay

seri, Kırşehir gBM güzergâhımızda bulunan başlıca 
şehir ve kasabalardaki vilâyatı şarkiye mtintehibleri-
ni pek elîm bir mahrumiyet, dilhıraş bir sefalet için
de gördük. Banların ekserisi vücudunu düşmanın ka
hir mermilerine siper ederek vatan ve milletin müda
faasında dilirane fedayı hayat eden şühedamızın hini 
şehadetînde himayei milletle tevdi eylediği eytam ve 
eramiMen ve bazıları da 'hiç bir iş ve güce muktedir 
•olamayan malûl, mefluç, İhtiyar kimselerden ibaret
tir. İşte şu küttei aciz ve meskenetin ikdar ve İaşele
ri için Hazine! CelÜeden mühim mikdarda tahsisat 
verilmiş ise de muhacirin idaresi namı altında bir 
teşkilât vucude getirilib tahsisatı mezkûrenin bir kıs
mı bu idareye dk>tgun maaşlarla tayin edilen memu
rin ve müstahdemine verilmiş ve bir kısmı da bun
lardan bazılarının Üıite ve desiselerle yedi ihtilâsatı-
na düşürülerek mültecilerin «Herine pek az bir mik-
dan yetiîtirrlebilmjştir. Şimdi bakiye tahsisat ancak 
bu memurların sene nihayetine kadar tnaaşatına te-
ka/bül edebileceği mülâhazatına müsteoid olmalıdır 
ki, verilegelmekte olan ve 'kut lâyemut yevmiyeleri 
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2. — Maras mebusluğuna intihab edilmiş olan 
Arslan Beyin, vaziyetin tavazzuhuna kadar mezun 
addedilmesine dair Maras heyeti merkeziye riyaseti
nin telgrafı, 

Ankara'da 'Büyük Mıtftet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Heyeti merkeziye reisi Arştan Beyin miHet za
hiri olarak meclisi fevkalâde azalığına intihabı icra 
edilmişse de Ayintab ve islahiye cebheleriain inki
şafına (kadar buradan İnfikâki mahzurdan salim ola-
mıyacağı gibi ahvali hazıra dolaytsı ile kuvayi mil
liye üzerinde de pek büyük bir tesir husule getirece
ğinden vaziyetin tavazzuhuna değin mezun addedil
mesi menut reyi satnü devtetieridîr.: 

Maraş heyeti merkeziye 
Telsi namına; 

Faik 
REİS — Bunun hakkında evvelce karar verildi 

ef-endim, 
!MÜF$D EFFJNDÎ (Kırşehir) — Kendisinin mü-

racati üzerine evvelce kabul etmiş idik, 

de altı aydanberi kesilmiş 've *bu suretle Hükümetin 
bunlara olan muavenetine hatime çekilmiştir. Garib
idir ki maaş; bir vaKİfe ve hizmete mukabil verilen 
ücretten ibaret iken muhacirin idarelerinin memurini 
ketebe ve hademe maaşı bu biçare mültecilerin tah
sisat ve rızkından kesilerek vazife ve hizmetleri bil-
küHİye hitam bulmuş okluğu halde veriliyor. Mülte
ciler ise açlVk gibi mukasvemetsûz bir ateşi ihtiyaç 
ve sefalet İçinde mahvolub gidiyor, memurini muma
ileyhimin sebkeden Jhtilâsatı maru'zası hakkında tah
kikat ve takibatı kanuniyenin bilicra tezahür edecek 
hale göre icabının ifası icra Heyetine aid vezaiften 
olmakla bu cihetin daha ziyade teşrihine mahal yok
tur. Yalnız eytam ve eramil ve acezei merkumeoin 
yevmiyeleri ile kendi muhitinin en yüksek ve şaya
nı ihtiram sunalarından İken saikai harb ile hanüma-
nı sönmüş, 'bütün şeref ve samanı mahvolmuş hane
dan ve asil zadegâne hini muhaceretlerinde tahsis 
edilmiş olan maaşatın böyle birden bire katile bun
ca nüfusun cangüdaz bir İztirab içinde mahvolub 
gitmesin] ıriiHetin bu âli mümessilleri ve Meclisi Ali
si asla kalbul etmez. Geçen sene bu mültecilerin bir 
kısmı vatanı hususilerinin yüreklerinde kaynayan ate
şi aşk ve sevdası İle her türlü mihemü müşkülâta si
ne (küşayi mukavemet olarak mevayi miHüerine ka
dar gidebilmişlerdi. Hayfaki yurd ve ocaklarının fcâ-

4. — TAKRİRLER 
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miten yıkamış ve köylerinin hâk ile yeksan olarak 
taş ve toprak yığıntısından 'ibaret olduğunu görerek 
foir türlü barınmağa imkân tonlamayı*) avdete mec
bur olmuşlardır. Çünkü; mabattı ahardan cetbi zaruri 
ötan mateemei inşaîyenin ihzarına zaten kendilerinin 
kudret ve iistitaati şahsiyeleri mütehammil olmadığı 
gibi o sırada, mahalli hükümetleri de bir gûna mua
veneti müessirede bulunamamış '1i. Şu halde vatanı 
aslilerine avdet etmek arzusunda bulunanlara Hükü
metçe vesaiti nakliye ve masarifi zaruriyet'eri veril
mek suretiyle diriği muavenet edilmez ve mahallî 
hükümetlerince de az çok itohum ve alâtı ziraiye ve
rilir ise takarrülb eden su hasad mevsiminde kura ve 
kasalbatı mütecavire mahsulâtından bilistifade zehairi 
aitaiyeleri mehmaernken tedarik ve temin edebilme
leri da'irei imkâna takarrülb ve o mahallerin idareten 
ve sîyaseten derecei vücubda 'bulunan hayatı içtima-
iyeteri idame edilmiş olur. Vatanı aslilerine muave-
detferi arzularına tâbi tutulduğuna nazaran şimdilik 
bulundukları mahallerde kasnak isteyenlere gelince; 
'bunların 'da 'içlerindeki aceze ve malûliyni telefi ne
fisten vikaye -Hükümetçe ikdar ve iaşe etmek vecibe
dendir. Binaenaleyh muhacirin 'daresmin bilküHiye 
ügasi ille ıvezaifi meVdualarmın mahallî memurini 
mülkiye ve maliyesi nezaretinde teşkil edilecek ko
misyonlara tevKtiiIe mühim bir yekûn teşkil eden 

1. — Niğde mebusu Vehbi Beg. ve arkadaşlarının, 
şimendiferlerde kömürün mevcud olub olmadığına 
dair sual takriri ve Nafıa Vekili İsmail Fazıl Paşa
nın şifahî cevabı. 

-REİSİ SANI BEY — Efendim, geçende rüfeka-
mtzdan 'bazılarının, Niğde mebudarmın zannede
rim, kömür meselesi hakkında bir takrirleri vardı. 
Umuru Nafîa Vekili Paşa Hazretlerinden sual bu
yurmuşlardı. Pasa Hazretleri teşrif ettiler. 

-NAFÎA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PA$A (Yoz-
gad) — Etfendim, Niğde mebusu muhteremi Vehbi 
ve Albİdin Efendilerin takrirleri üe istizah ettikleri 
üç madde var. Onları trirer birer izah edeyim. (Yük
sek söyleyiniz sadalan) Birincisi; şimendiferlerimizin 
ihtiyacına kâfi kömür mevcud olub olmadığı sual 
buyuruhıyor, İkincisi; kömürün tedricen celb ve te
dariki mümkün müdür? Yahud tahtı temine alınmış 
mıdır? Üçüncüsü; zahire sevkıyatına müsaade olun
duktan sonra sevkıyata başlanmış mıdır? İşte bu üç 
madde sual olunuyor. 

maaşat ve muhassasatı zajdesittin tasarrufu ve butta 
bir mikdarm daha ilâvesi ile Hazineye o kadar bar 
«lrmfcızm muhacirini merkume bir dereceye kadar 
terfih edilmiş olur. Mesele milletin bîr uzvu muaz
zezi olan muhacirin gibi bir küüei sefaletin imdadı 
hayatına yetişmekten ibaret olduğu cihetle bunların 
müstaceliyet karan İle mevkii tattoİka vazı İçin Heye
ti tcraiyeye tevdiini arz ve teklife müsaraat eyleriz. 
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Malatya Siird 

Lûtfi Halil Hulki 
Malatya Malatya 
Garib . - • / • « 
Van Bitlis 
Hakkı Saduüah 

Bitlis 
Şevket 

ıMÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Muaveneti içti-
nıaiyeye... 

REİSİ SANI BEY — Takrir sahibi He
yeti tcraryeye gönderilmesini arzu ediyorlair. Arzu 
bayurulursa Muaveneti İçtimaiye ve Dahiliye encü
menlerine gönderelim. Muhacirin İdaresinin iâğvin-
den de bahis buyuruyorlar. Vekilleri İle beraber mü-
zakerat cereyan etsin, 

(Müstaceliyet sadalan). 

Malûmu âliniz, efendim zannederim geçen Mart 
ihtidalarında İngiliz kıtaatı ve memuriyni Ankara* 
dan, Bskİsehir'dan İzmit'e kadar sürüldükten sonra 
yedimizde kalan şimendifer hattı Ankara, Eskişehir, 
Aryöftfcarahisar, Konya ta Ulukışla'ya kadar ve bir 
kısmt Bileciğ'e gidiyor. Bunu pek perişan bir halde 
bırakmışlardı. Fakat bize bu şimendiferlerin o kadar 
ehemmiyeti vardır ki, inddicab asker sevk etmek, 
mutlaka bunu biran evvel işletecek bir halde bulun
durmak için yirminci kolordu kumanda heyeti İle, 
Sivas - Ankara şimendiferi İşletme müdürü Vasfı 
Beyden mürekkdb bîr işletme heyeti meydana getiril
di. Bunlar olanca kuvvet ve kudretleri ile hu şimen
diferi işletecek bir hale getirdiler ve işletmeye baş
ladılar. Malûmu âtinizdİr ki, şimendiferin işletilme
sinde ruhu mesele kömürdür. Binaenaleyh, 1262 kilo 
metre tulünde olan bu hattı işletebilmek için elde 
mevcud bulunan kömürün mikdan tahmin olun
muş yalnız kömür ile bir de (Paküra) vardır ki, bu 
da mahrukat makamında istimal olunuyor bunun 
her İkisi indelicab ve umuru adfyede yani şimdiki 

*. — SUALLER VE CEVAPLAR 
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sevüfyatı askeriye tezayüd etmemek şartı ite, yani 
vukubulan sevkiyaHa (ticaretin serbest olarak devam 
etmesi hokkanda verilen kararname üzerine teşrinisa
niye kadar devam edeceğini tahmin etmişlerdi. Lâkin 
e$er 4» daha ziyade İkttead ohıaursa yani şimendi
fer nakliyatında bir parça da tasarruf olunursa Seri 
gidilebilecektir. Yani kânunuevvele kadar. Fakat bu 
tahmin; şetiid ahvali fevkalâde zuhur eder -ve o va
kit küüryedi adker sevkıyatına mecburiyet hâsıl ola
cak olursa fbu hesap doğrudiamaz. O vafcityarai teşrini
saniye kadar eşyayı aslkeriye ve zahire nakletmek 
üzere İsteyebilir. EJer bir ahvali fevkalâde olmayıp 
4a bu hal devam edecek olursa 'kânunuevvele kadar 
devam eder. Fakat bununla da kanaat olunmadı, Her 
türlü tedalbiri jhtryatiyeye de tevessül olundu. Elde 
olan kömürden maada HaymanaMa mevcut oldu-
ğu istihbar otuınan kömürü tetkik etmek ve işimize 
yarayıp yaramadığını anlamak içki memurini fenni
ye gönderilmiştir. Eğer orada bir hüsnü netice hâsıl 
olursa ondan istifade edeceğiz. Yalnız butlunla da 
kanaat olunmadı; Bilecik ve daha sair o civarlarda 
kömür olduğu rivayet olunuyor. Onu ıda tetkik edi
yoruz. Oradan da malûmat almak üzereyiz. Her 
türlü ahvale karşı yani elimizde kömür olmadığı tak
dirde şimendiferi İsletmek için odun tedarikâtmda 
'bulunulmuştur. Daha bir şey var ki daha ziyade ida
relidir. O da <PakÜra) lakırdısı sebk etmiştir. Şimdi 
ikizim elimizde bulunan maden kömüründen başka 
bir de <|Palküra) vardır, (Paküra) Baküde bulunan 
petrol gazının bîr nevi donmuş maden halinde, top 
batinde (kalım; bir şeydir ve bu gayet idareli ve 
ekonomik bir mahrukattır. Şimdi bizim elimizde kö
mürle kullanılabilen on beş tane büyük, bir tane kü
çük lokomotif vardır. Paküra ile İsteyen üç büyük 
lokomotif bir de küçük lokomotif vardır. Kömür ite 

A — Kırşehir Mebusu Müfİd Efendinin; An
kara İçin muktazi kerestenin meccanen katma ipn 
verilmesi hakkında teklifi. 

[Kırşehir Mebusu Müfid Efendi tarafından verilen 
takrir okundu] :l 

Kiyaseti Celİleyef 

Uç yüz otuz iki senesinde Ankara'da zuhur eden 
faariki hailden muhtenk olan emakin ve müessesatj 
resmiyenin inşasına muktazi kerestenin celb ve cemi 
mümkün olamadığından memleket harap bir şekilde ve 

isleyen lokomotiflerin ocaklarmın bazılarını tuğla ile 
örüp bazı borular ilâve edilirse paküra ite İsler bir 
hale gelir ve ba surede paküra üe işleyen lokomo
tifimizi sekize iblağ edeceğiz, O halde memul ede
rim Ceûa(b*hak$un lütfuttden zannederim bu şimen
diferi lbu tadilât üe gelecek senenin nisanına kadar 
iletebileceğiz 'Bu mesele hattında ufak bir malû
mat arz etmekliğime müsaade buyurunuz. Paküra 
kelimesi esasen Baküden geliyor. 

(Bvet efendim Baküdekî olan petrol gazından is
tihsal olunan bir nevî mahrukattır. İşte bizim hasmı 
kavimiz olan İngilizlerin Baküyü ele geçirmeğe olan 
eme) ve makasfdi ancak petrolleri ele geçirmek İçin
dir. Çünkü bu muhakkaktır ki, İngiltere'de könuUr 
bkiyor, Bittiği gM buna da ihtiyaç vardır. İnşallah 
kömürleri yakında bittiği gibi kendi devletleri <te 
maftıv olur. {tnşaHah sedaları). 

RBİSİSANI BEY — Başka sorulacak bir şey 
var rm? 

ISAHÜBİ TAKRİR NİĞDE MEBUSU AİBİErtN 
BEY — Bu surette işleyeceğini buyurdular, İzahla-
rıflda teşrinisaniye kadar şimendiferlerin devam ede
ceğini söylediler, Faka* şimdiki tarzı tahrikle mi? 
Yoksa !baska bir tahrikatla mı? Yani haftada bir 
defa mı tahrik edecek, yoksa tahrikatı teksir mi edi
lecek? Lütfen bu ciheti izah buyursunlar. 

MAİFİA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA — Şim
di mümkün mertebe çalışıyoruz ki, yevmî karışıktık 
bk bir tren işleyebilsin, 

(BESÎM ATALAY BEY (Kütahya) — Söz iste
rim efendim. 

REÎStSANI BEY — Suat sorana aididir efen
dim, O halde ayrıca bir sual de zattâiniz tertlb eder
siniz, 

hatta mektepler bile isticar edilen bazı hanelerde bu-
ılunmalbtadff. Mektebi sanayi ve darülmuaümat bi
naları bile na tamam bk halde kalmıştır. Binaenaleyh, 
Ankara vilâyetine 37 460 metre mîkâb kerestenin 
Ankara'ya civar olan (Beyti dağı) ormanından mec
canen katma izin verilmiştir şeklinde bir marîdei mu
vakkate kabulü ite katiyata müsaade buyuruimasım 
tekfif eylerim. 

19 Mayıs 1336 

Kırşehir Mebusu 
Müfid 

3. — TEKLİFLER 
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(Madde : — 37460 metre mikâbı kerestenin An
kara'ya. civar olan (Beyti dağı) ormanından mecca-
nen katma «ân veriitaıiştirs 

2. — izmir Mebusu Hacı Süleyman Efendinin, 
münasebet hususiyelerm lağvına dair takriri 
[izmir Mebusu Hacı Süleyman Efendi tarafından 

<verilen takrir okundu] 
Riyaseti Oelileye 

iMtıattümrn ile müstahdemini 'Maarif aylarca maaş 
atamamak yüzünden fevfealâde müzayaka çekmekte 
ve Ibinnedce memleketin her şeyden ziyade muhtaç 
bulunduğu talim ve terbiye meselesinin devamı Uça
bil olamamakta onduğundan muhasebei hususiyettin 
lağvı ile Maarifin kemafissabık ancemaatın İdare 
olunmasını istirham eylerim.. 

İzmir Mebusu 
Hacı Süleyman 

HACI 'SÜLEYMAN EFENDİ (İzmir) — Rüfe-
fcayı muhtereme; bendeniz İzmir mebusu Hacı Sü-
Jeymanım. Kendtömi yalnız size tanıttırmak için gei-
med&n, Uhdeme bir talkım vezaif alarak geldim. 
MebusMk gibi mühim ve müşkül ve suali dareym 
muclb bir vazifeye ahali tarafından ktihab edfflmj-
şîm. Bu, hakkımda olan itimadıtamlerine büyük bir 
deül olmakta cidden mucibi îftraanmdır. Gerçi me
busluğun muktazi bulunduğu malûmatı kafiyeyi haiz 
tieğüm (feMuruMah »adatan) vebali mfffeti duşu me
suliyete. almak iktidarım haiz olmadığımı bilirim. 
Fakat tevecoühatı vakıaya karsı hanı nahah kabul 
etmek mecburiyetinde butundum. 

iDairei intihalbiyem ahalisi >beni intibah ettikleri 
vakât bir takım tekâlifde bulundular. Yerî düşdükçe 
ve strast geldikçe Heyeti Cehienİze arz edeceğim cüm
leden birisi maarif 'İşidir. Bu gün takririmde okunan 
(keyfiyeti izah «deyim: Bir vakit mekâtibi ibtidaiyeyi 
anoemaatin idare ettik. Bir takım iradlar bulduk. 
Hiç maaşlar tedahülde (kalmadı. Muhasebei hususiye 
diye bîr şey çıkardılar. Meğer adam kayırmak için
miş. Biz âldandık. Kendi iradımızı da verdik. Git 
gide bunlar maaş veremez oldular. BÜâdı baideden 
îzmirtten, Aydın'dan beldemize gelen bir takım mu-
aüm ve muaUimeİerin maaşları verilemedi. Üç, dört 
hatta altı ay tedahülde kaldı. Ahali galeyana geldi. 
Muhasebei hususiyettin lağvı için, bunu, parlak ha
yatın mebdei olan Meclisi Kebîre dahil olduğunda 
maruz&n meyanmda arzet dediler. Ben de kabul 

İşbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi me
murdur. 

fREİSÎSANİ BEY — İfctisad eıncümeome ha
vale edelim. 

ettim, Buraya kadar geldim. Millet, mukadderatını 
yedi ihtiyarına aMı, Hmü irfanın terakki zamanı, si
nini vetireden 'beri arzu olunan saadet günleri geldi, 
tebşir ve tebrik ederim, ferdayı inkilâbda bîr ten-
sikatla maarifden, hususi ile mekâtibi jptidaiyeden 
işe bededecek idik. BHanedik, hata ettik, biz ne va
kit dinimizi, dünyamızı, Hükümetimizi, her şeyimizi 
muhafaza eden köylülerin hukuku mütekabİIesini 
muhafaza üe onların köylerinde mekâtibi iptidaiyeyi 
temine muvaffak olursak o vakit iteri gitmek için 
a'tdacak dik adımı atmtş bulunacağız, Ahengi irfanı 
olmayan bir mîlletin ahengi medeniyeti de olamaz. 
Bu şaftavetjn, bu rezaletin, bu denaettn hep saikı 
cehalettir. Fıtratı beşer tecavüz ve tenazü ve müca
dele üzerine müessestir. Bu cibilîf kanundan vaz ge
çirmek için bâr âmili manevi bir âmili mutlak ve ha
kikî olmak lâzımdır. O da ilmü irfandır, tarih; in
kıraza uğramış milletlerin hali esef istimalini takrir 
ederken, gittiği yolun pusulasını şaşırmış diğer ka
vimler gibi? Göstermiyor. Daha doğrusu gösteremi
yor. Hükema diyoriti (sevaiki «fal; efkârdır) İnsan
lar, fikrî bir terbiye görmedikçe biç bir işe yaramaz
lar. Bugün köylerde ufak ufak mekteb yapmak, şe
hirde büyük büyük cami yapmaktan daha hayırlıdır. 
(Braıvo sadalan, alkışlar). (Terbiyei idare) nam ki-
tapdan müsaadenizle bir şey arzedeceğim. Orada di
yor ki,; handerin damlarını değil fibiriıari, ruhları ilâ 
etmekledir ki bir Hükümete en büyük hizmetli fifa-edıe-
hilen kimseler yetrst'jriliir müdebdeb, vaSi, muhteşem 
kâşanelerde ihtifa eden üsera-yi reziieye ve daıima köy-
Ktterin cehatetündea bMstifade on&rı datona. tahtı kalını
na alan ağn'iyayı nezileye; fakirane meücdıande lîkamet 
eden ervahı â îve müreccah değilmidtirfKIbefotemüinac-
cafcdır. Köylerde yalnız zükûr için değil birer de inas 
mektebi açılmak lâzımdır. Erkeklerin okuması ne 
kadar lazımsa kızların okuması da o nöbette mühim
dir ve belki daha ehemdir. Çünkü avarızı nisa, ava
rızı ricalden daha ziyade okluğu gibi yedi, sekiz on 
yasına kadar bir çocuk ağuşu maderde, ana kuca
ğında terbiye (gördüğü için kadınların iümü İrfanla 
zeynettenmesi daha kıymetdardır. Çünkü bir milletin 
en büyük bahtiyarlığını, en mühim rüknü bahtdyari-
sini, kadınlar teşkil eder. Benim nazarımda değil, ha-

4. — TAKRİRLER (Devimi) 
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toflcatte, neifotiitenurde kadm mukaddes bir abidei fıt-
raıtttr. Onu her vaücilt en lâtif hMede tzeynetyab gör
mek o» taıth tık şereftir. Kaldın, dyte bnirim ki ha
yatı beşerin en gefik bir unsurudur. Onun için şeriatı 
earra halkla tezyini erkeklere "tercih» kadınlara bah
setmiştir. Kadınları âli mertebede bulunan bir mil
letin, bîr kavmin arkası hiç 'bir vakit yere gelmez, 
kadınları yüksek mertebede bulunan bir millet dün
yanın en necip bk maJletktir. Kadm, kadıncığını, bü-
leod faziletini, vaüdeliğmi, zevceliğini biüree o va-
EkÜC hayatı ^tmaiyemizdeki fterakkiyalt derecei niha-
yesini bulur. O müstebit erkekler ki kadınların malik 
oidufcları hukuku hiçe sayarlar, anlar, miMetin â-tdi 
hayatım değil hali haztn içümafcini bile bilmeyenler
dir. 

RBtS — 'Maarifin ehemmiyetim herkes bilir. 
Sadede 'gdİniîL, 

HACI SÜLEYMAN BFENDÎ — Bvet efendim. 
(Gürültüler.,. Devanı, devam sesleri) 

HACI SÜLEYMAN BF0NDÎ (Devamla) — An-
lamıyonını efendim, kulağım işitmiyor, 

HAŞİM BEY (Çorum) — Herkesin hakkı ke
lâmı vardır. 

•REİSİSANÎ BEY — Bendeniz de tasdik ederim, 
fakat saded vardır, mesele takrir üzerinedir, Mak-
sad feminizm üzerine veyahud mekteble maarif 
üzerine konferans vermek değildir. Maarifin ehem
miyetini hepimiz takdir ederiz. Değil mi? Efendim 
ben burada mektebin, cemaatin meselesi var kendi 
takrirlerini izah edecek, 

HACI SÜLEYMAK EFENDİ (Devamla) — 
Zannederim sadedden çıkmıyorum. Hulâsa Dev
let ve milletin saadete iktiranı, ilmü irfanının 
derecesile mebsutan mütenasibdîr. Mürstd, feyyaz, 
rehber, necat, ilmü İrfandır. Biz onunla hattı hare
ketimizi tayin edebiliriz. Böyle bir devriharİka no
rmda, böyle bir asn hayretbahşada herkes kudre
tin, terakkinin füyuzatından istifade ettiği bir sı
rada bizim ondan mahrum bir halde kalmamıza is
lâmiyet namına teessüfler olunur. Sözü kesiyorum. 
Yalnız müsaadenizle bir şey arzedeceğim vaktimde 
kalmadı ağzımda kurudu (Handeler) Arslan yata
ğında oturmanın, uyumanın nasıl vahim bir şey 
olduğunu düşmanlara göstermek zamanı nasıl geldi 
ise köylülerin saadetlerine hizmet etmek, mekteb-
lerine bakmak zamanının da öylece hulul ettiğini 
samimî ve har bir lisanla arzederek sözümü kesiyo
rum. (Alkışlar). 

REİSlSANÎ BEY — Şimdi efendim bu tak
riri Maarif ve Maliye encümenlerine havale ede
lim, tetkik edilsin. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Müstace
liyet kararile gitsin. 

(Dahiliyeye sadaları) 

3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin; Mccalisi 
umumiye azaları yevmiyelerinin tezyidine 'dair takriri, 

[Kâtib Haydar Bey Kütahya Mebusu Cemil 
Bey tarafından verilen takriri okudu] 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Harbi umumi sebebi ile esarın daima yükselme
sinden dolayı bütün memurin ve müstahdeminin 
maaşlarına bidayeten yüzde yirmi, bilâhare yüz
de elli de sonraları buğday pahalılık zammı ve 
emtia bedeli verilmek sureti ile bir dereceye kadar 
terfihleri temin edilirken İdarei umumiyeİ '/ilâyat 
kanununun mevadı mahsusası mucibince Meclisi 
umumî aza yevmiyelerine elli ve encümeni daimî 
azaları muhasasatı şehriler i ne de bin beşyüz kuruştan 
fazla bir şey verilmez ve işbu yevmiyenin kifa
yetsizliğinden naşi mülhakat azalan gelmediklerinden 
bir çok defalar Meclisi umumiler ekseriyet bulama
dıklarından dolayı İçtima edemezlerdi. Ahiren bu 
hususu nazarı dikkate alan Ali Riza Paşa kabinesi 
memurin ve müstahdeminim maaş^tma 'icra eyfe» 
diği son zamaimi fevkalâdenin mebdei olan 1 kânu
nuevvel 1335 tarihinden itibaren tanzim eylediği 
karamamei mahsusunda Meclisi umumi aza yev
miyelerinin iki yüze ve encümeni daimf muhassasatı 
şehriyelerinin altı bine ve encümeni daimi azalık-
larından inhilâl eyleyibde Meclisi idare ve belediye 
azaları mey arandan intihab olunacak muvakkat en
cümen azaları muhassasatı şehriyekririhr de dört bin 
kuruşa iblâğını tensib eyfemlrş ve MaJâye Nezaretince 
de tasvib edilmiş olan işbu kararnamenin esbabı 
meriyeti kuvvei kari beye geldiği bir zamanda istanbul 
işgali vuku bulduğundan bittabi işbu kararname sahaî 
fiiliyata gelmemiştir. Bönaenaleyh bugün bür odacı 
bile maa zamaimi fevkalâde şehrî on dokuz ilâ yir
mi lira maaş alırken mebusini muhteremeden sonra 
bir mevkii mahsusa sahib olan Meclisi umumi ile 
encümeni daimî azalarının yevmiye ve muhassar 
satı şehriyelerinin marüzzikir gılâyı esan hazırla ka
bili telif olamıyacak derecede dun olması bittabi mü-
nasib olamıyacağından Ali Riza Paşa kabinesinin 
tensib eyledikleri kararname mucibince mevaddı âti-
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yenin kabulü ile meriyeti zımnında D»h*ye Vekâ
letti ce&İeSfire havajesîiıni teklif eylerim. 

22 - Mayıs - 1336 
Kütahya Mebusu 

Cemil 
NEBİL EFENDİ (Karanı s ansahib) — Şahsı 

vahi d kendi fikrini terviç ettiremez ve şahsa hizmet 
edemeyiz» 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim okunsun 
da öyle (Evet evet sadaları.) 

Madde 1. — Memurin ve müstahdeminin ma
katına son tahsisatı fevkalâdeyi şâmil olan karar
name tarihinden itibaren Meclisi umum! aza yevmi
leri iki yüz ve encümeni daimî azalan muhassasatı 
şehriyeleri altı bin kuruş olarak ita olunur. 

Madde 2. — İnhilâl eyleyibde haizi ekseriyet 
aza mülâzımı bulunmamasından dolayı meclisi idare 
ve belediye azalan meyanından intihab olunacak 
muvakkat encümen azalarına dört bin kuruş muhas
sasatı şehriye verilir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur, 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Olamaz. 
Olamaz, 

REİS — Antalya mebuslarından iki refikimizin 
de aynı mealde bir takriri vardır. 

4. — Antalya Mebusu Rasik Efendi ile arka
daşının, Mecalisİ umumiye azaları yevmiyelerinin 
tezyidine dair takriri. 

BUyük Millet Meclisi' Riyaseti Celilesİne 
Vilâyatın tevsii mezuniyeti esasatt üzerine teşek

kül eden vilâyat ve elviyei müstakille mecalisi umu-
mjyesi umuru nafiası ticaret ve ziraati umuru sıhhi
yesi en hayati vezaif ile mükellef bulunmaktadır. 
İdarei umumiyei vilâyat kanunu mecalisi umumiyetim 
müddeti içtimaiyesine mahsus olarak beher azaya 
yevmî elli ve encümeni daimî azasına şehrî bin ku
ruş tahsisat vermiştir. Mülhak kazalardan intihab 
olunub merkezde içtima eden meclisi mezkûr azasının 
yevmî elli ve yine ayrı ayrı kazalardan intihabı meş
rut bulunan encümen azasının şehrî bin beş yüz ku
ruş ile idare olamayacakları mertebei bedahettedir. 
Bu sebeble mecalisi umumiye azayi mürettebesi ile 
teşekkül edememektedir ve encümen azalarının da 
tahsisatı mezkûre ile merkezde kalmıyarak vilâyatın 
hidematı mahalliyesi duçarı ihmal ve akamet olmak
tadır, Memleketin duçar olduğu mütevali felâketler 
sırasında icrayi ahkâm eden gilâyî esar sebebi ile Hü
kümet, muvazeneİ umumiyeden maaş ve tahsisat 

alanlara evvelce pahalılık zammı, zahire bedeli ve 
bilâhare bir hesab ve njsbeti muayyene dairesinde 
tahsisatı fevkalâde ita etmiş ve mecalisi umumiye ve 
aıcümen azadan tahsisatının cüztiyet ve küfaıyetsizüğmİ! 
nazarı itibare alarak tanzim eylediği bir kanunla mec
lisi umumî azası yevmiyelerini iki liraya ve encü
men azası tahsisatı sehriyeİeırM adamış ftra.'va. iMSg 
etmiş ise de Dahiliye nezaretinden tanzim ve ma
kamı sadarete tevdi kılman işbu kanun lâyihası 
Meclisi Mebusanm tasdi kına iktiran edemeyerek Mec
lis dağılmış olmasından dolayı mevkii meriyete 
vazolunamamıştır. Gerek idarei umumiye ve gerek 
vilâyat bütçesinden maaş alan İdarei hususiye me
murlarının aldıkları tahsisatı fevkalâdeden mecalisi 
umumiye ve encümen azalarının mahrumiyetleri bin-
netice meclisi mezkûr ile encümenin içtimaına sureti 
katiyede muhalefet ve vilâyata muhavvel umuru mü-
himmei maruzanın rüyet ve temşiyetine haylûlet ede
ceği şüpheden vareste bulunmaktadır. İcra kılınan 
tahkikattan hâsıl olan kanaate göre bazı vilâyatta 
azayi mumaileyhime tahsisatı mezkûre ita kılındığı 
halde bazı mahallerde tereddüd edilerek verilmemiş 
ve bundan da prensipsizb'kle müteradif adaletsizlik 
husule gelmiştir. Binaenaleyh, bu meselenin tanzim 
ve tevhidi ile adaletin temini için zirde muharrer me-
vaddı kanurbiyeyi arz ve tekllif ederiz. Dafaüyıa 
Nezaretinden Teke sancağı mutasarrıflığınla. vaıtDd olanı 
tahrirat sureti musaddakalan da leffen takdim kılın
mıştır. 

1 Mayıs 1336 

Madde 1. — Vilâyat ve Elviyei müstakille me
calisi umumiyesinin müddeti içtimaiyesince beher 
azaya yevmî iki lira ve encümen zalarına şehri altmış 
lira tahsisatı ita olunur. 

Madde 2. — Tahsisatı mezkûre senei hali-
ye martı iptidasından itibar olunub vilâyat bütçe
lerine idhal olunmuş ise andan ve idhal kılınmamış 
ise tahsisatı munzamına ilâvesi ile ayni hesabdan tes
viye kılınır. 

Antalya Mebusu Antalya Mebusu 
Rasih Mustafa 

•MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisansabib) — 
Efendim, bazı rüfekanın vermiş oldukları... (Kürsü
ye, kürsüye sesleri), 

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bazı rü
fekanın vermiş oldukları takrirlerden anlıyoruz, Mec
lisi umumî azalarının, encümeni daimî azalarının 
maaşlarım arttırmak istiyoruz. Mulûmu âlileridir ki, 
gerek meclisi umumî azaları ve gerek encümeni 
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daimi azaları doğrudan doğruya Hazinei maliyeden 
maaş almazlar. îdarcî hususiyeden maaş alırlar. Eğer 
o livanın veya o vilâyetin idarei hususiyesi buna 
müsaîd değilse, değil azalar, memlekete en çok 
hizmet eden ve en çok irfanı memleketi yetiştirmeğe 
çalışan muallimlere maaş veremiyor ki... Demin 
muhterem Hacı Süleyman Efendi Meclisi Âlinizde 
bu esası ariz ve imik uzun mütalaaları ile, beligane 
nutukları İle bize anlattılar. Hakikaten bugün liva
larda üç dört aydır muhasebe! hususiyeden maaş 
almayan memurin vardır. Pekâlâ! Muallimlerin ma-
aşarını veremezken evvelce emlâk ve arazi sahibi olan 
bu zevata nasıl vereceğiz? Nereden altı bin kuruş 
vereceğiz? Zaten İttihaz etmiş olduğu mukarreratla-
rında bütçelerini tanzim edemediklerinden dolayıdır 
ki, bu maaşları vermediler. Bendeniz biliyorum ki, 
dairei intihabiyemde, Karahisar livasında beş yüz 
kuruşa kadar maaşı olan bir muallim iki zam alacak, 
yani bin kuruş alacak, beş yüzden yukarı bir misli 
olarak alacak, bu suretle Meclisi umumî ittihazı ka
rar etti, Çünkü fazla vermek imkânı yoktu. Başka 
türlü veremez, nereden verecek? Hazinei maliye ve 
remez. İdarei hususiyenin vermesi kolay. Kanun 
yapması da kolay, fakat membaım bulmak müşkül. 
Bu takriri veren zevati kiram membaını da bulsun
lar da ona göre takrirlerini versinler. Bendeniz reddi 
taraftarıyım.. 

HASAN BASRÎ BEY (Karesi) — Efendim, 
malûmu âlileri kanuna esasinin madde i mahsusasm-
da taksimi amal ve tefriki vezaİften bahsediliyor. 
Tefriki vezaif adadma dahil olmak üzere vilâyatın 
usulü idaresi tevsii mezuniyet esasına göre icra edil
mesi kabul edilmiş ve bu suretle vilâyat Mecalisi 
umumiyesinin teşekkülüne idarei vilâyat kanunu 
mucibince karar verilmiş. Vilâyatda bulunan Meca
lisi umumiye mecalisi milliyeye benzer ve onun 
adeta küçük biraderidir ve onun feri kabilinden 
millî meclislerdir. Mecalisi umumiyei vİtâyat, yol
lan ziraatı. Sıhhiyeyi, Maarifi ve sakeyi temin eder. 
Pek faidefe meclislerdir. Vilâyatte idaresi' müliyeyi, 
amali miiliyeyi en ziyade terviç eden, gösteren mec
lisler, mecalisi umumiyedir, Mecalisi umumiye ile 
mecalisi milliye arasında pek hakikî irtibat vardır. 
Mecalisi umumiye azasına verilecek yevmiyelerin, 
encümeni vilâyalt azalanına verilen tahsisatın mahalleri 
buitçefer* ile tiezyid edileceğM söylediler, ve bu su
retle idarei hususiyei vilâyat kanununun bir madde
sinde zühul ettiklerini ispat ettiler ve gösterdiler. 
İdam vilâyat ki, ikiye münkaseflndlir. Bunun idaısli 
hususiyeye taallûk eden maddelerinden birinde, 

Meclîsi umumî azalarına yevmiiye nihayet etli kuruş 
verilir, encümeni vilâyat azası muhassasatt şehriyesi 
de bin beş yüz kuruşu tecavüz etmez deniliyor. Ka
nun bu mikdarı tayin ve tahdid etmiş. Binaenaleyh, 
bunun tezyidi İçin her halde bu maddenin tadil edil
mesi icabeder. Sonra memlekete en çok hizmet eden 
muallimin bile maaş alamazken Meclisi umumî ve 
encümeni daimî azalarının maaşını tezyid etmek 
muvafı'k değüd&r, buyurdular. Efendiler şuna «min 
olalım ki vilâyatta maarif namına, ziraat namına, 
umuru nafia namına, meşrutiyetten sonra husule ge
len terakkİyat, teceddüdat hep mecalisi umumiye 
sayesindedir. Bu salâhiyetlerin tevsii sayesindedir. 
Vilâyatı umumiye bizim en birinci vazifemiz olmak 
icabeder. Muallimin maaşatının verilememesinin es
babı, Hükümeti merkeziyenin, ademi merkeziyet 
esasatına göre hareket etmemesinden havalenameleri 
vakti ile vermemiş ve vilâyata verilecek salâhiyetleri 
günden güne kesmiş olmasındandır. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Pek doğru. 
HASAN BASRÎ BEY (Devamla) — Bu salâhi

yetleri biz tevsîa doğru gitmeliyiz. Mecalisi umu
miye ve encümeni daimî azalarının emlâk sahibi 
olduklarını beyan buyurdular. Bendeniz emlâki ida
rei memlekete yegâne meziyet olmak üzere telâkki 
etmiyorum. Ve İstiyorum ki, idarei memleketle bü
tün Osmanlılar alâkadar olsunlar. Yalnız emlâk 
sahihleri Mecalisi umumiye koltuklarını doldurma
sın lar. Maruzatım bundan ibarettir. Maruzatımı bi-
tirmiyorum, İdarei milliyetim hâkim olduğu şu za
manla alâkadar bir takrirdir. Bunun kabulünü ben
deniz de Heyeti muhteremeden rica ediyorum. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Rüfekayi kiram
dan bendeniz bir şey rica edeceğim Suale cevabdır, 
Memleketimiz meşrutiyetle ı»i idare ediiüiyor? Yoksa 
idarei mutlaka ile mi? Madem ki meşrutiyetle idare 
ediliyor şu hakle idarei hususiye 'teşkilâttım lâğveden 
lim demek başkadır, idarei hususiye teşkilâtı şimdi
ye kadar hizmet edemedi, bunun esbabını taharri 
etmek başkadır. Malûmu âliniz idarei merkeziye 
altı yüz senedir bu mülkü idare etmiş. Gösteriniz ya 
'bir tane muntazam yapılmış yolu gösterseniz ya bu 
memleketin dahilinde muazzam bir binasını, mekte
bini, gösterseniz ya muntazam yapılmış hastanesini, 
bit tane darülacezesini? Bir Hane mmilefctitimizi ida
re edecek adam yetiştirmiş mi? Binaenaleyh, efen
diler rica ederim, idarei umumiye yani merkeziyet-
ç'ilik bu mifflri y&mışjtır. İdarei hususiye hakkında 
söz söylemek, illet nerede, maraz nerededir? Orayı 
görmemek demektir. 



t J 1» 2 2 , 5 .1336 C : J 

1329 senesinde vilâyata verilen mezuniyet üzerine 
vilâyat bizim mezuniyetimizi tezyid ediniz, tevsi 
ediniz dedikçe, idarei hususiye mezuniyetinizi tevsi 
etti denildi. O kanunda siz yollan yapacaksınız, sa
lahiyet değil mi? istediğinizi alın, hastanelerinizi 
kendiniz idare ediniz, mekteblerinizi, hattâ Darül-
muallimini bile siz idare edeceksiniz, yalnız biz sul
tanî açacağız, bir lûtfu mahsus olmak üzere, umuru 
zîraiyeniz neye mütevakkıf ise onu yapacaksınız, o 
salâhiyeti de size veriyoruz. Hidematı mahalliye 
zımnında idarei vilâyat kanununda mufassal olarak 
bu maddeler tafsil edilmiş, fakat o bir yaprağı aça
lım, yerilen salâhiyetleri yani şu verilen salâhiyet
leri ifa için tabi? üfürükle meydana gelmez, okumak
la da meydana gelmez, para İstem iveceğiz. Vilâyatı.. 

FUAD BEY (Çorum) — Mesele orada. 

•RASlH EFENDİ (Devamla) — Para kısmına ge
lince vilâyatı tamamen boğmuş, bağlamış, vergiyi 
umumiden bir şey ifraz etmemiş, varidatı hususiye 
namına bir şey yoktur. Tabiî memlekette mualli
minin maaşatı da verilemez, yol da yapılamaz, has
tane de İdare edilemez, ziraate de bakılmaz. Bina
enaleyh, biz varidatı umumi yeden idarei hususiye-
lerin varidatını memleketi daha ziyade müstefid ede
cek esbabı daha ziyade istifadesini düşüneceğimiz 
yerde bir Millet Meclisi olduğu halde idarei hususi-
yeleri ile mîllet kendi işi ile alâkadar olmak demek
tir. 

idarei hususiye kendi memleketine lazım olan 
maarif, münakalât, ziraat, nafia, sıhhiye, husus
larında ne lazımsa o ihtiyacatı kendi gözü İle görmek 
ve yapmak demektir. Bunu yapmak esbabım hazır-
hyalım. Burayı düşünecek yerde bunun lâğvini dü
şünmek zaid zannederim. Bunu füfekayi kiram da 
takdir buyururlar. Yalnız son takrirlerde bir nokta 
var. Oraya geliyorum; Meclisi umumi ve encümen 
azaları tahsisatı— 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahib) — 
Mecalisi umum iyenin lâğvi mevzubahs değil ki, bu 
uzun mütaleat dermeyan edilsin. 

•RAStH EFENDİ (Devamla) — Bizim de bir tak
ririmiz var. Mecalisi umumiye ve encümenler (Gü
rültüler, devam et sesleri) malûmu âliniz vaktiyle 
vilâyatta, liva merkezlerinde meclisler olurdu. 
Türkçemizde, bitmiyecek işleri komisyona havale 
edin darbı meseli vardır. Eğer Mecalisi umumiye ve 
encümenleri eski komisyonlar şekline koymak ister
seniz, iş gördürmemek isterseniz bu takrirler nazarı 
itibare alınmaz. Ceffelkalem reddedilmez. Beyefen

diler! Mecalisi umumiye azaları ayrı ayrı kazalardan 
intihab olunacak. Bu arkadaşınız 5 - 6 senedir İda
rei hususiye teşkilâtının içindedir. Yani yabancı 
bir sima olarak bu teşkilâttan bahsetmiyor. Otuz 
saatlik, kırk saatlik bir kazadan merkezi livaya, mer
kezi vilâyete gelecek azaya yevmiye elli kuruş veri
lecek diye ayrı, ayrı kazalardan olması kanunen şart 
olan encümeni liva azaları bin beş yüz kuruş şehriye 
ile memlekette oturabilir mi? Düşününüz; bunu ev 
icarına mı verecek? Nereye verecek? 

•MEMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahib) — 
Efendim varidatı olursa alır zaten. 

-FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Zamaim alıyor
lar! efendim. 

MEMED ŞÜKRÜ BEY — Varidatı olursa alır
lar. Zaten iş varidat meselesi, varidatı bulalım da 
verelim, 

RASlH EFENDt (Devamla) — İstanbul işgalin
den mukaddem bu hususta vaki olan muhabereyi ar-
zedeyim: 
Dahiliye nezaratı umuru mahalliyesi 

•vilâyat müdüriyeti 
Umumî — 10527 

Hususî — 62 

Teke Mutasarrıflığına 
Saadetlû efendim hazretleri 
19 şubat 1336 tarifeli tetgrafaamei valâlânna ce

vaptır. 
Meclisi umumî ve encümen azalan yevmiye ve 

muhassasatı şehriyelerinin tezyidi idarei vilâyat 
kanunu muvafldkaltitıin tadiline mütevakkıf olup ka
nunu muvakkati mezkûrun bu devrei içtima i yede 
feuvvei teşriîyece tdtkıtk ve tezeJdkürü muhtemel 
bulunduğundan keyfiyet esnayı tetk&aıtta nazarı İti
bare alınarak Hükümetçe teklifatı lâzimede bulunu
lacaktır. Olbabda irade efendim hazretlerinindir, 

3 cemaziyelâhir 1331 ve 24 şubat 1336 
Dahiliye nazın namına 

(Müsteşar 
Faik Ali 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahib) — 
Bu takrirleri Rıza Pasa kabinesine göndermek daha 
muvafıktır, 

RAStH EFENDİ — ikinci bir cevabı daha var
dır. 

Umumî : 10585 
Hususî : 70 
4 şubat 1336 tarih 16 - 133 numaralı tahriratı 

behiyeleri cevabıdır. Meclisi umumî ve encümen 
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azalarına verürnektte olan muhassasatm 'kifayetsiz
liği evvelce nazan itibare alınarak meclisi umumî 
azası yevmiyelerinin iki yüz kuruşa ve encümen aza
sı tahsisatı şehriyesinin haddi azamî olarak altı bin 
kuruşa İblâğı zımnında idarei umumiyei vilâyat ka
nunu muvakkatinin mevaddı mahsusasını tadİlen ka
lem» alman Jâyîhai kanuniye makam* samdi sadareti' 
uzmaya takdim olunmuş ve azayi mumaileyhimin 
tezyidi muhassasaüarı lâyihai kanuni yenin iktisabı 
meriyetine mütevakkıf bulunmuş olduğundan şimdi
lik bu hususta intizarı zaruridir, Olbabda İrade 
efendim hazretlerinindir. 

9 cemazİelâhİr 1: mart 1336 
iDahftİye Nazırı namına 

|Müsteşar 
Faik Ali 

RASİH EFENDİ (Devamla) — Bunun için bir 
karar verilemez. Kanunen tayin edilmiş bir muhas-
sasat encümeni livanın karan ile verilemez ki, bazı 
vilâyat veriyormuş, evet şu tebligat üzerine maddei 
kanuniye ti in tadil edileceğini nazarı İtibare alarak 
verebilirler, fakat maddei kanuniye çıkmaz da bir 
maliye müfettişi gelirse encümen bunu tayin eder. 
Bu kadar efendim. 

<Müzakere kâfi sadalan). 
REİS — Bunu Dahiliye encümenine havale ede

lim, 
(NİĞDE MEBUSU ZEYNELÂBİDİN EFENDİ 

— Reddi hakkında takririmiz var, 

REİS — Evet okuyalım (Okundu): 
Riyaseti Celüeye 

Mecal isi umumiye ve onlardan doğan encümen 
heyeti idarei vilâyat kanunu mucibince ifayı muame
le edecek ve tahsisatı vakıalarını da vilâyetin büt
çesine nisbetle istifa edecek olması ciheti ile bütçe
lerin müsaid olmayan bir dereceye sevkı caiz olma
dığından tahsisatın tezyidi hakkındaki takririn red
dini arz ve teklif eylerim. 

22 mayıs 1336 
Niğde mebusu 
'Zeynelâbîdtn 

iREİS — Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. 

SOL TARAF — Anlaşılmadı efendim, 

RBİSİSANt ©EY — Efendim, şu tekfffi redde-
diıyorkr. Bu tefcM «©ye koyuyorum. Takririn nad-
dini kabul edenlıer ellerini kaSidursMt {Elter kalkar). 
Şimdi takırMn emcümme hajvaMM kabuft edenler ek 
lieHiniİ kalduısutıJıaır. 

.Efendim reddedildi. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Anlıya) — R^ 
is 'Beyefientdi; sulh şeraÜÜİ bu güra M«duse «tebliğ adKte-
cek md efendim? 

REİS — Evat efendim. 
(Cebe bor çieynek saat Katil edtMi). 

İKİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 5 sonra 

REtS : Mıssttafa Kemai Paşa Hazretleri 

REİS PAŞA — Ekseriyetimiz 
celseyi açıyorum. 

vajJdrr. Efeajdim 

3. — Erzurum Mebusu İsmail Beyin intihab 
mazbatasına dair Mazbataları Tetkik Encümeni maz
batası. 

.(Katip Feyyaz Bey (Yozjgalt) teaftrfdam EnzMum 

2. — AZAYİ KİRAM MUAMELATI (Devam) 

mebustan IsmaliJ, Ziya, Asım Beylere aift üç kıta Tet
kiki Mezabit Encümeni mazbatası okundu.) 

Erzurum Mebusu UrmÛA Beytin keyfiyeti inldhar 
bini tmıfaeyyfo ıtşjbu matzlbajta, encıümeıntinrîzce bli'Hat-
k'ik usulüne muvafık görfataekte 'tastSk ve kabul oiıu-
ntarak Heyerti Umumiyeye aırtzı kamargür olmuştur. 

,17 Maıy» 1(336 

4. — Erzurum Mebusu Ziya Beyin İntihap maz
batasına dair Mazbataları Tetkik Encümeni mazbatası. 

Erzurum Mebusu Ziya Beyin keyfiyeti firatühafoanı 
mübeyyin işbu mazbata renjcümeaıtmiizce 'bittstkik 

usulıüme muvafık görülmekle tasdik ve kabul okunarak 
Heyelü Umumiyeye arzı karargır olmuştur. 

17 Mayjs 1336 
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5, — Erzurum Mebusu Asım Beyin intihap 
mazbatasına dair Mazbataları Tetkik Encümeni maz
batası. 

Erzurum Mebusu Asm Beyin keyfiyeti intihabım 
ımlbeyyin işbu maabata encümefömizce M'ttötfcifc 
usulüme muvafık görülmekte tasdik ve kabul oîıunamak 
Heyeâ Umurmyeye arzı kaırargir oJrnıuşöur. 

d? Mayıs 1336 

2. — 5d ne< Ftrfca Kumandanı Bekir Sami Beyden 
mevrud gazetede münteşir Sevr Muahedesi halikında 
telgraf. 

:REÎS PAŞA — Efenıdtim gazetelerden alunmuş 
süfli tnuahedenamasine dalir bazı malûmat vardır, 
Buma vukuf için arau buyurursanız okunsun efendimi. 

Amkanıada Büyük MÜHlet Meclisi Rifcyasatıide 
1. — Sadrazam Ferfld ve Kiraz Hatmdİ Paşaüraıran 

femit'e getm>i§ oldukta Karaimürsel'den biîdirSJımek-
tedİT. 

2. — Türkiye suBhü na kabili tatanmül ıderece-
gıinde şedid olduğundan protesto içtin yarınki cuma 
günü Suftanahmıed Meydanımda 'bir Triitfmg akıdedlifte-
ceği bu günkü gazetelerde görüJınüşüiir. 

.3. — 30 - V - 1336 torMi 'İtoi GaBSüssiiKte görü
len muahede tafsflâb aynen anij» dercad&nis. oMuğu 
mamuadur. 20-V-1336 

F. 56 K. 
BekJir Sami 

Muahede meifufeft dıhü olmadığı haJıde (433) 
ınatddeden SbareBtir. Taınafeymii âkıdeynim hüwye^eri-
TIÜİ mübeyyıin Wr mukaıddömeı. Paıslt evvel : Oemftyetri 
Akvama müteallik mukaroftereaımfeden babisffer. 

Fas!» ısamS - Türüîıye'ıniiın: raıduttoranıda bahMir. <re~ 
liböju şibîhoezirösi cta'hıi dalhtöl oMuğu haîlie (takriben' 
Ça'taioa haıtitma muadil -bür tııaıt Avrupa kıltıasında 
TürfaîyeVi büttin Tıakyaıyı muhıSevıi bulunan Yumamıfe-
ıtan'dan tefrik edecektir. Asya kıtasında Bahri seSîdfo 
İskenderun Körfezi oivıacıoda kâin Kanaıtaş <hunnıun-
da bed ite takniben bir hattı müstakim teşkil edarck 
eskli Türkiye fcan hududuna vâsol oton ve Ayiaftato, 
Urfa VB MaHdanü Türkiye Ifaaıröcitfde burakan bir halt 
Türldtye^yi Süfliye ve Irak'tan tefnik edecektir. Şima
li şarkî huduttan aşağıda fcafeilm beyan edilecek oüan 
Ertmenlistam'a rnüteatttk muk'aırrerata talikan Türkiye' 
ııin İran ve Rusya üe olan hududu hazjraıSte tevafuk 
etmektedir. 

FasSı saffis : Mevaddı siyasiiyederı mürekkep oSup 
ıbirînci kisım İstanbul'a mütedairdir. Bu ınaıddanfen 
metni berveçhi atidir : İş bu muahedeni» kuyudu 

CELALETTİN ARİF BEY (Enzurum) ~ Efen
dim, Ziya Bey rmisftafkir. Onun İçin zannederim ki 
mazlbaitası kabul «dldiklten sonra diğerinin ûvtMıabt 
dçia mahaMlkıe yazılsa. 

ASIM BEY (Erzurum) — Çünkü kasttadır efen
dim. 

REtS PAŞA — Efendim, digerleıtkui faabul bu
yuruyor musunuz; efendim? (Kabul, kabul sadaftan). 

ftıltiraizİEye tahtında bulunan «revad ve aJhkâım ımucD-
ıbince 'tarafejvti âkrdeyn Hükümeti Osm&nftyenfin 
(Dsusaadet) üzerirödekî hukuk ve tasarrufuna faaieîiras 
edilmemesi ve Hükümetti müşamiSayöm ite Za-Hİ Şafcıa-
asrim bejdei mezkûrede dkaımıetL'ie şehri mezkûru Hü
kümeti Osmaniyedra paıyütahtı odıarak muhaûaıza £it-
ımeleri hususunda mitttehidüîefkârdıtılıajr. Maahazat 
Türkiye <işbu muahede ile buna merbut *bulıunan 
mukavelâfîı miltemm&meyi -ve bahusus ekallliyeftlteıifia 
ırkî, dünî ve Hsa-nî hukukum. daSr mevaddımı kemal 
sadakatte ifa hususunda terazi edecek oturaa düveli 
müttefike balâda mezkûr şeraitti taıdâi ve tağyir «t-
mek hakkını blhaissa muhafaıza ederler. Buna. bit-
naen Türkiye bu babda lîatibacz olunacak bücümle »mu 
kafrsrata riayet etmeğ'İ ^imdfdsn taahhüt leyüıer, 

.İkinci kıstm : Boğadama ım)üteal(tk*ir. Evve'S bö-
ğaztaıran gerek vakıtt ffliîh ve genek vaktıi haırptte kâf •> 
fei sefairti harbiye ve licaftyeye küşaede 'bu!wn(duruV' 
ması, saniyen Amerika, İnö^öere, Fransa, 'kaJya, ]&-
ponya, Rusya, Y'unamistam, Romanya, 'BuJgaoliStojn' 
murahh alarmdan mürekkep olmak Ü2tere 'boğaKfarai 
rnüteaUik bir komisyon teşkkli. SaJJisen 'bu kcumisycut 
hükümeti mahaKyeriin nüfuz ve fletairu haıılidiode 
olanak gerek demiz üzterinıde ve gerek GteîlİboJu ı̂ iujh-
ceciresi dahil ofıdugu haAde boğalar mmrtıkaıSsiKİa 
ve Asya kotalında KıaradenHze ırıüritehli oVrek üoam 
(Sile) n:h firaz şarktndan ve Edremit, Rörfiîi-ltode» 
•mürur eâsn ve ezcümüfe Edremtt, Gönen, MIMıaftç, 
fenik .ve tzmıitM iflıüıiva eıyJeym hîietm cîbe^ gar-
biüjbde tulâni dar bir anaci üzerinıde lionavl vazife ey-
îıayecektir. Raib ân : Boğazlar komfcvoaunuiîi salnhi-
yaSi hemen bir hükümetlin saılâMyst ve 'idareoine mua
dil oîiacak ve mustak'il olıup kendine mahsus ftıesklâtı, 
hususi bütçesi ve bilhassa kendi İşJertrtde ijjSBıtdarm 
edilmek üzere poMs heyeüi kaıynt ve tahrir edecek ve 
'Ktjikraz akdine salâMyettar obfaafctır. 

Dördüncü kısım : fomir'e müBeKİaıirdir. izjıür şeh-> 
-ri İle aleHıusus Tkıe, Ödenmiş, Akıhisaır, 'Besıgama ka,-» 
sabaJarıra muhtevi 'bulunaaı tzmİr arazüsii tahttı Hü j 

kümrartK Osmanide kaütmeaklıa benalber Devleti Aliye 
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havain mezkûre üzetûrıdekıi hukukunu YıuoiaıoÜstıaııı'ai 
terkedecektfir. işbu havaMde kavanıidi Yuoaıoâye «aıtn 
folk «ditecek, oralardaM tebaıaıi Osmömiiye hakkında 
Yunan tebaası rr/MİM muamele «ditecek ve bımıllıaırm 
memaHHi ecnehiyede hütmıyesi Yunanistan rtanuftndaııı 
*emün olunacaktır. İşbu mu&hedei kareundyonlkı mev-
k l jioratya varandan beş seme sonra mahallî paırikSımen-
tosunun Italebi üzerime havaMi (mezkûre sureti kaltliye-
de Yunanfortan'a 1»rk«dfeceMr. 

.Beşindi Kısım : Yunaınltstan hakkındadır. Ovada 
katkı ohıp baîâda mezkûr halttı hudut haricinde tidan 
arazil Osmaniye üe Cezayir Bahrisefid Yunartkıtan'a 
devh* editecefctir. 

Altıncı kısım : Ermenistan. hakkındadır. Türküye 
EnmenUstan'ı müstakil Mr hükümet olmak üzene ta
nır. Türküye iffie Ernıerristaın aıraramda EıtBurum, Tralb-
zon, Van, Bit'âs •vüJâ-yetîfsi'kıde .tayini hudut fcayfiiye* 
itUn.de Amerika ReMcumhunu hâkim olacak ve bbrııa-
ena'leyh Türkiye, ReM ımişanüeybin ıMhaız edeceği 
mukatnreraıtı ka'but «itmeği taahhüt eyleyecektir. M * 
kameratı ımittehize vilâyaltı mezkûre araztsjâîn to-
mamen veya kısmen terkime talik edflıir. &menBa&an 
hududu olacak 'işbu arazli, artaziİi askerliye •olmıaidtan 
tecrit edilecektir. 

Yedinci kısım : Suriye, Irak, FUflistidi şamlifidir. 
Henüz taıyıio edihnerriîş alam btir «Mamdaiter» tararmu-
dan idare edilmek saatiyle Suniye ve Enak hükümeti 
müstabib olmak üzere •tamtacak'tır. FlUsKüalitı İdaınei 
düveli rrtüttefika tarafmıdaa limtühalb editeaek üir 
(Mandater) tevdi otunacsaktır. 

Sekizinci kısım : Hicaz'a müteaifllldtlk Hioaz IbAr 
hükümeti müstakuTie oiIltHak üzere teessüs etmiştir. Sa
bık TurKiye Osmanlı imparatorluğu, gerek lisbu m » 
ahedemame ite tayin «edilen ve gerek muahharım tah
dit «ditecek olan Asyayİ Türkî hududu oenubisâdin 
maverasında kâin attazi üzeninde haliz: olduğu biJoikn-
9e hukukundan Hicaz hükümetli mıüstakıiflösti Şehitle Kte-
mak feragat eyler. 

Kuvvei askeriye - Türkiye'nin topçu tertibatı 
olmaksızın azamî otuz bin jamdatrniffl ve ıalfcm*ş 
cebel Itopu iSs mücehhez {15 000) wstsr takviye kfeattı , 
olaoak ve bu kıtaat iboğazbr mmbkastı . hadicimde 
bırlunacalktır. Muhtelif düveli müttietİkia tarafından 
verilecek olan zabitler Hükümeti Osmaniye nezareti 
tahtında olarak jandarmanın teşkil Ve tatkra ve ku
mandası emrinde ifayi muavenet eyleyeceklerdir. 
Osmanh zabitlerinin adedi «eforatm yüzde yaariıi-
si ınisbetinde olacak ve ecnebi zabitterintin adedi 
do Osmanlı zabitten adedinin yüzde ıon beşİirtf 
tecavüz etmeyecektir. Ayöİ havalide Hükümeti Os-
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mariiyeora emrine verilecek olan zabitler ayni 
tabiiyetti haiz olacaklar ve boğazlarla adalar mnv 
takati mezkûrede bukmao ıb«ynelrnliJeİ kuvveti (işga-
liye tumaridaniığının emri tahtında 'buJunacakıtır. 
Muahetteti'in şeraiti askeriyesinden müsteban ol
duğuna göre Türkiye badema' şeMkıdceıyşî or-̂  
duya maMk oümaıyıp ancak aaayîşi dahıJIyd mu
hafaza edebilecek derecede askeri bulana
caktır. Bütün setaTmi harbİyel Osmamİtyıe Kâ-
ıriiten müttef Jkltere ıtesâm edilecetotir. Tuılkiye için ye-
«İden sdfaâni haafbiye İnşa ve lislüraisı memnudur. İşlbu 
maiddenfin umum asibartye, ıbahriye ve 'ImVaİyeye taal-
iûk eden aHkâmı ıbaşfıca düveli mütelSfe tarafnıdaıı m-
-İİhah edilecek oian beyruelmi'Iiel komisyonun, tahtı tef-
«î 'ndfe olatralk moVkıii *a*bîkte vaz ohBiacak ve bu bab-
da vukdbulacak masarif Tünkiıye tarafından teSviye 
edatcelktir. 

Bir kısım da tnuikarreraıtı cezalîyeye dairdir. Ka,-
vanm ve ikavaidii hariblyeye mugayir surette harekâta 
rnücasertetlerinldeo dolaiyı mazmun oHaü eşbas mlüttefik 
devletlerin mehaMmi aSketÜyesûUce tahtı muhalkmıe-
ye alınacaktır. Türkiye işbu nsaznutılıan düvel rnüttfe-
î-ükaya teslim etmeyi deruhlde eyler. 

Oo'kuzuncu ktsan : 'Şerailti maliyeye aittir. Mı
sır, Sudan ve Kıbrıs, Tüılkİye i^bu havali üzeninde 
haiz olduğu 'biMcümlte hıikıükundan ferağa* eyler. Kriv 
rıts tn#tereye ilhak edüecek ve Mtsır devlet ırJüŞa-
mjfitoytamanıin himajyesi aütına vazokmacaktrr. 

Otnınou kısan : Meratkiş ve Tunus fıakkmdadır. 
Türkiye Merakiş ve Tunus üfrerndeki Fransız tumo-
yesini tasdik ^thr, 

On birindi tkusım : TrabfuB!ga!<b ve Oezaık hak-
kmdadır. Türkiye (Lozan) Muahedesi üe Traibhusgarlb 
ve Oezaâri isna aşer hakkında temin etmiş otduğu hu-
kuflcundan feragat ve Cazairİ nıeaikûreyi İtalya temk 
eder. 

On ökmci kısım : Tabiiyet hatkkmkiaıdır. 
On üçüncü kısım : Ahkam ve şeraiti satire meya-

aıttdla muhtelilf veya muttehid olaıbileoelk bir utsulü ad!-
Hiye projesini tanzime memur bir ecnebi komisyonun
dan batüstir. tş/bu kjsma mütöalük mülhİm bir madde
nin metni berveçhja^idir : Tünkiiye her halefi bir dev-
toin talhtı taibüyet ve hmıayesiade 'buhman ınusfiirnıan>-
tar uzerinddki 'hukuku hükümranisi Üe her ne şekilde 
olursa oîsuu haldkı kazasından sarahaltm feragat ey-
ter, 

Faslırabi : Hkattyetlenm. tmüda^aali hükuk'ıma sdalir-
dir. Bundan başfka Oemlyeti Akvam tarafından intihap 
«dilmiî olan komiayoolar harlb esnasında Türkiye'de 
'irftikâb edilmiş olan ıkttafflerdten müteessir ofaldarHi 
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ımaaTO kaJdıklaın mrar ve ziyana aitt ailelteriniin varid 
olacak şjkâıyetkııt fertıütnau mecbur olacaklardır. Tür
küye İs!bu kotnisyoniaınn ifltrhaz 'edecekleri karan ka
bul ve icra etmeyi ıtaahüt eder, 

'Faslı hamiş : askeri, bahri ve 'havai şeraü'Cü muhte
vidir. Dersaadette topçu tertibatı olmaksızın: (700) Jd-

- şûfik bir kovvei askeriye. Zattı Şahanenin maiyeti se-
nîyefejıt efradını teşkil edecekHir. Fransız ve İngiliz ve 
îitaîyan delegeleri üle (bir Osmanlı komfcBpmden mü
rekkep olacak olan bir maliye komisyonunun iihdası 
tdalbd derpiş edMtnîşttr. Osmanlı fcomüseni yalnız reyi 
tiSÖşarSyi haiz olacaktır. iMöcüsİ Mebusan tarafından 
•bütçede icra edecek her gûna tadilât, .salâhiyeti vasıayı 
•haiz butunun mezkûr komisyonun tasdikine iktiran et
medikçe nmt&ber addaditeeyecektir. 

Faslı tası : Şeraiti iktisadiyeye dairdir. Kapİtilfâs-
yotttann Iktisade ınü'teaffifc olan kısmı bundan isti
fade etmiş okn düveli mtftJeİjfle ile 1914 senesi ağus-
töas iptidasına kadar bundan istifade etmemiş olan di
ğer ıraıftöfik hükümetlere dahi teşmil edifccekttir. 

Kısmı samitı : Esfar havaiye ve limanlara, turuku 
mayahüye turuku hadİdiye hakkındadır. A'tideklİ liman
lar ittenafii beyneİmMe tahsis ediferriş olup aıyn. ayrı 
serbest mıntıkaları ihtiva, edecektir. îstanlbuî Limanı 
'(Ayastalfanostan Doimaıbahçeye kadar, 'Haydarpaşa, 
îzmir, Isktenderun ve Batarı HmarJaırı. Trabzondan 
da Ermenistana bir mahreç .tahsis kılınacağı giltri aym 
zamanda Türkîye İçin de îariir\fe bir mahreç •bırakıla
caktır. 

On ikinci f asri: Sayü amel 'hakkındadır. 
On üçüncü fatsa : Şerait ve ahkâmı muhtel'İfeyi ha

vidir, Tüıkrye işbu nrualbedenamenin mevkii mer̂ yıete 
vaztndan mukaddem tahaddüs «itmiş olan ahvalden do
layı düveli müttefika tebaasından hiç birinden bir gû
na tazminat tatobjride (bulunmamayı taahhud eyler. 
Türkiye tarafından efiıaJettilhazihıi kendisinden nteze-
drfmüş oları araziden harfo esnasında zaıbtediBen zikuy-
mst eşya iade edilecektir. 

îsbu muahedenamemn mevkii meriyete vaza tari
hinden itibaren üç ay zarfında Kavanini Osmaniye 
Muahecfenfamei meşkûr ahkâmma, tevfikan tadil edife-
cdkfe 

NBBİL EF0NDÎ (KarahisaısaMb) — Boşuna yo-
ruîmuşîar. Tüakiyeyd yok diye idiler daha iyi ederler
di. 

REÜS FAŞA — Necati Bey zaHİateMz söz &femiş-
tinfo 

NÖOATI BEY (Erzurum) — Yirmi otuz senelik 
AVrupamn dimağlarımıza nakşetmiş olduğu efkân in> 
saniye şu muahedeyi okuduktan Sonra tamamı <İfe si

lindi. Avrupamn mahüyetü thakiktyesi <bu kadar çirkin' 
ligi ite, bütün şenaati ile karlamada teedfi etti. Bu 
muahedename namuskâr bir adamı -tuzağa düşürmek 
istenilen bir adamı tultmak, pusuya düşürmekten baş
ka 'bir mahiyeti hak değüdir. (Bravo sesleri). (ADkış-
lar) Galya ormanlarında, (Normandiya sahiik^indıeki 
insanlar daha çıplak ve vateşüyane gezlerken bizim ata
larımız muazzam Ibdr medeniyet kurmuş, H«nd httdud-
larırMan Akdeniz» 'kadar yatytfrnışüiar, muazzam bir 
mûdenüyeıt vücuda getirmişlerdir, her nereye uğramış-
larsa hâkim olmuşlardır^ 

Düşmantarmuz işte hu altı ıbkt •senelik muazzam, 
hür bir miifteti öMünrrefc istemişler ve esaret keüme-
'simim M t ifade edemeyeceği bir şekle koymuştordtr. 
Fakat hayır efendim, hu tmüHet hiçbir vakit esir yaşa
mamıştır ve hSçbîr zaman esir yaşarrıayacafcttr. O; kuv
vetini A#aJhrndaın, tariibio muazzamı kuvvetinden at
mıştır ve o kuvvet dünyada bir Türk namı kalınca
ya kadar kendteini gösterecek ve Mç hir zaman jstik-
'bafmden feragat etmeycödkair. (ABbştar). Büzıe hukuk-
dan; hakdan •bahsettiler. 'Bize Vifeön peretrelerİtıden, 
hürriyet ve İstiklâl düstüriarmdan tbaıteettiJer, G'örüyo-
ruzki bunlar bizûm gM •saf ve samini insanlan aldat
mak için bir matekyden (başka hir söy değilmişler. (Kah
rolsunlar sadafarı.) Buntarın aıfkasmda bir haydut çeh
resi, bir zalim, bîr kaöl çehttesS saktıynuş. (3Cahrc4suıı 
sssleri.) Fakat efendüfer; asim ve imanımıza göven*-
nlz ve *emin olumuz ki, biz ibu müoahedsden 'adim ve 
imanımızın. Allahmuzm yardımı ile muzaffer oiarak 
çuk-acağız, 'Ne diyorlaııdı efendiler? >(Bütün rrffletkütn 
hürriyet ve istiklâlim katejJ ediyoruz. Her mSet ken
di mukafdderaltını tayin edecek) rica ederan, tayin et
tikleri huduldların sakinleri 'kimlerdir? Biz değil mâ
yız? Biz müsKimanİar, ©İz Türkler değil imiyiz? ıBu-
nada bizden başka fcânler vardır? TaHİhi açınız sahife-
İerİ kanştırınız, -buralarda asırtardıan, himerce seıneler-
der^beri hükümran olan kimlerdir? Bizler değil miyiz? 
BizSm AtaCjarmıtz degH mli? Üzerlerinde tarSHim biner tka-
saûi müşahhası olah albrdeter hanfti miiteûere aıittıir? 
Buraya gelmezden on adib asır evvel bizim ecdadımız 
Altaylarda muazzam bk medenüyet husute geMrtne-
m-İşiir miydi? 

Yine ingiliz profesörlerinden Mtteyo <SSyeç) in bir 
sözünü misal getirerek bu sözümü teyid edeceğin. 
Profesör diyoriti : Eğer Romanların, tranüıların te-
caVüzi ile bu medeniyet imha edifenemiş ofcaıydi; bu
gün teceHi etmiş olan bu medeniyet daha o zaman 
{Oraİ <altay) medenâyetıimtı Ünk'işalfl HCe vücud bulacak
tı. Dört bm sene sonra vücuda gelen bîr medeniyet 
o zaman inkişaf edecekti; bu, bizim vatanımızda, bi-

— İS — 
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wm ecdadımız, tarafından (meydana getirilmişti. Şim* 
di böyle bir vatanda, dört bin seneden beri ecdadımı
zın hükümran olduğu ter mernlekette başka bir hü-
Ikütatot kurmak istry.ortar. Bu; hufcukla; adalette, hürri
yet ve istiklâl sözleri ite na^al telif kabul eder? imik 
Yunanlılara! veriliyor. Hangi halkla? İzmir gMkten 
sonra, İstanbul bu variyete girdikten sonra KiSikya şu 
şekle «dkuldıilctaın sonra hangi TÜrOdyeden bahsolu-
ımıyor? 'Efendİta bMm 'fezetürtefsimİzte mevcudİyeti-
mizte isrtîhza olunuyor. Bu mukavele değildir. -Hangi 
Hükümetli Osmaniye..? ortada, ne hükümet kafayor ne 
fbirşiay, boyla yaipascalkltana o efendiere isma edelim 
ki, bayır efendiler; 'biz böyle zeMante ö&neyeceğiz! 
«ger bizim idamımıza karar veriyorsanız bu şekilde 
>bu kararı tatbik edemezsiniz öldürmek: jçkı Avusturaî-
ya adalarından bir (taç mSyon vahşi getiriniz kadtota-
mtzı harem saraylanmızda, çocuklaorni'zı 'beştüdlerinJde, 
brzî de namus vıe mt&addtesaıtiirnıZH» muhafazam uğ
runda mahvediniz (Sürök'Ii alkışlar) ve ondan (sonra 
(baştan başa mezaristan haline getecek oltan Anadolu' 
da istediğiniz mirHettere kâşaneler kurunuz. (Şiddetli 
alkışlar.) Bundan başka hiçbir sureti kabul «tmiyo-
roz. fAtktş ftufaoi1.) 

RAîttH EFEriDt (Antalya) — Ekalliyetlerim hu
kukundan bahseden Lokkorç cenalblan acaba İrlan
da'da atılan toplan, acaba 'bu gün trlandaVla kesilen 
İrlandalıları; bu gün îrlaodaMa akıttfaıı mazium kan-
larmı bütün milletler duymuyor mu zannediyor? De
mde yatorz dkaHîyötlterin hukuku Türkiye'de Mi ara
nıyor, Öyle mi? EkaMîydÜerin hukuku aranırken Tür. 
Ikîyenin yerli asÖ bir milleti vardır. Onun acaba Hiç 
ttir hatt ı ye* mu? Yoksa om lütfedip de, bu da in
sandır, bunun da hukuku .insanliyetsi vardır demek tût-
funda da mı bulunarnaıtMjîar?..* 

Istadbul payitalht olarak kalabilir. Hükümeti Os
maniye ve padişah orada ikamet edebidir. Aoa'ba, bo
ğazlar, Avrupa tarafından Çatalcaya kadar İhata edil
mişken, her İki boğaz müıttefiMer elinde tadunmuşkeö, 
Anadolu da tzmitten- Şieye kadar onların elinde <bu-
lunrouş iken, fsKaabulda makamı hilâfet ve saltanat, 
padişah oturabilir mit? Lütfen düşünün, yanS bu, 
Türkler lütfen bir müddet rmsaffirlerimiz ofeunlar, 
ibjlahare l'stsrîerse griıtsMer. Açi&ça bir işgal. Şimdi
den gitseler daha iyi olur ya, isterlerse .bir az mîsafitâeri-
<miz okunlar demektir. Karadenüzde Trabzooa kadar, 
Akdooiade de (tamamen denecek (kadar mattıreçden 
mahrum edilerek Cenubi Amadohlda ufacık bir saha
da, dahlfe doğru uzanmış feir da, burada da Türkler 
*dm bir makar bırakılıyor. Butlun Marnların haJBfssİ 
de burada oturacak. Bunu suflı konferansı yazarken 

zannederim Hükümeti Osmanıyeyİ ve höâfeti isîâmi* 
yeyi teşkil eden bu ırtöteti muazzamanın, şu (kürsüyü 
buraya kuran mİBöli muazzamajını nasıl bir tarihe ma-
Bk olduğumu galiba hüc hatırına ıgdSrrnedi. Tarik; taşır
lar dartberi esir yaşamış, asırlardanberi hakki', adale
ti; hürrfiyeti dalma nriidatfaayi şiar edinmiş tulcaret sa
hibi olamamış, sanatı ydk, ilim de kazanamamış, fakat 
daütna şerefi, adaleti ive dalma 'hakiki kamile müdafaa 
ötmiş bir millettir. Bu fcürsümm sahibi olan, böyle zeli-
îâne esir edilmek ;fetertiîen, şöyte Ibjr tarihe malik olan 
•bu mrlikıt hiç bir vaikft boynunu uzaitıp, ıbn muahedeyi 
kaibul t d ip böyfe mahdut Wr saJhada katiyen kata-
onaz. t'şte onu bildikleri için Hükümeti Osmaniye, kuV-
Vetstennî Çan-akkale boğazına yaklaştmnayacak dSyor--
lar. Gafiba son ffecrübe fn^jlk dostternnea Çaoakfeate' 
de palhalrya mal oknuş. (Alkışlar) 

Bvdt arikadaşlar; bu rrtüBeCm hiç bir şeyi olmasa, 
lyasamafe içSn Ve atLyen yaşaıması îçiıı Çanakkale mü
dafaası bu millet için bir taKİhİ şehamet, ıt&rM hayat
tır. <Yaşasın steslerd', alkışlar.) 

Çanakkale müdafaası bu milleti yeniden dirilt-
mistir, orada verdiğimiz milyonlarca şeMt bu mil
letin hakkı hayatını tarihe bihakkın yazmış ve ilele
bet bu millet yaşayacaktır. Bunu düşmanlarımız bil
sinler, yaşamak isteyen bu milleti kaldırmak ellerin
de ise gelsinler kaldırsınlar. (Alkışlar) 

REFİK BEY (Konya) — Muhterem efendiler! 
bugün huzuru muhteremeııizde velev isötlâat cüm
lesinden olsun okunan vesika zannetmem M Avru
palılar hakkında cümlemize bir fikri hakikî vermiş 
olmasın. Dört harp senesi müttefikler namına ciha
nı velveleye veren, hak ve adalet uğruna silâhını çek
tiğini ilân ederek bir çok saf mİUetiferi de arkasından 
sürükleyen manzume! ittifak, ki başlarında bugün 
bizim cezayi idamımızı yazmakla, tarihe İngiliz ada
leti, ingiliz (hissiyatı İngilizlerin Türk ve İslâm âlemi 
hakkındaki duyguları namına yeni bir eser İlâve eden 
Loidcorç cenahları bulunuyor, acaba bu vesika ile 
İngiliz medeniyeti, adaleti namına ne zamana kadar 
iftihar edelbîlecekür? Efendiler bugün huzuru muh* 
teremenizde okunan bu vesika, miltetimzin ruhun
dan koparak, kendi mevcudiyetini, kendi varlığım 
muhafaza için göstermiş olduğu celâdetin manasım 
pek güzel bir surette ispat ediyor. Bizi zaman zaman 
Avrupa adaletinden, Avrupa şefkatinden, Avrupa 
merhametinden istifade edeceksiniz diye avutmaya 
çalışanlar; bir kere bu vesikayı okumakla ne kadar 
yanlış kanaat sahibi olduklarını bir defa daha acı bir 
surette görmüş olsunlar, tşte efendiler; ingilizler dört 
harp senesi zarfında hakkın kuvvete galebesi suretin* 
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de muharebeye girdiklerini üm etmede suretiyle kâ
inatı aldatmak istiyorlardı. Ne güzel bir iddia. İşte 
biz o kizbi mahz olan iddianın kıymetti bir vesika
sını ekte etmiş oluyoruz, fclafcrfarm ve hassaten İn
gilizlerin dört .harp senesi kâlinalta karşı iğfaHkâr ses-
İleriyle feryat eSHBkferi bîr şada vardı, o da; büz kü
çük milletleri kurtaracağız, küçük milletlerin hakkı
nı, hukukunu muhafaza edeceğiz, beşeriyete refah ve 
adalet getireceğiz, idi. Bunun için muharebeye atıl
dıklarını resmî ve hususi lisanlarla söylüyorlardı, ve 
sonra başta tngitiz Hükümdü, kendirinin bu hunhar 
harbin yegâne saiki, yegâne nâzım, mürevviç ve hat
tâ rnürdtföbi okluğunu saklayarak güya Belçika gibi 
bîr Hükümetin bitaraflığına vurulan darbeyi müda
faa etmek üzere harbe girdiğini de ilâve etti. Netice 
itibariyle görüyoruz M, İngiltere hem kendi miltet-
daşlarını, hem de cihanı aldatmış, nem de bugün ta
rihi adalet namına haya ve İstikrah edilecek bir ve
sikayı cihanı insaniyete tevdi etmiştir. Fakat emin 
olsunlar, Türk tarihini kuran, Türk saltanatım yaşa
tan, asırlardan beri tslâtniyetin muhafazası için mil
yonlarca evlâdını bu uğurda feda eden Türkler tâç 
bir vakit bu zillete, bu meskenete tahammül etmeye
cekler ve sonuna kadar kendi saltanatlarını müda
faa için Mç bir kuvvete boyun eğmeyecek kadar ka
biliyet göstereceklerdir. (Şüphesiz saldaları). Efendi
ler; bugünkü vesikayı başka bir noktai nazarla da
ha tetkik ediyorum; Bendenizden evvel bu kürsüde 
millettin hissiyatına hakikî bir surette tercüman olan 
Necati Bey; b'iai iki vahşi İki hunhar milMm araşma 
sıkıştırıyorlar, bir tarafımızda buluttan Ermeni ve 
diğer tarafınızda bulunan Yurtan barbarferiyie htzS 
ezmek istiyorlar. O kuvvetler bu arzuyu İzhar e*Öter. 
Gelsinler, hemşirelerimizi, gocuklarımızı atsmtar, 
keüdi ihtintsatt hayvamyeferınte âfet etsinler. Fakat 
emin olsunlar, ellerini kanla bufaşttracatklar ve kar
şılarında sarartmaz, kırrimaz bir kuvvet bulacaklar... 
Feryadını bihalklkın İzhar etmişti. 

•Bendeniz de ilâveten diyorum ki; hiç bir vakitte 
bu gibi caniyane ve aynı zamanda gafiline ve gayri 
adilâne kararlar ruhumuzda, kalbimizde cayi kabul 
bulamayacaktır. Buraya toplanan biz mebuslar, mil
letin ruhuna, felâm âleminin en hakikî hissiyatına 
tercüman olmak suretiyle diyoruz ki: Biz hiç bir 
fert, biknmiydtkmze, isitüklâlimize, şerefimize münafi 
olan böyle bir sulhu biran için kabul edeceklerden 
değiliz. Bu uğurda her türlü fedakârlığı kabul ettik 
ve Hiç bir şeyden çekinmeyeceğiz. (Alkışlar) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim istit-
lâat kabilinden olan şu vesikayı biç de nazarı dik

kate atmamak lâzungefir kanaatindeyim. Bu doğru
dan doğruya bize verilmiş olsa Mi; bu şekilde gel
memiş bir vasika olmayıp da doğrudan doğruya bi
zim tetkikimize arz olunan, tasdikimiz istetuJen bir 
vesika olmuş olsaydı bunu bilâ tereddüt, düşünmek
sizin iki defa okumadan yırtıp yazanların suratına 
atmak lâzımdı. (Bravo sadatan, alkışlar) 

Yalnız bendeniz bu vesikanın okunmasına da 
memnun oklum. Çünkü maatteessüf memleketimiz
de öteden beri kökleşmiş bir takım yanlış kanaatler 
vardı. Zannediyorum ki, bu kanaatler epey zaman
dan beri görülen pek çek fenabktar dolaylıyla sar
sılmak üzeredir. Bu son vesika da her halde sarsıl
mış ve elyevm titremekte bulunan bazı kanaatleri ta-
mamiyle yıkacaktır. Yanı bu memleket yanlış, muzır 
bâr propaganda neticesi olarak öteden beri diyordu 
ki: ingiltere Tütkterin ve bilhassa İslamların dostu
dur. Şu kanaat kökleşmiş idi. Şu günlere gelinceye 
kadar ve belki bugün de Istaribul'da ricalden sayılan 
bazı insanlar vardır ki, onlar da, şayet biz elimizi 
İngiltere'ye uzatır isek belki kurtuluruz kanaati var
dır. Fakat efendiler bu yanlıştır. Bugün dünyada İs
lâm namt akında en çok esire malik olan bir Devlet 
tngUitereldir. Binaenaleyh bütün âlemi İslâm İngilte
re'nin idaresi altında cebir ve zulüm artında ne ilim 
ve irfan, ne servet, hiç bir şeye sahip olamamışlar
dır. Kendi hürriyc&erine sahip değildirler. İngiltere 
muntazam bir program tahtında bu memleketlerde 
mevcut olan münevveram imha eder ve tekrar mü
nevver kısmın yetişmemesi için elden gelen her türlü 
fenalığı yapar. Maksat, bu Müslüman ordusu bir sü
rü halinde çalışsın ve daima ingiliz lordlarının cebi
ni doldursun. İngiltere'nin gayesi budur. Efendim bir 
misal arz edeceğim: 

Taymis Gazetesinde Avam Kamarası müzakera-
tını okurken görüyordum ki; Musir bütçesi müzake
resi münasebetiyle bir tndbus soruyor; Mısır'da bu 
ihtilâle sebebiyet veren kimlerdir? Hariciye Müste
şarı (Seril) isminde bir adam diyor ki; malûm olan 
Jön Türklerdir, ittihat ve Terakkidir. Öyle söylüyor
lar. Doğru söylüyor. Öyledir. Sonra Hindistan'daki 
ttUÜıadı kim atevteddiriyor? İmtina* ve Terakki Ko
mitesi, Afganistan'ı kum ayaklandırıyor? Yine İttihat 
ve Terakki Bir mebus soruyor ve diyor ki; hepsini 
anladık, fakat Türklerin Afganla hiç bir münasebe
ti yok. Nasıl «fcıyor da bu İsi yapıyorlar? Cevap veri
yor ve diyor ki, Garbin bilmediği ohtakm telsiz 
telgraf bulutu var ki, onlarla idare ederler. Tabiî bu 
yalan, bu edepsizlik ingiltere'nin kendisince öteden 
beri takarrür etmiş bir planı vardır ki, bunu tatbik 
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efcnefk istiyor. Onun için bunlam uyduruyor. Bitiyor-
id, bu memlekette Mhat ve Terakkiyi birtakım ya-
pdan fenalıklara sebep olarak gösterdiler. Bilmeni 
befiei öyle, şimdi bu ciheti tetkik edecek değilim. Av
rupa efkârı umumiyesinde İttihat ve Terakki erkâ
nın mücrim ve cani gösterdiler. Şimdi her yapılan 
şeyin hakikatim şöyle söylüyorlar: ittihat ve Terak
ki namı altında memleketin münevveranını memleke-
Hin istiklâlini arzu »den münevveranı ezmek İçin İt
tihat ve Terakki namı altında ezecekler ve diyecek
ler kasıt budur, O intibah meselesi doğrudur. Çünkü 
bin dokuz yüz sekfiz inkılâbının ve bin üç yüz yirmi 
dört inkılâbının bir âlemi itilâmda ufak bir intibah 
hâsıl oMu. İngiltere'nin bütün zulüm ve taadiisine 
rağmen âlemi telâmda yer yer intibah aşari görüldü. 
Bunun en şedid asamı bugün görüyoruz. Gerek Mı
sır'da ve gerek Hindistan'da İngiltere'nin bugün arzu 
ettiği, bugün ingilizlerin öteden beri uyuyor zannet
tiği ve hakikaten uyuyan âlemi islimin uyanarak 
kendi şeriri şevketinin yıkılmasının önüne geçmen 
içki istiyor ki; Müstakil tfir Türkiye bulunmasın, hiç 
olmazsa »olara manen bir istinatgah olan müstakil 
bîr islâm Hükümeti bulunmasın ve bunun içimdir kt, 
efendiler; ingiltere öteden beri bizi imhaya kastedi
yor. ingiltere bu... Maziyi söylemeyeceğim. Çünkü 
pek uzun sürer. Mütarekeden sonra olan ahvali mv 
zarı itibare alacağım, ingiltere bidayette bize müla
yim görünüyor gM oldu ve keradM bizim orduyu 
ihlâl için, orduyu kendi aleyhimize kuHanafblfcnek 
için Mısır'da tertip etmiş olduğu casus, Sadric Bey 
tfammdaki edepsizi Sadrazam yapmak üzere bulu
nuyordu ve Mssır'daM tesisatı olduğu gibi getirdi, 
istanbul'a koydu. Eğer o zaman ingiltere Sad* Be
yi mevk'İÎ iMdara koysa idi, bendemizin de mevcut 
bulunmuş olduğum Şûrayı saltanat da tugiltere'run 
rıümayesli resmen talep edilecek ve buna doğrudan 
doğruya imza vazedilecekti. Şimdi elimizde bulunan 
şu vesika gösteriyor ki, efendiler, hiç bir müfet ta
rafından kabili ka'bul olamayacak bir vesika! huya-
neitfcâranedir. Bunun kalbüi tatbik bir noktası yoktur 
ve imkânı da yoktur. Bunu tertip eden ingilizlerdir 
ve emin akımız ki, efendiler şu sulh muahedesinde 
Fransızlar da, İtalyanlar da bizim kadar tngfifiaterin 
elinde âcizdir. Bunu yapan îngitfollierdir. Bugün para
sına, kömürüne, vesaiti sfctfcsMyestae ve her şeyhi» 
mağrur olarak bütün dünyaya hâkim öfenafc istiyor
lar. ingilizler bu vesikayı bu şekilde yapıyorlar. İn
giltere kaibifi tatbik olmayan ve otona&ı mümkün ot» 
mayan bir vesikayı ortaya atmakla ne kazanabilir? 
Efendileri dikkat edin dünyanın bütün seytanatî ingil

tere siyasetinde vardır, bfelkS ıhattâ o kadar zannedi
yorum ki, bunun üzerine çok ioiai fflkîr etıneden ya
rın bunun kabili tatbik olmadığını görür ve betti an
lamıştır. Ferid pasa ve saire ile siz bizim himayemi
zi ister iseniz, doğrudan doğruya blzlim mandamıza 
razı olursanız bu parçatammayı biz de kabul etme
yiz, demeyecekleri ne malûm idi? ingiltere'nin gaye
si en mühim sevfoitfçeys noktası olan istanbul'u ete 
geçirmektir. Çünkü efendiler, bugün ingiltere titri
yor. Çünkü ingiltere saltanatı eminim ki son devre
sine gelmlİStİr. (İnşallah sesleri). Bugün dünyada mü
teessir olacak ingiltere'dir. Gerçi bu inkuabın tesiri 
en geç olarak IngilıtereVİe hâsd ola'brlfor. tngütoere\fc 
bir defa başladıktan sonra onun Önüne geçecek yok
tur efendiler. Şimdi ingiltere istiyor ki, bugün şimdi
ye kadar İngiltere siyaseti, ©İM sene evvelini düsüne-
rekten programım çizer ve hiç saşroaksızm muinler 
almak «suretiyle o planı tatbik ederdi. Yani ingilizler 
hâdfeatı siyasüyeyi kendileri İhdas ederlerdi. 

'Efendiler, bugün hâdis&tı cihanı ingiltere siyaseti 
arkasında sürüklüyor. İngiltere'nin bugünkü yaptığı, 
harekât mezbufcanedk. İngiltere bitirdiniz ki, Tran-
sival muharebesini, kendisine bir çok insan ve para
ya mal olan bu harbi sırf bir recülü Hükümetin sö
zünü ktrdırmamak için yapmıştır. Orada iki sene 
harb etmişti ve netice itibarîyle muhtariyet ve istik
lâl vermişti Harbi ihtiyar etti, ne için? Şerefini hay
siyetini kaybetmek istemiyordu. Fakat bu gün ingi
liz Başvekili; hepimiz gazetelerde okuduk ve gördük, 
bize aid olan bazı mesailde, aynı meseleye aid, on 
beş gün zarfında iki muhtelif fikir beyanına mecbur 
oldu. Demek ki, tükürdüğünü yalamaya mecbur ol
muştur. Eskisi gibi hâdisata ingiliz hâkim değil, hadi-
sat Ingiltereyi sürüklüyor. Maksadı dünyanın en bü
yük su İnkİlâlbı geçinceye kadar en mühim sevkül-
çeyş mevkii olan îstanbulu elinde tutsun ve bu
nun için hattâ müttefiklerine de oyun ediyor ve bu 
müttefikler bunun İsrarı üzerine kabul ediyor. Şimdi 
efendim, bizim burada göreceğimiz mesele, sulh mu-
karreratı şu imiş, bu imiş, bizce mevzubahs değil
dir. Bizim düşüneceğimiz, biz yaşamak ve namuskâr-
ane yasamak istiyoruz. Eğer yaşamayacak olursak, 
Çünkü efendiler, bunu da inkâr etmeyelim: Loİdcorç 
denilen, en mülevves tanınan bu adam (Maraşal Al-
lenbî) namında İngilizlerin Suriye maraşalı olan ku
mandam Mısır Fevkalâde Komiserliğine tayin ettikleri 
sırada bir yerde ziyafet verildiği esnada nutuk İrad 
etmiş Allentoiyi huzuruna takdimen demiştir ki : 

«Efendiler! Asırlardanberi devam eden ehlisalib 
muharebatını muvaffakiyetle neticeye isal eden son or-
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dunun muhterem kumandanını size takdim ediyorum. 
Bu zat kemali muvaffakiyetle mukaddes şehirleri 
(Enftdel) yani kâfirlerin elinden almıştır ve htristi-
yanlara bağışlamıştır». <Loidcorç) ingiltere Başve
kili stfatile utanmıyor, aleni olarak diyor ki; bizim 
ötedenberi yaptığımız muharebe, muharebatı sal ib iye 
îdi ve hamdolsun hüsnü suretle neticeye erdirdik. 
Binaenaleyh, bugünkü kasid yalnız Türkiyeye değil, 
islâmiyetedir. Başka bir şey değildir ve bunu islâm-
larda anlamışlardır. Efendiler Hindibanda bir çok 
kıtal yanı ingiliz kıtali olduğu gibi Mısırda hakeza 
olmuştur. Mısırlıların talebi, İngilizlerin ve mütte
fiklerinin ortaya atmış oldukları prensîblere istina
den, bizde kendi hakkı hayatımıza, istiklâlimize ma
lik olacağız diye nazarı dikkatinizi cetbedeceğim, 
Mısırda gayet masum bîr şekilde istiklâl nümayişleri 
yapan Mısırlıların bu harekâtını fena göstermek için, 
gayet mevsuk söylüyorum, iddia ediyorum, hattâ ar
kadaşlarımızdan Rıza Nur Bey de biliyor, ingilizler 
bu tarzda toplanan bir heyet üzerine Ermenilere para 
vermek suretiyle ateş ettirmişler. Bunun üzerine gala-
yana gelen ahali evlere hücum etmiş ve Ermenileri 
pencereden dışarı atmıştır ve bunlardan ölmeyenler 
hastanede Mısır etıbbasına itiraf etmişlerdir, bu zaval
lılar altın aldiklarını itiraf etmişlerdir, ingilizlerin bun
dan maksadı Maraşta yapıldığı gibi İngilizler bunu 
Avrupaya karşı - «Efendim, Mısırlılar İstiklâl isti
yorlar ve saire istiyorlar, fakat hiristiyanları boğu
yorlar ve kesiyorlar» diyebilmek için yaptırı
yorlardı. Bizim Istanbulu da elimizden almak plânını 
tatbik etmek için İngilizler bidayette Maraşta yap
tıklarını tstanbulda da yapmak istediler ve bunu 
Ferid Paşa Hükümeti zamanında ve Ferid Paşanın 
getirmiş olduğu Seyid Paşa (lamındaki İstanbul mu
hafızı da bilir. Yedi gün zarfında katliam yapılmak 
ihtimali vardı. Hükümete gazetelerinizde yazmamak 
suretile bunları halka bir dereceye kadar anlatın, silâh
lansınlar diyorlardı. O vakte kadar halkın elinden 

silâhı toplamışlardı. Efbabı hamiyet durmadı, çalıştı,-
fakat İngilizler bunun duyulduğunu haber alınca 
vazgeçtiler. O plânı Maraşta tatbik ettiler. 

Ve bu şekilde Ermenileri bizim üzerimize şev
kettiler. O hâdisata sebebiyet veren kendiydi. Efen
diler Ermeni Patriki Londraya vâsıl olduğu zaman 
Maraş vukuatı yoktu. Ermeni Patriki bu haberi bu 
havadisi veriyor. İş gazetelere, Avam kamarasına 
sulh konferansına intikal ediyor. Orada tstanbulun 
işgali için müsaade alınıyor. İşte ingiltere bu kadar 
dessas bir hükümettir. Binaenaleyh âlemi İslâm, Hind-
liler, Mısırlılar da dahil olduğu halde esaretten kur-
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tulmaya azmetmişlerdir ve bir çok murahhaslar va-
sıtasite bizden taleb ediyorlar ve diyorlar ki; şimdiye 
kadar siz alemdaranı islâm idiniz, rayeti Pemgamberİ-
ye biç bir leke butaştırmaksızın, asırlarca bütün ka
nınızla, hayatınızla, malınızla müdafaa ettiniz. Biz 
şimdiye kadar cehalet yüzünden ve daha bazı esbab 
ve mevani foayiûtö yetiyle sîze muvaffak olamadolki 
Fakat su harbin ihdas etmiş olduğu bir çok vesait
le vaziyeti anladık. Ona göre size yardım edeceğiz. 
Her veçhile yardım etmeğe çalışacağız. Fakat ne 
yapalım, vesaitimiz noksandır ve bu itibarla bize bir 
vazife düşüyor, mademki biz bu ana kadar rayeti Pey
gamberi hiç bîr vakit semigûn etmedik ve hiç bîr 
zaman onu bulaştırmadık, yine biz onu elimizde, 
omuzumuzda tutacağız. Omuzumuzda tutmak için 
çalışacağız. Hiç bir vakit o rayet yere düşmeyecek
tir efendiler (Alkışlar). 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Türkün 
hakkı tarihini islâtnın şeref ve haysiyetini yıkan bir 
muahede bu gün okunurken kalbimizden kopan bir 
feryadla İsyan ediyorum ve diyorum ki; «Ey Avrupa! 
Ey İngiltere! Senin vazettiğin esası kabul etmeyecek 
bir Türk ve bir islâmiyet vardır. O Türkiye ve islâ
miyet topu ile tüfeğiyle Yunan zulmüne karşı isyan et
miştir. Bu isyan susmuyor, bu isyan susmadan mua
hede arzedilemez. tzmirde Türk ve İslâm diyarında 
üç yüz bin islâmın merkezi, daimi surette makam 
olan bir şehirde, İzmir şehrinde elli bin İslâmı bo
ğazlayan Yunanlılar, yüz elli bin islâmın haysiyetine, 
ırzına geçen Yunan barbarları tzmire malik oluyor, 
İzm irin hâkimi oluyorda bir senedenberi Yunanlılara 
karşı mücadele eden Türkler, bir tek Rumun burnunu 
ıkanatmadı. Fransız hattını kemali serbesti ile İşle
tirken Yunanlılar medenî, Türkler barbar oluyor. Ri
ca ederim, hangi milletin, hangi kavmin tarihinde, 
vicdanında bu kadar isyan vardır? İnsaniyetin katili 
Yunanlılar bu gün bu barbarlar, takdir ediliyorda; 
islâmiyet bütün ruhu ile, samimiyetiyle çalışırken ebedi 
bir surette yıkılmak, mahvedilmek ve parçalatmak is
teniyor. Biz ne yaptık efendiler? Altı yüz seneden
beri işlenmemiş toprakları işlettik. Dünyada en güzel 
binalar kurduk, bütün medeniyetlerin, bütün saltanat
ların vücude getireceği harikalardan daha ziyade, da
ha yüksek harikalar ibda ettik, medeniyetimiz, med
reselerimiz camilerimiz, mekteblerimiz, işte izmir, bü
tün makamatımız, işte geniş sinemizden çıkan, fışkıran 
ulviyetler, butun bu kadar yükseklikler, bütün bu ka
dar şeylere karşı bize barbar diyen Avrupaya kemali 
sükûnetle diyoruz ki; Siz barbar, ve vahşisiniz! Çünkü 
bir milletin hakkı tarihini, islâmiyetin hamisi olan 
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Türk saltanatını yıkmak demek bütün cihana karşı 
valhşetini ilân etmek demektir. Biz dünyaya medeniyet 
saçmışız, islâmiyet cihana hak ve ulviyet saçmıştır. 
Bu gün Mısırda, Iranda, Turanda, Kafkasta, Hindis-
tanda, her tarafta islâmiyetin asarını görürüz. Böyle 
ulvi bir kudretin, bir makamın hamisi olan Türk 
milletini ezmek demek, biz medeniyeti, insaniyeti eze
ceğiz demektir. Eğer İngilizler altınlariyle, kuvvetleriyle 
barbarltklariyle, vahşet ve şeytanetleriyle bir kaç sefilin, 
üç dört vicdansız kalbin İmza edeceği sulh muahede
sini Türk milleti namına imza etmiş zannediyorlarsa 
aldanıyorlar. Çünkü Ferid Paşa ve yaranı bu milletin 
adamı değildir. Bu milletin ruhundan kopmuş bir 
adam değildir. Hain, vahşi ve canavardır. Çünkü islâ
miyetin hakkını yıkan bir edebsizdir (Alkışlar). Öyle 
edebsİz imzası bizim namımıza değildir. 

Asla kabul edemeyiz. Biz efendiler burada bütün 
islâm âlemi ve bütün Türk âlemi namına kuvvetimizi, 
kudretimizi göstermeğe mecburuz. Bu gün cepheler
de çalışan kardeşlerimiz, İzmir bizim olmadan ve bü
tün bizim elimizden aılınıbda İşgal edilen arazi bize 
iade edilmeden silâhlarını terketmeyeceklerdir. Hiç 
bir şey Türkün talebini menedemez. Binaenaleyh Av-
rupanın sulhu yalancıdır, aldatıcıdır ve imza. edilmeğe 
lâyik değildir. Biz 'bütün kuvvetimizle isyan ediyoruz 
ve bu muahedeyi tasdik etmeyeceğiz. Efendiler, dört 
harb senesinde K af kasın yalçın kayalarında; Çanak-
kalenin buzlu sahalarında, Mısırın kızgın çöllerinde 
üç milyon evlâdım feda eden bir milleti boğazla
mak demek cihana karşı biz medeniyeti yıkıyor, biz 
insaniyeti yıkıyoruz demektir. Zavallı İzmir gençle
rinden yüz bin genç yalnız bu harbde memleketini 
kurtarmak için şehid olmuştur. Bunların yurdunu 
Yunanlılara peşkeş çekmek doğru olmaz. Hiç bir 
Türk hiç bir islâm İzmİrin Yunan olmasını, Konya-
nın İtalyan olmasını tasdik edemeyecektir (Alkışlar). 

Hilâfeti kurtaran, hilâfeti yaşatan islâmiyet ar-
kamızdadır. Efendiler, Hindistanda sesler yükselirken, 
Mısırdan feryadlar koparan âlemi islâm, ey Türkler 
uyanın, bizi kurtarın diye bağırırken biz zelil ve hakir 

' olmıyacağız. Kudretimiz, kuvvetimizle cihana hakkı
mızı tasdik ettireceğiz, ingilizler diritnavtlariyle, vah-
şetleriyle ordulariyle üzerimize yürüsünler. Bütün âlemi 
medeniyet bize 'karşı isyan etti. Fakat Türkün imanı 
vardır. O İmanını Allahından almıştır ve Kitabı Ke
rimde Allah diyor ki; islâmiyet daimî ve bakidir. 
Biz o dinin hadimiyiz efendiler, binaenaleyh bizim 
karsımızda zulmün sesi yükseJmeyfcoekıttr. Hakkını sesü 
yükselecektir ve hak ebedidir efendiler (Alkışlar). 
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HAMDULLAH SUBHl B. (Antalya) — Arka
daşlar, çok derin olan teessüratınıza yeni teessürler 
ilâve etmek İçin karşınıza gelmedim. Esasen haber 
o kadar müellim, önümüzde dikilen tehlike o kadar 
korkunç ve büyüktür ki ben bu teessüratı mümkün 
mertebe yatıştırmak fikriyle buraya geldim öğrendi
ğimiz sulh şeraiti üzerinde küçük bir tahlil yapaca
ğım. Çatatcaya kadar Yuhanistana terkedeceğiz. Şim
diye kadar kaç defa Çatalca arkasında uzanan Şarki 
ve Garbi Trakyanın kahir bir Türk ekseriyetiyle dolu 
olduğunu söyledik. Söylediğimiz sözler hiç bir tesir 
İka etmedi. Çünkü muayyen bir emele muhalifti. İz
mir vilâyetinde kahir bir maksad temin etmedi, çün
kü muayyen bir menfaate muhalifti. Adana vilâye
tine yabancıların ayak basmaya hiç bir hakkı meşruu 
olmadığına dair yazdığımız, söylediğimiz sözler hiç 
bir tesir ika etmedi. Çünkü bu da bir menfaate, bir 
emele muhalifti. Bize gazetelerden alınmış malûmatı 
tebliğ ediyorlar. Bu son kati şekil değildir. Fakat bu 
tebligat yapılmadan evvel, gazeteler vasıtasiyle öğren
diğimiz bu tehlikeleri almadan evvel yine bilmiyor
duk ki itilâf devletleri namına bize tebliğ edilecek 
sulh hir idam kararından başka bir şey olmayacak
tır. Bütün vekayi, ayrı ayrı ve adım, adım, bize 
karşı hazırlanan suikasdtn merhalelerini birer birer 
gösteriyordu. En evvel Trakya üzerinde bir dakika 
tevakkuf ederek bazı düşüncelerimi arzedeyim. Bilir-
siniz pek nadir payitahtlar deniz kenarma tesadüf 
ediyor. Bilfarz Atina denizden top ateşi altına alın
mak mümkün bir sahadır, bir yakınlıktadır. Kopenhag 
da sahildedir, istanbul da böyle bîr payitahttır. Atina-
yı donanmasiyle tahrib edecek, top ateşi altına alabi
lecek hiç bir Avrupa devleti yoktur. Çünkü Atina-
nın üstünde hami, muazzam bir kuvvet vardır. Hıris
tiyanlığın kuvveti. O memleket bir başka mem
leketle hali harbde bulunabilir. Donanmalar oraya ge-
lebilrr. Fakat hiç bir zaman top ateşiyle tahrip ede
mezler. Yıkamazlar, Kionperihag o da öyledir. Hıris
tiyan bir milletin payitahtıdır ve masundur, mahfuz
dur. Haîbuiki Istadbul öyle değildir İstanbul Türklerin 
payitahtıdır, önüne bîr Kop geklimi onun daima en 
beliğ en müessir ve <en tehdidkâr bir manasa vardır. 
tik işarette yakarız ve yıkarız derler. Çünkü; Orası 
Müslümanların payitadilidir. Bir taraftan 'teflılüoeyi payi
tahtın kenarlarına getiriyorlar. Gece yanlarında za-
'valh milıletdaşlarımız tstafflbuî içinde pencerelerini açıp 
dışarıyı dintemek istedikleri vakit karşıdan pusuya 
yatmış, soluyan Yunan haydudlarının nefeslerini du
yacaklar, o kadar Yunanlılar İstanbul'un içine soku
luyor ki, önünde, limanında Averoflar ve KAışlar ta 
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gitiz gemileriyle beraber gelip toplanacak, diğer taraf
tan surların yanma kadar Yunan kuvvetlerini yerleş
tirecekler. Buna rağmen diyorlar ki, efendiler payi
tahtımızı size terkettik, Hindistan'a tebligat yapıyor
lar. Tekrar ve tekrar söylüyorlar. Telgraflar cihanın 
'her tarafına bu haberi yayıyor. Padişah ve Halife is
tanbul'da oturacaMır. Hakikatte yaptıkları, istanbul'u 
Yunanistan'a terketmekten ibarettir. Padişah istanbul* 
da oturamaz efendiler! İzzeti nefis sahibi, vazifesini 
görmek isteyen, milletiyle beraber yaşamak isteyen, 
hür yaşamak İsıteyen bir Padişahın bu şeriat tahtında 
İstanbul'da oturması mümtenİdir. Loid Çorç İstanbul' 
un İşgalinden biraz evvel, dokuz gün evvel irad ettiği 
bir nutukta diyordu ki: Anadolu içerisine girecek bir 
Türk payitahtına nazaran İstanbul bin kere müreccah
tır. Çünkü amalimizi infaz etmekte, emirlerimizi geçir
mekte, İstanbul -içerİTıik <bîr payitahta nazaran çok da
ha müsaid bir vaziyettedir. (Aldandı sesleri). Şimdi biz 
Istartbukımuz hakkında son kararı allıyoruz. Yollar 
-açıldığı vakit başka bir ümidimiz kalmamıştır. Eğer 
Romanya 'üzerinden, Bulgaristan üzerinden, geri kalan 
diğar Türk .topraklarından birleşip gelecek bir kuv
vet,. İstanbul etrafına Yunanlıları sokulmaktan men-slt-
mez ve İngilizleri çıkarmazsa bence başka yol kalma
mıştır. İstanbul'dan muhaceret başlayacaiktir. Orasını 
terkedeceğiz. Bu muahedenin İstanbul hakkında söy
lediği söz ne kadar elim ve korkunç olursa olsun bir 
taraftan da memlekete mecmuu külli itibariyle büyük 
bir menfaat temin ediyor. O menfaat de bundan iba
rettir. İstanbul'da İngilizlere uşaklık ederek çalışmak İs
teyenler işaıkaklarından bir kurşun yediler. Sulh tekli-
faıtı Ferkl Paşa Hükümeti gazetesiyle, lisaniyle İngi
lizlerin bu memlekete yerleşmelerine yardım eden 
adamların cümlelini baş aşağı devirmiştir. Ve asîl 
İstanbul'un ruhunu daha kuvvetli olarak bize yani 
feüâsı mücahidlerine raıbtetmiştir. Bu izmir toprak
larında, demin muhterem arkadaşım, cephede bir 
asker hayatı geçirmiş olan arkadaşım Necati Beyin 
dediği gibi, bizim sulh şeraitine karşı sözlerin en be
liği, en müessiri ve en müheyyici bir hareketli İşli ve
rilmiş bir cevabımız vardır. Kadınlarımızla, ihtiyarla
rımızla, çocuklarımızla, delikanlılarımızla orada vücu
da getirdiğimiz müdafaa hattı; suflı şeraitine karşı 
silâhımızı uzatmakla verilen bir cevapür. Cenutoda is
tilâya uğramış Adama var. Adana'da Fransızlar ne arı
yorlar? Arkadaşlar eğer Fransızlar kendi büyük ihti
lâllerine sadık olmuş olsalardı, Vitson prensiplerinden 
daha çotk evvel hiçbir millet cebren ve kahren isteme
diği bir Hükümete bir millet tâbi tutulamaz diyor. 
Vazettikleri düstura sadık olsalardı, eğer Fransızlar 

kırk sene müddet Alsas Lorenin matemin'i unutma
mış olan bu millet başka milletlerin vatanperverliğine 
hürmet etmeyecek kadar asil (hislerden tecerrüd et
mese idî, Adana topraklarında ne arıyorlardı? Halbuki 
bizim Adana hakkında da Fransız istilâsına karşı ve
rilmiş bir cevabımız vardır. Onu yeniden söylemeye
ceğiz. İçerden, civardan, Şknal'den, CenıA'dan kadın, 
erkek, çoluk çocuk bütün millî kuvvetlerimiz oraya 
gitmiş Fransızları bastıkları topraklarda, şehirlerin 
içinde taraf taraf muhasara etmişlerdir. Sulhun bu 
şartına karşı onlara yine silâhımızı uzatacağız, işte size 
cevalbıbmız. Urfa'da, Ayıntajb'da, Maraş'ta bütün bu 
havalide ateşle, yangınla cinayetin, esaretin tehlikesine 
karşı yine cevabımızı verdik buraya oradan gelen kah
ramanlarımız varkİ bize sil&hlarr/le ettikleri muave
nete şimdi de kalbî, iıkrî muavenetlerini ilâve ediyor
lar. Orada da m'ücahedemİzde devam edeceğiz. 

Müstevlilerin Anadolu İçerisinde yerleşmek içm 
düşünmeye mecbur oldukları şeyler var. Siz Anado
lu'ya haykırınız. Memleketin köşelerine hepiniz kendi 
seslerinizle işittiriniz! İzmir'de Yunanlılar yerleşmek 
için Anadolu'nun İçini tahrip etmeye mecburdur. An
talya'da istilâcı bir galebelıik olan, Tunus'u kendi yol
ladığı muhacirlerle dolduran İtalya yerleşebilmek için 
Anadolu gövdesini tahrip etmeye mecburdur. Bu mil
letler, bu yırtıcı kuşlar bilirlerki kendileri AvrupaMa 
bir muharebeye tutuklumu Adana kendi istiklâli için 
yeni bir mücahedeye girişecektir. Bu rnücahid kuvvetin 
çıkacağı topraklar İç Anadolu topraklandır. Diğerleri 
için de böyle. O halde buna mâni ofemak İçin onların 
vazifesi Anadolu'nun içini yıkmaktır. Toprağımızın bir 
köşesi yokturki bu tehlikeden masun olsun. Bizim 
vazifemiz, memleketin en ücra köşelerine kadar ba
ğırmak; esaret, yangın, tahrip, kıtal sizi her tarafta 
tehdit ediyor, hazırlanınız demektir. 

Son sözüm budur arkadaşlar! Payitahtımız müthiş 
bir tehlikeye düşmüştür, İstanbul'da Sultan Ahmed 
Camiİnin etrafında on defa yapılmış mitinglerden bi
rini daha yapacaklarmış. Bundan ne çakacak? Bir ta-
ırafta mesud İstanbul var koynumuzda beslediğimiz 
hain Rumlardan Ermenilerden müteşekkil bir İstanbul 
parçası var. O şimdi bayram yapıyor. Halbuki bizim 
zavallı kardeşlerimiz, bizim babalarımız, kadrolarımız, 
şimdi ağlıyorlar. Onların başlarına yıldırım inmiştir. 
İstanbul tehlike içindedir. Bizde tabiî müttefiklerimizle 
birleşeceğiz, Bulgaristanla anlaşmak mümkün ise, 
Trakya'ya Rumları sokmamak için Bulgar silâhlariyie 
kendi silâhlarımızı beraber çatacak ve beraber muha
rebe edeceğiz, birleşeceğiz. Rusya'da bizimle beraber 
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olanlarla birleşeceğiz. Onlar bize kuvvetlerini gönde
riyorlar. (Aikrçlau") Üzerlerinde keİHrıei şehaıdet yatalı 
olan bayrafclariyle kardeşlerimiz geliyor, Kırgızlar ge
liyor, Başktrdlar geliyor, Kafkasya'nın Müslümanları 
geliyor, onlarla birleşeceğiz, onlarla Anadolu'nun top
raklarından, sahillerinden düşmanlarımızı lammcaya 
kadar muharebe edeceğiz. Bu sum paçavrasını bize 
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uzattıkları vakit 'kanlı kılıçlarımızı göstereceğiz. Jşite 
size 'son cevabımız! (Sürekli alkışlar)... 

REİS PAŞA — Efendiler matetimizin hissiyatını 
tamamen tercüme eden bu heyecan ve teessüraıti'mszı 
zayi etmeden, idamımıza hükmeden düşmarfacımıza 

.karşı daha izamkârane ve daha kuvvetti mukavemet 
çarelerini düşünmek için celseyi tatil ediyorum. Pa
zartesi günü öğleden sonra tekrar içtima edeceğiz. 
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