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B İ R Î N C I C E L S E 
Açılma saati : 1,30 sonra 

BEİS — Birinci Beisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎPLEB : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Mahmud Said Bey (Muş) 

EElS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

îkinci Beisvekili Faik Beyin, tahtı Riyasetle
rinde bilinikat zaptı sabık hulâssaı kıraat ve ay
nen kabul olundu. Memurin Muhakematı Tetkik 
Encümeniyle heyetine intihabedilmiş olan Lâzis
tan Mebusu Esad Bey Tetkik Heyetini tercih ey
lediğini söyledi. Tunalı Hilmi Beyin, bir tanzim 
encümeni teşkiline dair teklifi Lâyiha Encümeni
ne, Askerî Divanı Harbince idama mahkûm edil
miş olan Mülâzimievvel Abdüllâtif ve Mülâzimi-
sani Zeynelâbidin efendilerin Heyeti Vekileden 
mevrut evrakı, Adlijre Encümenine havale olun
du. Malta'dan tahliyesinden sonra mazeretine bi
naen Avrupa'ya azimet etmiş olan izmir Mebusu 
Tahsin Beyin mezun addine ve Amasya Mebusu 
Bekir Sami, Urfa Mebusu Bozan, Saruhan Mebu
su Hüseyin Avni, Konya Mebusu Arif, Antalya 
Mebusu Mustafa beylerin mezuniyetlerine ve te
cavüzü müddet eden Lâzistan Mebusu Doktor 
Âbidin Beyin tecavüzünün mezuniyetten addine 
dair Divanı Riyaset kararlariyle İçel Mebusu Ali 
Efendi ve rüfekasınm, haftada iki içtimain Ne-
vahi Kanununun müzakeresine hasrına,dair tak
riri kabul edildi. 

Besim Atalay Beyin, jandarma karakolları 
marifetiyle cebren mubayaa ettirilen odun ve kö
müre ve Jandarma Zabit Mektebinin şeddine dair 
takrirlerinin Heyeti Vekileye havalesi tensibedil-
di. Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, umu
ru adliyeye mütaaliik sual takriri Adliye Vekâ
letine, İçel Mebusu Şevki Beyin, umuru dahili
yeye dair sual takriri Dahiliye Vekâletine havale 
olundu. Nihad Paşa hakkında Diyarbekir Mebu
su Kadri Beyin sual takririne Müdafaai Milliye 

Vekâletinden ve Maarif Nâzın esbakı Şükrü Bey 
hakkındaki Konya Mebusu Vehbi Efendinin sual 
takririne Heyeti Vekile Riyasetinden mevrut tez-
kerei cevabiye kıraat olunarak celse tatil olundu. 

(İkinci celse hafidir.) 

Birinci Beisvekili Kâtip 
Musa Kâzım Ziya Hurşid 

Kâtip 
Mahmud Said 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
mı? Zaptı sabık aynen kabul olundu. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — İmalâtı Harbiyede müstahdem sivil ame
le hakkında kanun lâyihsı 

REİS — İmalâtı Harbiyede müstahdem sivil 
amele hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye var. Müdafaai Milliye Encümenino 
gönderiyoruz. 

2. — Ziraat Bankasının 1337 bütçesine zam ic
rasına dair kanun lâyihası 

REİS — Ziraat Bankası bütçesine tahsisat ilâ
vesine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye var. Muvazenei Maliye Encümenine gön
deriyoruz. 

3. — Heyeti Tefti§iyei Mülkiyenin iadeten teş
kiline dair kanun lâyihası 

REİS — Heyeti Teftişiyei Mülkiyenin iade
ten teşkili halikında Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye var. Dahiliye ve Muvazenei Mali
ye encümenlerine havale ediyoruz. 

6. — TEZKERELER 
L — Başkumandanlık sıfat ve salahiyetinin 

5 Şubat 1338 tarihinde hitam bulacağına dair 

301 
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Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerinin tezkeresi 

< REÎS — Başkumandanlığın tezkeresi var, 
efendim. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine v 

Olbaptaki kanunu mucibince Şubatın beşinci 
günü Başkumandanlık sıfat ve salâhiyetimin hi
tam bulacağı mâruzdur. Keyfiyet tamimen or
duya ve sair alâkadarana tebliğ kılınmıştır. 

Başkumandan 
Mustafa Kemal 

5.— TEKLİFLER 

1, ~— Çorum Mebusu Ferid Beyle 43 refiki
nin, Başkumandanlık Kanununun üç ay daha tem
didine dair kanun teklifi (2/447) 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bu bapta 
bir takririmiz var. Reis Bey lütfen okutunuz. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Meclisi Âlinin dâvayı millimizi hüsnünetice-

ye isal için ittihaz eylediği tedabiri mühimme 
meyanmda bulunan Başkumandanlık Kanununun 
temdidedilen müddeti dahi 5 Şubat 1338 tari
hinde hitam bulmaktadır. Başkumandanlık ihdası 
ile bu vazifenin Reisi Muhterememize teffizini 
icabettiren esbap mündefi olmadıktan başka işin 
süratle ve hüsnüniyetle intacı hakkındaki elze-
miyet kuvvetle cari bulunduğundan âtideki tek
lifi kanuninin bugünkü ruznameye alınarak 
müstaceliyet karariyle müzakeresini ve kabulünü 
arz ve teklif eyleriz. 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşaya Başkumandanlık tevcihine 
dair olup evvelce üç mah temdidedilmiş olan 
kanun 5 Şubat 1338 tarihinden "itibaren üç mah 
daha temdidedilmiştir. 

MADDE 2, — İşbu kanun 5 Şubat 1338 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

31 Kânunusani 1338 

Çorum Mebusu Bursa Konya 
Ferid Operatör Emin Rifat 
Sivas Lâzistan Canik 

Mehmed Rasim Esad Emin 

1338 0 : 1 
Aydın Edirne Urfa 

Hasan Tahsin Faik Ali Saib 
Kastamonu Kayseri Eskişehir 

Abdülkadir Kemali Atıf Abdullah Azmi 
Kozan Mardin Saruhan 

Dr. Fikret Derviş İbrahim Süreyya 
İstanbul Amasya Elâziz 
Ali Rıza Bekir Sami Muhiddin 
Trabzon Ergani Kırşehir 
Recai Mahmud Okunamadı 
Mardin Sivas Ergani 

M. Midhat Hüseyin Rauf Nüzhet 
Siird Muş Malatya 

Halil Hulki Osman Nuri Lûtfi 
istanbul Bolu Lâzistan 

Neşet Şükrü Osman Nuri 
Aydın Dersim Muş 
Esad Abdülhak Tevfik Ali Rıza 
Bayezid Kırşehir Kırşehir 

Dr. Refik Müfid Sadık 
Gene Siird Siverek 

Dr. Haydar Salih Abdülgani 
Trabzon Konya Bitlis 
Hüsrev Arif Hikmet Resul 

Van Gene 
Hasan Sıddık Fikri 

2. — KaraJıisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, Büyük Millet Meclisi ordusunun emri ku
mandasına Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretle
rinin memur edildiğine dair kanun teklifi 
(2/447 mükerrer) 

REİS — Bu hususta bir teklif daha var. Onu 
da okutuyorum: 

Esbabı Mucibe muhtırası 
Büyük Millet Meclisi ordusunun Başkuman

danlığını deruhde akabinde düşmanı makhur 
ve ricate mecbur eden Reisi Zişerefimiz Müşir 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin düşma
na tertip ve ihzar buyurdukları son darbeyi 
vurmak ve milleti gayei mukaddesesine doğru 
ilerletmek üzere inkızayı müddeti takarrübeden 
Başkumandanlığı 5 Şubat 1338 tarihinden iti
baren üç mah müddetle ifaya devam buyurma
sını rica ve bu bapta mevaddı âtiyenin kabulü
nü arz ve teklif eyleriz. 

- 2 0 2 
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Teklifi Kanuni 

MADDE 1. — Devlet ve milletin mukadde
ratına vâzıulyed olan Büyük Millet Meclisi or
dusunun emri kumandasına Reis Müşir Gazi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri memur edil
miştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun ile mevdu sıfat ve 
salâhiyet 5 Şubat 1338 tarihinden itibaren üç 
mah müddetle muteberdir. Meclisi Âli lüzum 
gördüğü takdirde daha evvel işbu sıfat ve sa
lâhiyeti ref'edebilir. 

MADDE 3. — î§bu kanunun icrası Büyük 
Millet Meclisine aittir. 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Mustafa 

ALÎ SURURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Mâ
na ve maksat itibariyle takrirler birleşiyor. Ev
velki okunan takrir şekli temdidi ihtiva ediyor. 
Yapılacak muamele de budur. Başkumandanlık 
mevcuttur. Fakat müddeti inkıza buluyor. Tem
didi lâzımdır. Mustafa Efendi Hazretlerinin tek
lif buyurdukları şekil, tesis şeklidir. Onun için 
evvelki takririn reye vaz'ı lâzımdır. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Bendo-
nizinki de tesis değil, maksadım temdittir. Fakat o 
kanunu evvel ile şimdiki bendenizin teklif ettiğim 
kanun arasında fark vardır. O farkı nazarı itiba
ra almanızı rica ederim. (Farkı nedir? Sesleri) 
(Hayır, sesleri) İzahat veririm, müsaade eder
seniz. Fark hakkında izahat vereyim, efendim. 
Fark şundan ibaret : Paşa Hazretlerinin Kuman
danlığına hiçbir muhalefet eden yoktur ve ben
deniz onu hepinizden ziyade arzu ederim. Yalnız 
bütün ordunun kuvvetini tezyit emrinde bütün 
Meclis namına fiilen Paşa Hazretlerine mezuni
yet verilmesi hiçbir kanuna, bir hukuka müstenid-
olamaz. Muvafık değildir. Bunu iyi düşününüz 
ve kendisinden de istirham ederim. Bu yoldaki ta
ahhüdü doğru olamaz. Ama harbe ait tedabiri 
derekap Meclise emrederler. Meclis onu infaza 
mecburdur. Fakat bütün Meclisin reyini'Riya
sete vermek kaideye, usule, hakka muvafık de
ğildir. Bendenizin iddiam, farkım bundan iba
rettir. Yoksa tenkid değildir. İster kabul ediniz, 
isterseniz etmeyiniz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bendeniz bu 
kanunu bizim mevzuumuz ve maksadımıza tama-
jniyle muvafık görmekteyim. (Ruznameye alın- | 

~ 203 

O : 1 
di mı 9 Sadaları) Evvelki kanunun ihtiva ede
bildiği ve Meclisi Âlinin hukukunu kasreden ku-
yudu bu havi değildir. Aynı şeyi, yani aynı fai-
deyi cami olduğu halde Meclisi Âlinin salâhiye
tini tenkis etmiyen bir şekildir. Binaenaleyh ev-
leviyetle ve her veçhile bunu tercih ediyorum. 
Ve maksadı âliye tevafuku da aşikârdır. Kana
atim de budur. Meclisi Âlinin hikmeti mevcu
diyetiyle en muvafık, bu maksadı âlinin yürü
mesi için pek güzel bir şekildir. Ahvali hazıra-
da bu şeklin evvelki şekil ve surette olmasına 
hiçbir vakit lüzum kalmamıştır. Salâhiyeti fev
kalâdeyi icabettiren esbabı âcilei fevkalâde de 
yoktur. Onun için bendeniz bunu en iyi ve en 
f addeli görüyorum, çok mutedil ve maksada mu
vafık ve Meclisin hikmeti devamiyle mutabık
tır. Onun.için kabulünü teklif ederim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Müza
kere kâfi, sesleri) 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Bende
nize söz vermiyor musunuz? 

REİS — Efendim izahatınızı dinledik. Ka
nunun heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. (Hangisini? Sadalam) Temdit hak
kındaki kanunu... Mustafa BeyinM ayrı bir tek
lif mahiyetinde olduğu için o Lâyiha Encüme
nine gider. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — O halde ben
deniz bu şekilde itayı reyde mazurum efendim. 
Teklif gayet mâkul bir tekliftir. 

Başkumandanlık müddetinin 5 Şubat 1338 tari
hinden itibaren üç mah daha temdidine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşaya Başkumandanlık tevci
hine dair olup evvelce üç mah temdidedilmiş 
olan kanun 5 Şubat 1338 tarihinden itibaren 
üç mah daha temdidedilmiştir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 
müsaade buyurunuz. Bu mesele Meclisi Âlinin 
salâhiyeti maliye, salâhiyeti kazaiye, salâhiye
ti ieraiyesine taallûk ve onu takyidedici bir 
kanundur. Bu Meclisi Âlinin kâffei hukuka: 
hâkimiyetine vâzıulyed ve müstakılli bizzat ol
duğunu ve bu hukuka hürmet lüzumunu Mec
lisi Âli Reisi de bu kürsü muallâda her zaman 
söyler ve söylemiştir. Binaenaleyh salâhiyeti 
âliyei milliyeyi temsil etmiyen ve yalnız ordu-
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hım emri kumandasını ihale eyliyen bu teklifi 
kanuniye kendileri de kaanidir, zannedelim. Sa
niyen şümulü malîsi ve âlisi itibariyle bu me-
selei azîmenin tâyini esamiyle reye vfaz'ı lâzım
dır. (Ruznameye alındı rai? sadaları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey, müsaade buyurur musunuz* 

REÎS — Madde hakkında söz istiycn var 
mı ? 

HAKKI HAMİ B. (Sirıob) — Efendim, iki 
teklifi kanuni var. Bunların her ikisi de bir 
teklifi kanunidir. (Kürsüye, sadaları) Efendim, 
bunun her ikisi de birer teklifi kanunidir. Bi
risi beş Şubatta nihayet bulacak Başkuman
danlık Kanununun temdfdini ve diğeri ise o ka
nunun bir parça muaddel bir şekilde keza tem
didini ihtiva ediyor. Binaenaleyh, bunlar tek
lif olmak itibariyle her ikisi de aynı mahiyet
tedir. Eğer bu teklifi kanunilerden birisinin 
encümene gitmesi lâzımgeliyorsa diğerinin do 
gitmesi lâzımdır. Yok eğer encümene gitmesi 
ieabetmez de müzakeresi icabediyorsa her iki
sinin de reye konulacağının Meclise tefhimin
den sonra sırayla reye konması lâzımdır. Yok 
Lâyiha Encümenine gidecekse birisini bırakıp 
birisini göndermek Nizamnamei Dahilîyi ihlâl 
etmek demektir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Meclis Ni
zamnamesine hâkimdir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Onu iddia 
edenler evvelâ Nizamnamei Dahilîyi tadil eder. 
Fakat şahsınıza, keyfinize göre Nizamname ta
dil olunamaz. Kanuni'Esasi ve Nizamnamei Da
hilî keyfî olarak tadil edilmez. Bir defa okuyu
nuz, tadil ne şekilde olur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isti-
yen var mı? Birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Efendi 
resımen Meclisçe verilmiş bir unvan vardır. 
Unutulmuştur. (Gazi) unvanı konmamıştır. İlâ
ve edilsin. * 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Riyaset bu 
meselede bitaraflığını muhafaza etmemiştir. 
Binaenaleyh, müzakeresinde bulunamaz. 

MADDE 2. — İşbu kamın f> Şubat 1338 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Söz istiven var rai! Kabul eden-
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ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. (Anlaşılmadı, sadaları) 

MADDE 3. — İşbu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

NAFİZ B. (Oanik) — Cebren kabul edil
miştir. 

LÛTFİ B. (Siverek) — Riyasetin istibdadı.. 
REİS — Kanunun heyeti umumiyesini ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. (Tâyini esami ile lâzımdır, sadaları) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) —Tâyin i esa-
misiz olamaz. Kanunu Esasi mahiyetindedir, 
hukuku maliye vardır. 

REİS — Yoktur. (Teamül vardır, sesleri) 
Tâyini esami kaydı yoktur. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Bu kanun her 
halde tâyini esamiyle kabul edilmek lâzımdır. 
Bidayeten tâyini esami ile kabul edilmiş bir ka
nundur. 

MUSTÂFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
kanun hakkında Heyeti Umumiyenin ittifak 
etmesi lâzımgelir. Böyle ekalliyetle olmaz. Zira 
memleketin, milletin mukadderatiyle alâkadar
dır. • • 

REİS — Elimde tâyini esami için takrir ol
madığından o suretle reye koymaya mecbur de
ğilim. Binaenaleyh, kanun kabul edilmiştir. 

S. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Baltalık Ka
nununun birinci ve beşinci maddelerinin tadiline 
dair kanun teklifi (2/449) 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyle rüfeka-
smm, Baltalık Kanunu hakkında bir teklifi ka
nunisi var. Lâyiha Encümenine. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey, 
bir meseledir oluyor. Çok rica ederim. Asla ve 
usule riayet edelim. 

REİS — Usule riayet edilmiştir, efendim. 

4. — Erzurum Mehusu Salih Efendinin, Mec
buri izdivaç ve taaddüdü zevcat hakkında kanun 
teklifi (2/448) 

REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Mecburi izdivaç hakkında bir kanunu var. Lâyi
ha Encümenine. (Ret, sadaları) 

2. — Muharebede iki ayağını kaybeden 23 
ncü Fırka Hücum Tahuru zabitanından Mülâzi-
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misani Refik Efendiyim yüz lira mükâfatı nak
diye ve İstiklâl Madalyasiyle taltifine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — İki ayağını birden kaybetmiş olan 
Mülâzimisani Refik Efendiye yüz lira mükâfatı 
nakdij-e itasına dair İcra Vekilleri Riyasetinin 
tezkeresi var. Okunacak. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hastanedeki zabıtanı ziyareti 'esnasında 

iki ayağının biliden 'kesilmiş olduğumı müşa
hede edip iradolunaıı suale karşı ela en bü
yük emel ve arzusu olarak, İsti M âl Madalyasiy
le taltifini talebeyliddği cihetle olsuretle tal
tifin tesriri Başkumandâ'ulık Makamı Sâmi-

. sindeıı mubavvel Müdafaai Milliye Vekâleti
nin 25 . i . 1338 ıtam'hli ve Müsteşarlık Kalemi 
807 numaralı tezkeresinde bildirilen Yirmi 
Üçüncü Fırka Hücum Taburunun Birinci Bölüğü 
zâbitanmdau Mülâzimisani Dersaadetli Hüseyin-
oğlu Refik Efendiye yüz lira mükâfatı nakdiye 
itasının Müdafaai Milliye Vekâletine işarı ve İs
tiklâl Madalyasiyle taltifinin Büyük Millet Mecli
sine arzı İcra Vekilleri Heyetinin 29 Kânunusani 
1338 tarihli içtimamdıa takarrür ederek, 'keyfi
yet vekâleti mezkûreye tebliğ lediiimiş olmakla 
Meclisi Alice de muktazi muani'el'enin ifasına 
ve neticesinin işairma ımüısaaıde buyutaıimasırn is
tirham ederim, efendim. 

İcra Vekiileri Heyeti 
Reisi ve Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekili 
Fevzi 

MUSTAFA Ef. (Sürd) — Bir derece tef
inim teklif ediyorum. (Kaibul «adaları) 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Birçokla
rına. İstiklâl Madalyası veriliyor. Fakat bunun 
vücudu yoktur. j 

REİS — Efendim bu iki ayağını harbde 
kaybeden (efendiye yüz lira mükâfatı nakdiye 
'verilmesini... 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Efen
di müsaade buyurunuz. Efendiler müdafaai va
tan uğrunda, iki ayağını kaybetmiş olan bir za
bite yüz lira vermek milletin şaniyle gayrimü-
'tenasiptir. Bunun üç yüz liraya, iblâğını teklif 
ediyorum. (Terfi., sesleri) *• 

EMİN B. (Erzincan) — Lütfen verilecek 
mükâfatı nakdivenin mfllötoarı her ne olursa ol-

.1338 C : 1 
sun tekaüde sevk ediieöefk olan bu zatın aynı 
zamanda bir derece de terfiini teklif eylerim. 

REİS — Tezkereyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. (Gürültü).. Rica ederim müsaade 
buyurun. 

CEMİL B. (Kütahya*) — Bu zata elmaslı ma
dalya verilmelidir. 

REİS --- Efendim iki takrir aldım. Okuyoruz. 

Riyaseti Celi leye 
Tâyin olunan yüz liranın üç yüz liraya iblâ

ğını teklif ederiz. 
İzmit Lâzistan 
Hamdi Osman 

Riyaseti Celileye 
Verilecek mükâfatı nakdiye azdır. Üç yüz li

raya iblâğını teklif ederim. 
İstanbul Kozan 
Ali Rıza Doktor Fikret 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Böyle 
uzvunu kaybetmiş belki üç yüzden fazla zabit 
vardır. Hangisine vereceğiz rica ederim? (Gü
rültü) . 

BESİM B. (Kastamonu) — Sen iki ayağını 
uzatıp her ay iki yüz lira alıyorsun. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
böyle hakşinas bir Meclis bir zabitin hayatiyle bu 
kadar uğraşırsa emin olalım ki daima zafer bizim
dir. Bu zata verilecek mükâfatı nakdiyenin üç 
yüz liraya iblâğını arkadaşlar teklif ediyor. Ben
deniz. de üç yüz lira verilmesini, fakat Meclisin 
bütçesinden, yani kendimizden verilmesini tek
lif ediyorum. (Alkışlar, bravo sesleri) 

EMİN B. (Erzincan) •— Reis Efendi bir tak
rir daha var. 

REİS — Efendim iki takrir var. Verilecek 
mükâfatı nakdiyenin üç. yüz. liraya iblâğını ihti
va «diyor. Hüseyin Avni Beyde verilecek olan bu 
üç yüz liranın Meclis bütçesinden, azanın tah
sisatından verilmesini teklif ediyor. (Hay hav 
sesleri).. Hüseyin Avni Beyin teklifini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmişi'ı. 
(Alkışlar) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bizim kesemizden verilmesi teklif ediliyor... O 
şekilde... (Evet sesleri). 

REİS — Efendim, bu zata aynı zamanda bir 
de İstiklâl Madalyası verilmesi teklif ediliyor. 
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(Kabul sesleri) Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

EMİN B. (Erzincan).— Efendim, bir takrir 
daha var... 

REİS — Efendim, Erzincan Mebusu Emin 
Beyle Hakkı Beyin de bir takrirleri var. 

Riyaseti Çelileye 
İstiklâli vatan uğrunda iki ayağını kaybeden 

zabit Refik Efendi usulen tekaüt edileceğinden 
yüzbaşılığa terfiiyle tekaütlüğünün icrasını tek
lif ederiz. 

Van Erzincan 
Hakkı Emin 

(Rütbesi neymiş? sadaları) (Mülâzimisani ses
leri) 

REİS — Efendim, bir derece terfii teklif 
ediliyor. (İki derece sesleri) İki derece terfiini 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Efendi Hü
seyin Avni Beyin teklifi arkadaşların kesesin
den, yani Meclis bütçesinden arkadaşlar namına 
verilsin, yolundadır, değil mi? (Evet, evet sa
daları) Pekâlâ... 

9.—MAZBATALAR 
1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, İstik

lâl Mahkemesince mahkûm olan Kesikköy ve Ca-
miisafir karyeli Hasan ve Battal ağaların affına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tam (2/436) 

REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
şakı llyas'a yataklık eden iki kişinin affı hak
kındaki teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni •mazbatasını. Adliye Encümeni
ne gönderiyoruz. 

2. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Şehit düşen 
zabıtan ailelerine Meclisçe varakai iakdiriye ve
rilmesine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/440) 

REİS — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Şehit 
zâbitan aileleirne birer kıta varakai takdiriye 
itası hakkındaki teklifinin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası Mü-
dafaai Milliye Encümenine; 

3. — Ergani Mebusu Hakkı Bey ve arkadaş
larının, 23 Nisan 1336 tarihinden mukaddem de-
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rccatı muhtelif ede mahkûm olan eşhasın aflarına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/442) 

REİS — Ergani Mebusu Hakkı Beyle rüfca
kasının, 23 Nisan 1336 tarihine kadar olan erbabı 
ceraim hakkında affı umumi ilânına dair teklif
lerinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Adliye Encümenine 

i. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, İstiklâl 
Mahkemelerince mahkûm edilmiş eşhasın hakkı 
itiraza malik olmalarına dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/431) 

REİS — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, İs
tiklâl mahkemeleri hükümlerinden bir kısmının 
itiraza tâbi tutulması hakkındaki teklifinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası.... Adliye Encümenine; 

5. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Memurin Muhakemat Encümeniyle, Memurin 
Muhakemat Heyetinde münhal vukubuldukça 
tefrik olunacak âza hakkında kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/433) 

REİS — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Memurin Muhakemat Heyetiyle Encümeni
ne intihabedilecek azanın sureti intihabı hakkın
daki teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası, Dahiliye ve Adliye 
encümenlerine; 

6. — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyin, 
Hapsanelerin ıslahı hakkında kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/437 mükerrer) 

REİS — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Be
yin, Hapsanelerin ıslahı hakkındaki teklifinin 
diğer tekliflerle tevhidedilmesine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası... Dahiliye ve Adliye encü
menlerine ; 

7. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Ereğ
li kömür havzası Tecil kanunlarına muhalif ha
reket cezası kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/435) 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin, Ereğli kömür 
havzası Tecil Kanununa muhalif hareket eden
lerin tecziyesi hakkındaki teklifin reddine dair 
JLâyiha Encümeni mazbatası okunacak. 
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Hilmi Beyin teklifi : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki lâyihanın «mucip» leri havale edi

leceği encümenlerle Mecliste şifahen arz edil
mek üzere âti itibariyle menfaatim aleyhinde 
olmasına rağmen «fevkalâde müstaceliyet» ka-
rariyle müzakere ve kabulünü teklif ederim. 

20 . I . 1338 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

Ereğli kömür havzası Tecil kanunlarına muha
lif hareket cezası kanunu lâyihası 

MADDE 1. — «Ereğli kömür havzasına 
münhasır Tecil kanunları» na muhalif ve fa
kat re'sen ve doğrudan doğruya muamelede 
bulunan ve tecil vesikası veren her memur 
idam olunur. 

MADDE 2. — Böyle bir cürme fer'an zinıet-
hal resmî veya gayriresmî kimse ve böyle bü
cürümden bizzat istifade eden veya bu kabîl 
esnan erbabından bir kimseyi kendi menfaati
ne vasıta kılmış olan kimse hakkındaki ceza de
recesi mahkeme heyetinin takdirine bırakılmış
tır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
bir ay sonra muteberdir. 

Bu müddet zarfında 2 nci maddedeki kimse
ler hükümete dahalet ve hakikati itiraf ettikleri 
takdirde takibattan muaftırlar; fakat birinci 
maddedeki cürüm maznunları bu madde ahkâ
mından istifade edemezler. 

MADDE 4. — Bu kanun ahkâmının icrası
na Müdafaai Milliye, Adliye ve Dahiliye Vekil
leri memurdurlar. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Ereğli kömür havzasına münhasır Tecil ka

nunları hilâfına olarak re 'sen ve doğrudan doğ
ruya muamelede bulunan ve tecil vesikası ve
renlerin idam olunacağına ve saireye dair Tu
nalı Hilmi Beyin encümenimize muhavvel lâyi-
hai kanuniyesi mütalâa ve tetkik olundu. Mü
kellefiyeti askerîye dâhilinde bulunup da mü
cerret askerlikten kurtulmak maksadiyle sahte 
vesaik istimal edenler ve böyle bir ferdi hizme
ti resmiye ve hususiyede istihdam ve her ne su
retle olursa olsun Devletin kuvayi maddiyesini 
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kesir ve tenkis eyliyenler haklarında gerek Kava-
nini Cezaiyei Askerîye ve gerek firariler hak
larındaki Kanunu mahsusta ahkâmı sariha ve 
cezaiye mevcudolduğundan bu bapta başkaca 
kanun tedvinine mahal olmadığı mütalâasiyle 
teklifi mezkûr encümenimizce şayanı müzakere 
görülmiyerek reddedilmiştir. 

28 Kânunusani 1338 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 

Kâtip Âza 
Ertuğrul Mardin 

Necib Midhat 
Âza Âza 

Trabzon 
Celâleddin 

Âza Âza 

Âza Âz za 

Halil tbrahim 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar 
Lâyiha Encümenindeki arkadaşlarımın fikirle
rinde. muhakemelerinde isabet olduğuna kaa-
niim. Ancak havzada hususi bir haleti ruhiye 
ile beraber hususi bir hali tabiî vardır. Buna bi
naen oralarda hususi bir kanunun elzemiyeti 
muhakkaktır. Esbabı mucibede katiyen hiçbir 
misal zikretmiyerek, encümenlerden istirham 
ettim ki, beni müzakere esnasında celp ve da
vet etsinler. Kendilerine lâzımgelen izahatı ve
reyim. Kanunun reddedilmiş olması dolayısiyle 
müdafaatım biraz acı olacaktır. İstiyorum ki, 
bu kürsüde mevzua dair birtakım izahatta bulu
nayım. Heyeti Celileden istirhamım; rica ede
rim, Müdafaai Milliye Encümenine havale buyu-
rulsun. Orada hususi ve mahrem olarak, izahat 
vereyim. Sonra eğer bu encümen reddederse ne 
âlâ! Etmezse o vakit burada da lâzımgelen iza
hatı veririm. Binaenaleyh istirham ediyorum, 
teklifim Müdafaai Milliye Encümenine havale 
buyurulsun. 

REİS — Lâyiha Encümeninin reddi muta-
zammm olan mazbatasını reye koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerim kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — İstirham ede
rim, Reis Bey aksini reye koyunuz... 

— 2ffiL 
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8. — Orduda kendi hayvaniyle hizmet eden 

efrada tazminat verilmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası. 

REÎS — Zâbltanın telef ollan binek hayva
natının tazmini hakkımda Müdafaaü Milliye 
Encümeninin mazhaıtası -var, Kavanini Maliye 
Encümıenine göndecriyoruz. 

7. — TAKRİRLER 

1. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi
nin, Mensubini ilmiyenin derecatiyle kisvei il
miyenin alâmeti farikasına dair kanun teklifi
nin ruznameye alınmasına dair takriri (2/377)' 

REÎS — Siird Melbusu Mustafa Salbri Efen
dinin, Mesleki ilminin ihyası hakkındaki tek
lifinin ruznameye alınmasına dair takriri r 

Riyaseti Oelileye 
Mesaliki ilmiyenin ihyası hakkındaki tek

lif 'ettiğim kanun beş aydan heri İlmiye En
cümeninde bulunduğundan Nizaımnamei Dahilî 
mucibince doğrudan doğruya ruznameye vaz'-
iyle müzakeresinin icrasını teklif ederim. 

'Siird 
Mustafa Sabrı 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Efendim ev
velâ encümene gelsin, (kanunu müdafaa ©tsin, 
birkaç defa söyledik, gelmtedi. (Doğru... sada-
lıarı) 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Efen-
dîm Nizamnamei Dahilî mucibince bir teMif 
ibir encümende üç aydan fazla fca'lmıaz. Hal
buki beş aydan 'heri teklifim İlmiye Encüme-
nindedir. Nizamnamenin sarahatine, teamüle 
ve emsalime istinaden ibeş laydan (beri encümen
den çıkmıyan teklifimin doğrud'an doğruya 
ruznameye alınmasını 'teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoızgad) — Üç 
ay olmamıştır. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — B>es. altı 
av olmuştur. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Efendim 
hu zatın kamımı lencümence (birkaç defa mev-
zuubahsoldu. Kendisine söyledim, gfel kanu
nunu müdafaa et, müzakere edelim, dedim. 
Mınediler. Kabahat fcendisindeıdir. 
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j REİS — Şer'iye Encümeni kendisini izahat 

itasına davet ediyor. Binaenaleyh orayı teşrif et 
sinler. 

8. — SUALLER 

t — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Ereğ
li kömür havzasına dair İktisat Vekâletinden sual 

1 takriri 

REİS — Efendim Tunalı Hilmi Beyin, Ereğ-
I li kömür havzasına dair İktisat Vekâletinden sual 
I takriri var. iktisat Vekâletine gönderiyoruz. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

/. — Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin, Me-
j murin Muhakemat Tetkik Heyetinden istifası 
I RE IS — Şûrayı Devlet Memurin Muhakema-
I ti Tetkik Heyeti âzalığma intihabolunan Sinob 
I Mebusu Hakkı Hami Beyefendi mazeret derme-
I yaniyle istifa ediyor. (Olamaz sesleri) 

B. M. M. Riyaseti Celilesiııe 
Şûrayı Devlet Memurin Muhakematma ait va-

zaifi ifa etmek üzere teşkil olunan Tetkik Heyeti 
âzalığma intihabolunmuşsam da Meclisteki vazaif 
ile işbu vazifenin cem'ini gayrimümkün gördü
ğümden mezkûr vazifeden af fimi rica ederim 
efendim. 

4 Şubat 1338 
Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Böyle bir 
I muktedir zatın istifasını kabul etmiyoruz. 

2. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Memurin 
Muhakemat Encümeninden istifası 

REİS — Esad Bey de Tetkik Encümenine in-
I tihabedilmiş, binaenaleyh Muhakemat Encüme

ninden istifa ediyor. Şu halde bir Tetkik Encü
meninde; bir de Muhakemat Encümeninde olmak 
üzere iki acık yer vardır. Münhalâta en fazla rey 
alanları reyi işari ile intihabedeceğimizi evvelce 
kabul etmiştik. Binaenaleyh ona göre intihabı ya-

I parız... 
Efendim Tetkik Heyetinden Hakkı Hami Bey 

istifa ediyorlar. En fazla rey alan Basri Bey-(Ka
resi) var. 

BASRl B. (Karesi) — Bendeniz devamda mâ-
I znrum. 
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REÎS — Kadri Bey (Siird) var... Kabul eden

ler lütfen* ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
. ES AD B. (Lâzistan) — Bendeniz iki heyete 

intihabolundum. Evvelce Muhakemat Encümeni
ne, ahiren de Tetkik Heyetine intihabolundum. 
Binaenaleyh encümenden istifa ediyorum. Heyet
te kalacağım. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Böyle 
reyi işari ile intihabolamaz. (Olamaz sadalan) 

3. — Bitlis Mebusu Hüsnü Beyin, Memurin 
Muhakemat Tetkiki Encümenine intihabı 

REİS — (Niğde) Ata Bey var. Fakat mezu-
nen gidiyor. Hüsnü Bey (Bitlis) var. Tetkiki Mu
hakemat Encümenine... Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

ALÎ SÜRURİ B. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Efendi Hazretleri. Yanlışlık olmasın. Encümen
den, istif a eden Esad Beydir. Başka istifa eden 
kimdir? 

REİS — Hakkı Hami Beydir. 
ALÎ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Hakkı Hami 

Bey Heyettedir efendim. 
REÎS — Esad Bey Tetkik Encümeninden is

tifa ediyor. 
ALÎ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Encümen 

buyurdunuz demin; demek Heyet... 

4. — Siird Mebusu Kadri Beyin Tetkik En
cümenine intihabı 

REİS — Kadri Beyin Tetkik Encümenine in
tihabını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

9. — Kütahya Mebusu Besim At alay Beyin, 
Evkafı Celâliyenin Hükümetçe idaresine dair ka
nun teklifi ve Şer'iye Encümeni mazbatası 
(2/123) 

REÎS — Evkafı Celâliye hakkında bir teklif 
vardır. Onu müzakere edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 

Konya, Antalya, Niğde, Aksaray arazisi mü- i 
temadiyen Evkafı Celâliye mütevellileri tarafın
dan düçan tecavüz olmaktadır. Aksaray Sanca
ğında birçok köyler Evkafı Celâliye namına tâ-
şir olunmakta iken, bugün ufak bir tetkik ile o 
arazinin onda dokuzu arazii emiriye meyanmaj 
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| ithal olunmuş ve sahibi meşruu bulunan millet 

Hazinesine maledilmiştir. 
Konya arazisi üzerinde dahi yapılacak ufak 

bir tetkik ile hukuku Hazinenin, daha doğrusu 
hukuku halkın fuzuli tecavüzlerden vikaye edi
leceği bedihidir. Bu suretle milyonlarla para şu
nun, bunun keyif ve hevesine feda olmayıp kur
tulacaktır. 

Arazide asıl ' arazii emiriye bulunmasına ve 
vakfiyetini iddia eden tarafın şer'an ve kanu
nen medarı hüküm olabilecek evrak ve hüceci 
şer'iyeyi mahakimi aidesine ibraz ile ispatı 
müddeaya mecburdur. Bugünlerde Konya ara
zisinde kadastro usulü tatbik edilmektedir. Ka
dastro heyeti mezkûr araziyi lâyıkı veçhile tanı-
yamıyacağından ve eski zamanlarda olduğu gi
bi birçok araziler Evkafı Celâliye meyanına itha
line çalışıldığından işbu kanunu teklif eyledim. 

Tetkikatı hususiyeye göre Evkafı Celâliyenin 
mütevellilerinin arazi üzerinde hukuku tevliye
tini ispat edebilecek vesaiki sahiha ve şer'iye 
yoktur. 

Memleketin tuz ve erzakına vergi tarh etti
ğimiz bir zamanda birtakım kimselerin yüz bin
lerce lirayı hava olarak dercep etmeleri muva
fık değildir. Müstacelen bu kanunun müzakere
sini teklif eylerim. 

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay 

MADDE 1. — Evkafı Celâliye mütevellileri
nin zabıt ve idare etmekte oldukları arazi, Ma
liye Vekâleti tarafından idare olunacaktır. 

MADDE 2. — Postnişini Dergâhı Mevlâna 
Çelebi Efendi Hazretlerinin maktuan, on bin 
kuruş aylık verilecektir. 

MADDE 3. — Dergâhı Şerifin matbah mas« 
rafı ve dedelerin masarifi zaruriyeleri Maliyeden 
verilecektir. 

MADDE 4. — işbu Kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — îşbu Kanunun icrasına Maliye 
Vekâleti memurdur. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Reis Efen
di, usulü müzakere hakkında söyliyeceğim 
efendim. Heyeti muhteremenin malûmu oldu
ğu üzer« evkaf mütenevvidir. Gerek evkafı 
mazbuta gerekse evkafı mükhaka.. Bunların 
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tevhiden idaresi hakkında Umuru Evkaf Vekâ- j 
leti Celilesince bir lâyihai kanuniye tanzim ve 

— Heyeti Vekiieye sevk edilmiştir. Heyeti Vekile-
de kabul edildikten sonra Heyeti Celilenizde 
müzakere edilmek üzere makamı Riyasete tak
dim olunmuştur. Binaenaleyh Besim Atalay | 
Beyefendi biraderimiz tarafından vâki olan tek
lifin onunla tevhiden müzakeresini bendeniz 
teklif ediyorum. (Muvafık, muvafık «adaları) I 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Fakat 
arkadaşlar teehhüre uğrıyacaktır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Teklifin encümene gitmediği anlaşılıyor. 

BESİP ATALAY B. (Devamla) — Gitti, 
encümende bir sene kaldı. 

REİS — Teklif encümene gitmiştir, efen
dim. Müddeti kanuniyesi zarfında gelmediğin
den dolayı re'sen ruznamei müzakereye alın* 
mı$. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Hangi encümene Reis Efendi Hazretleri? 

REİS — Şer'iye Encümenine efendim. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Diğer encümenlere taallûku yok mudur? Mu-
vazenei Maliye Encümenine de taallûk eder. 
Kavanini Maliye Encümenine de taallûku var. 
Yalnız bir encümende teehhür etmiş, bunu doğ
rudan doğruya Heyeti Umumiyeye nasıl alıyor
sunuz? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yazgad) — Mü
zakeresinde Şer'iye Vekâletinin huzuru şarttır, 
halbuki hiç kimse yoktur. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Besim Atalay 
Bey zannedersem teklif yalnız istisnaiyet hak
kındadır. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Bende
niz arz edeyim; ellerinde hücceti şer'iye yok
tur. Şer'an bir vakfın sabit olması iççin muay
yen bir şey olması lâzım, işhat lâzım, malûm ol
ması lâzım. 

ABDÜLHALİM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Hepsi var. Hüccet dahi ibraz ederiz. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — İbraz 
edersiniz, Hazine zapteder, bunlar dâva eder, uğ
raşır. 

-,:. ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı-Şarki) — VA& 
mez efendim, edemez. 

BESİM ATALAY (Devamla) .— Efendiler, 
şer'an fıkhen aracıda aslolan arazii emiriyedir. j 
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Vakıf ahkâmı bir zaruret olmak üzere kabul edil
miştir. Temliki sarih ile temlik edilmesi lâzım
dır. Şeriat burasını pek iyi temizlemiştir. Bura
ya Beytülmali Müslimin vaziyed eder. Vakfiye 
elinde varsa ispat eder. Geri alır. Bugün rica 
ederim, memleket çırılçıplak; kadınları ku
cağında çocuklarla vesaiti nakliye ve saire için 
istihdam edelim. Bilmem ne .için halk çalışır
ken, bizler neden lastikli arabalarla gezelim. 
(Bravo sadalan) Rica ediyorum, inkılâp dev
resi yaşıyoruz. Ya hissiyatı umumiyede veya se-
viyei umumiyede veya irfanı umumide bir in-
kilâp vücuda getirmek lâzımdır. Bunların ci
heti sarfı malûm değil, belli değil, birçok arazi 
üzerinde ahalinin hak iddiası var. Benim diye 
ahali dâva ediyor. Yeniden kadastro muamelesi 
yapılıyor. Elde hiçbir vesika yoktur. Arkadaş
lar bu ne vakte kadar teehhür edecek? Bunun 
için çok rica ediyorum. Hükümet elini kor. Eğer, 
hüceci şer'iyei sahihalan varsa Hükümet nazarı 
itibara alır, iade eder. Rica ederim; bendeniz 
bu memleketin evlâdıyım, fıkhi, tasavvufu bili
rim. Hazreti Mevlâna diyor ki; 

(Remzi elkâsibü Habibullah şinev) 
«Çalış da, ye» diyor; arkadaşlar ben onların 

eşiklerinin kuluyum. Tekkelerde kaç öksüz bes
leniyor. Kaç fakir sığınıyor, kaç misafir kalı
yor?' Vicdanınıza bırakıyorum, ister yapın, ister 
yapmayın. 

ABDÜLHALİM ÇELEBİ Ef. (Konya) * 
Binlerfe senet var efendim. 

RElS ~ Usulü müzakere hakkında bir tak
rir var efendim. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efendi
ler, bu hususta lâf söyliyeeek olursak pek çok lâf 
var. Lâkin şimdi zamanı olmadığı için söylemi -
yeceğiz. 

Hoca Efendi demin buyurdular. Anadolu'da 
üç kısım vakıf kalmıştır. (Gürültüler) Canım 
bir defa müsaade buyurun. Söyliyeyim. Üç kı
sımdır. Dördüncü kısım yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hoca 
Efendi, sekizdir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Üçtür. 
dördüncüsü yoktur. Bektaşiye, Celâliye, Bayra-
miye. Dördüncü bir daha yoktur. Fakat her ne 
olursa... Şimdi bunların üçü de müstesna, üçü
nün de idareleri ayrıdır. Icmalen söyliyeyim. 
sonra neticesini arz ederim. Şimdi Evkafı Ce
lâliydim idaresi; hukuku tasarruf iyesi, aşar, 
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rüsum, tamamiyle vakfın mütevellisine ait, na-
zaret ve saire, kimse müdahale etmez ona. 

ŞEYH SEYFt Ef. (Kütahya) — Bu sözün 
şer'î mi Hoca Efendi? 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Dur ca
nım, şer'i, gayrişer'i onu başka türlü konuşu
ruz. Bırak onu. Bayramiyeye gelince : 

Bayramiye'nin de hukuku tasarrufiyesi Hü
kümette... Hukuku tasarruf iye ki, ferağ, inti
kal, beyi ve şira, bunlar Hükümete ait aşar, 
rüsum, vakfın mütevellisine ait... Ben şimdi bir 
hüküm verecek değilim. Yalnız onlar nasıl ida
re olunuyor, orayı beyan edip de sonra sekiz 
yüz senelik bir muameleyi öyle esbabı mucibe-
siz bir kanunla, ceffelkalem ret ve veyahut ka
bul etmenin doğru olmadığını söyliyeceğim. Bu
rada çok tevakkuf etmek lâzımdır. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Heder 
olsun Hocam öyle mi? 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Azıcık 
dur. Şimdi. 

Bektaşiye Vakfına gelince : Bunların da hu
kuku tasarrufiyesi hükümetin, hattâ «İdaresi 
mazbut» tâbir ederler ona. Nazaret tarafından 
mütevellinin elinden alındı. Diğer evkafı mül-
hakalar gibi oldu. Biliyorsunuz ya, mazbuta, 
mülhaka müstesna olmak itibariyle idareten üç 
kısımdır o. Sahih, gayrisahih... Gayrisahihin 
iki kısmı var. Tahsisi sahih ve tahsisi gay
risahih. Onun da ayrı iki kısmı var. Tem
lik olunmuş, olunmamış. Onun da iki kıs
mı var. Yani onu da anlatacak olursam si
zin kıymetli zamanlarınızı zayi ederim. Bi
naenaleyh, şimdi yalnız mücmelen arz ede
ceğim. Demin efendinin buyurduğu gibi, 
Evkaf Nazareti bunu nazarı itibara aldı. Şimdi 
müstesnasını da, mülhakını da? sonra evkafı 
mazbutasını ki, üçünü de tevhidedecek. Bu itti
hat şer'a muvafık mıdır, değil midir? Vakıf 
için- nafi midir, değil midir? Maslahat var mı
dır? Yok mudur? Onu hem encümende, hem 
burada ariz ve amik tetkik ederiz, öyle Çelebiye 
yüz lira verelim, matbah masrafı verelim, diye 
bir çift sözle iş bitmez, bu kanun böyle kabul 
veya reddedilemez. O kanun gelinceye kadar 
geri bırakalım. Tehirini teklif ediyorum. (Çok 
muvafık, sadalan) 

RElS — Usulü müzakere hakkında bir tak
rir var, efendim, Diyor ki; evkafın tevhidi hak-

2.1338 0 : 1 
I kında bir lâyihai kanuniye vardır. İhzar edil

miş, geliyor. Onunla birleşsin. Abdülgafur 
Efendinin takriri : 

Riyaseti Celileye 
Evkafın teyhiden idaresi hakkında bir lâ

yihai kanuniye var, ki Heyeti Vekilece de ka
bul edilmiştir. Onun Meclise gelmesine kadar 
bu teklifin tehirini rica ederiz. 

Karesi Karesi 
H. Basri Abdülgafur 

REÎS — Efendim, diğer teklifle tevhidedil-
mek üzere bu lâyihanın tehiri müzakeresini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beye iti-
mat beyan edilmesi 

I 
HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 

(Kastamonu) — Arkadaşlar, millî dâvamızı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi namına onun Harici' 
ye Vekili olarak doğrudan doğruya yerlerinde 
müdafaa etmek, bu dâvanın nasıl haklı bir dâva 
olduğunu gücümüz yettiği kadar • cihana anlat
maya çalışmak üzere bizzat ben, Hariciye Veki
liniz, Avrupa'da bir seyyahati faideli gördüm. 
Eğer muvafık görürseniz, tasvibederseniz bu 
seyahate çıkmak üzereyim. (Allah muvaffakiyet 
versin, çok muvafık, sadalan) Şüphesiz her şey 
sizin teveccühünüzle, Meclisi Âlinin müzahereti 
tammesiyle, tasvibi tammiyle olacaktır. (Hay 
hay itimadımız var, sadalan) Bu suretle evve
lâ Cenabıhaktan muvaffakiyet temenni ede
rek (Allah muvaffak etsin, sadalan) Saniyen 
bu mukaddes dâvamızda gayemize vusul için, 
lâzımgelen her türlü müzaheretinizden emin 
olarak, yola çıkabilir miyim? (Hay, hay sada-

I lan) Bunun için bana, cihana, Avrapa'jıa gös
termek üzere itimadınız olup olmadığının lüt
fen izhannı rica ederim. (Alkışlar) 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzunım) — Efendi
ler, meşum mütareke günü bu milletin idam 
kararı verilmişti. Bu milletin köylüsü galeyana 
geldi. Efendiler; «Cihanda bizim de yaşamak 
hakkımız vardır.» dedi ye bunu da fiilen is
pat edecek pek çok medeni vesaite müracaat 
etti. O zaman Avrupalılar memleketlerimizi bi-

I rer birer işgal ederek, kendilerine mıntakai nü- # 
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fuz ihzar etmek ve en iyi yerleri almak emelini 
güdüyorlardı, itilâf devletlerinden birçok kıs
mı gelmiş, memleketimizi dolaşıyorlardı. Diğer 
taraftan milletleri yaşatan süngü hakkı var
dır, bunu da imtihan etmek istediler. Gayet 
vahşiyane bir surette İzmir'e Yunanlıları sok
tular. Bu millet orada da imtihanını verdi. Mü
tareke günü silâhını bayrağına sarmış, etrafı 
dinlerken, yalnız köylünün galeyanı Avrupa'
nın karşısında azîm bir kudret gösterdi. Onun 
teşkilâtı yoktu. Başında kumandanı yoktu, bir 
şeyi vardı; imanı vardı ve memlekette yaşamak 
hakkı olduğu ilânı vardı. Bunu ispat etti. Bir 
orduyla, bir avuç halk pek çok uğraştı. İşte 
böyle Anadolu harekâtı milliye.si kendisine te
cavüz eden düşmanlara karşı, memleketini mü
dafaa ediyor, diğer taraftan da medeni bir şe
kilde bütün dünyaya varlığını gösteriyordu, 
ilân ediyordu. Fakat Türk'ün kanında barbar
lık, şeytanet yok, sâfiyane metanet var. «Düş
manlarıma gidip derdimi yanmıyacağım, onlar 
gelsinler, beni görsünler.» dedi. Zaman zaman 
adamlar gönderdiler. Geldiler, baktılar. Cidden 
medeni bir hükümet teessüs ve teşekkül ettik
ten sonra bugün bu hakkımızı tanıttırmak için 
Hariciye Vekilimizin ihtiyar buyurduğu şu se
yahat gayet muvafıktır. Efendiler; Avrupalıla
rın bir kısmı memleketimizin içerisinde daima 
şuriş çıkararak, bizi içimizden yıkmak esasını 
güttüler. Fakat buna da muvaffak olamadılar. 
En nihayet dediler ki ; bunlar da bizim gibi, 
belki bizden yüksek bir medeniyete malik, ya
şamak hakları vardır. Kendi işlerinden müdafi 
kesildiler. Bizim aramızda nan ve nimetimizle 
perverde olmuş unsurlar Avrupalılar araşma 
sokuldular. Yüzde ikiyi tecavüz etmiyen ka
vimler bize hâkim olmak istediler. Toros dağ
larında Ermenistan teşkil ediyorlardı. Ta bil
mem nereleri Yunanistan'a veriyorlardı. Filân 
mıntakal nüfuz filâna, filân mıntakai nüfuz fi
lâna veriliyordu. Bu millet kanı bahasiyle al
dığı memlekette ebediyen yaşamak hakkını 
göstermiştir. Bu kendileri tarafından itiraf 
edilmiştir. Bugün Meclisimizin mümessili ola
rak, hukukumuzu aramak, tanıttırmak için Ha
riciye Vekilimiz gidiyor. Biliyorsunuz ki, bu
gün bu millet, bu Meclis azmetmiştir. Sonuna 
kadar harb edeceği gibi kendisine de siyaseten 
müzahirdir. Bütün varlığı bizim namımızadır. 
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Hepimiz müttehidolarak kendisine zahiriz, efen
diler. (Alkışlar) 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendiler, silâh 
ve tanrısına istinadeden halk her halde yaşa
manın kadir ve kıymetini bilir ve bu hu^ip hak
kında bütün metalibatmı lâzınıgelenlerden is
tihsal eder ve edecektir. Ben kendi fikir ve ka
naatimce Avrupa'ya gidip onlarla görüşüp on
lardan merhamet talebetmek taraftarı değilim. 
(Kim merhamet taraftarı, sesleri) Müsaade bu
yurunuz sözümü izah edeyim. Bizim şimdiye ka
dar Avrupa'ya gönderip hariciye memuriyetleri 
tevcih ettiğimiz adamlar maalesef şimdiye ka
dar Türk'ün kahramanlığından, celâdetinden 

I hiçbir zaman bahsetmedi. Avrupa'nın fuzuli avu-. 
katı oldu. Bizim her vakit Avrupa'ya gön
derdiğimiz adamlar gitti, onlarla ıyşu nuşa 
daldı. Kendisini, ananesini, gayesini unuttu. 
(Söylemeye hacet yok, sesleri) Müsaade buyu-

I ruh, efendim. Hacet var mıdır, yok. mudur? Ben 
de biliyorum. Fakat silâhına istinadeden bir 
milletin her halde kaleme de istinadetmesi lâ
zımdır. Kalemden istiane suretiyle değil, kud
ret ve kuvvet ve meknetini Avrupa'ya tanıt
tırmak şartiyle, hakkını tanıttırmak şartiyle 
«Türkler sizin bildiğiniz adamlar değildir. 
pek büyük bir seciyede'adamlardır. Bunlar hak
kını alacaklardır.» Demekten ibarettir. Hariciye 
Vekili Beyefendinin Avrupa'ya - Avrupa'ya 
demiydim - harice gitmesi pek zamanındadır, 
pek mevsimindedir. Fakat bir şartla azizim. Bir 
şartla. O şart da evet, Türkler her türlü kuv
vet ve kudrete, kuvvet ve meknete maliktir. Ne
reden ç^arıyoruz bunu? Efendiler Türkün kuv
veti içerisinde bulunduğumuz halde dahi tara
fımızdan anlaşılmış değildir. Bu bir harikul
ade kuvvettir ki yokluktan var olur. Varlıktan 

I artar. Evvelâ bu iki kuvvete istinaden milletin Ha
riciye Vekâleti makamında bulunmak bahtiyarlığı
na sahip ve malik olan Hariciye Vekili ondan da ri
ca ederim ki, onun da bu iki kuvvetten başka bir 
kuvveti olmasına Yani mesnedi, silâhı, namusu 
ve Tanrısı olsun. Başka bir şeyi olmasın, bu 
hakla gitsin. Şimdiye kadar haricî memurlar, 
diplomasi memurlar, hariçte bulundukları za
manda iyi söz sövlemek için, kuvvetli söz söy-

I lemek için her halde süngüye istinadetmesi lâ-
zmıgelirdı. Evet, bu hem maddi ve hem mânevi 

I süngülere istinadetsin. K a r ş ı n d a , arkasında 
I tâyin edemediği kuvveti takdir etsin. Ona göre 

- 212 - . 



I : 154 4. 
söz söylesin. Biz vakitleri geçirdik. Mademki ha
yatımızı istihkar ettik, kimseden korkmuyoruz, 
Herkes hakkımızı teslim edecek ve teslim ettire
ceğiz. (inşallah sadaları) Bu azım ve imanla ha
reket ediyoruz. Artık bizim için şuna şöyle de
mek, propaganda yapmak, reklâm yapmak zaıf ve 
meskeneti yoktur. Kuvvet ve kudretimiz tama
men yerindedir. Efendiler işte hepimiz bu azmi 
taşıdığımız halde Hariciye Vekilimiz dahi bu 
emniyetle, bu metanetle, bu mekânetle bizim hak
kımızı onlara bildirsin. Onlardan hakkımızı iste
mesin. Yalnız hakkımızı bildirsin. Bunu istir
ham ederim. Bu azimle, bu gayretle gittiği hal
de kendisine Cenabıhak'tan muvaffakiyet temen
ni ederiz. Allah muvaffak eder. Biz ar
zumuza nail olaeağızdır. Çünkü maksa
dımız bir maksadı millîdir. Bir maksadı 
millîden bahsediyoruz. Efendim arzuyu millînin 
haddi yoktur. Çok şeyler talebediyoruz. Allah 
selâmetler versin. îşte bu azîm ve imanı taşıma
sını rica ediyorum. Allah selâmet versin. 

.BEİS — Hariciye Vekili Yjısuf Kemâl Bey
efendiye tâyini esamiyle beyanı itimadedilmesi 
hakkında Mersin Mebusu Salâhaddin Beyle rü-
fekasmın takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Misakı millî esasatı dairesinde hukuku mil-

liyenin tamamii mahfuziyeti ve her mağdur mil
let için teslim olunan tamiratın çiğnenen top
raklarımız için dahi temini kabulü suretiyle şe
refi millî dairesinde sulh ve sükûnun tesisi em
rinde Hariciye Vekili Muhteremi Yusuf Kemal 
Beyin vukubulacak bilcümle mesaisine Meclisi 
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Âlinin müzaharet ve itimadı tammesi mevcudol-
duğundan tâyini esamiyle reye vaz'mı arz ve 
teklif eyleriz. 

Mersin Erzuru Üsküdar 
Salâhaddin Hüseyin Avni Neşet 

Edirne Trabzon İçel 
Faik Recai Şevki 

izmir 
Yunus Nadi 

(Müttefikan kabul sadaları) 

SALÎH Ef. (Erzurum) — itiraz edecek bir 
fert yoktur. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Mademki 
herkes müttefiktir. Binaenaleyh bendeniz de re
yi işariye razıyım. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Hariciye 
Vekili Muhteremi Yusuf Kemâl Beyin bu talebi 
gayet haklıdır. Onun için Meclisi Âli şu beş 
dakikasını milletin selâmeti için sarf etmesinde 
bir beis yoktur. Binaenaleyh herkesin beş daki
kalık bir zahmetle reyini atması bu memleke
tin ve bu miletin lehine bir harekettir. (Doğru 
sadaları) 

ABDÜLOAFUR Ef. (Karesi) — Bendeniz 
bu tekliften itimatsızlık mânasını anlıyorum. 
Herkes reyini bilfiil göstersin. 

REİS — Tâyini esamiyle reye vaz 'ediyorum 
efendim. 

(Reyler toplandı.) 
RElS — Âra tasnif edilinceye kadar beş da

kika teneffüs. 

(Saat : 2,30) 



ÎKÎNOÎ CELSE 
Saat : 3 sonra 

REİS — Birinci BeisveMIi Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim, celseyi küşadediyorum. 
Hariciye Vekili Beyefendiye beyanı itimat ara
sına 181 zat iştirak etmiş. Üç müstenkife karşı 
178 reyle de beyanı itimadolunmuştur. (Alkış
lar) 

5. — Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekasmın, 
Kartpostallarla matbu mektup zarflarına birer 
kuruş zammiyle tdhassul edecek temettüün Hi-
mayei Etfal Cemiyetine itasına dair teklifi ka
nunisi (2/450) 

REİS —• Efendim, kartpostallarla mektup 
zarflarının Himayei Etfal Cemiyetine terkine 
dair bir teklifi kanuni var; Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 

2. — Edirne Mebusu Şeref Beyle arkadaşla-
rmın, Atina Parlâmentosu Âzalığında bulunan 
bâzı eşhasın Trakya Türkleri namına vâki olan 
beyanatlarının protesto edilmesine dair takriri 

REİS — Trakya mebuslarının bir takrirleri 
vardır, o okunacak 

Riyaseti Celileye 
Bu ayın biri tarihiyle Atina telsizinin neş

rettiği bir propaganda telgraf namesinde; Yunan 
Parlamentosundaki Trakya mebuslarının İtilâf 
Devletleriyle Amerika sefirlerine verdikleri bir 
muhtırada, Trakya'nın Osmanlı boyunduruğu
na tekrar avdeti hakkındaki fikir ve tasavvur
ları kemali şiddetle protesto etmekte oldukları 
münderiçtir. 

Cihanın malûmu olduğu üzere, Trakya'nın 
Atina Parlâmentosunda mebusları olamaz. Ken
dilerine bu sıfat ve salâhiyeti veren Trakya'nın 
arayı Âmmesi değil, gâsıp bir devletin süngüle
ridir. Bunların kıtai mezkûreyle maddi ve mâ
nevi hiçbir alâkaları yoktur. Trakya'nın yegâne 
mümessilleri, memleketi mezkûre naili hürriyet 
İken, ahalisinin kemâli serbestiyle intihabettik-

leri ve bilâhara Yunan tehlikesi tebarüz eder 
etmez, halkın bilintihap Ankara'ya gönderdik
leri "mebuslardan ibarettir. Bunlardan maada
sının sıfatları fuzuli ve gaasıbanedir. Bundan 
dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huku
ku meşruasmı istimalle keyfiyeti mezkûrenin 
kemali şiddetle protesto edilmesini teklif ede
riz. 

Bu fuzuli mebuslar marülarz protestoların
da Sevr Muahedesiyle istihsal olunan hukuk
tan bahsediyorlar. Halbuki hakka, uhuda, meş
ruiyete, ahalinin cins ve neviyet ve ekseriye
tine ve daha birçok noktalara mugayir olarak, 
tesbit edilen ve Devletimizce tasdik olunmak 
şöyle dursun nakız ve iptali için bütün milleti
mizin kıyam eylediği Sevr Muahedesi hukuku 
sırf a ve tabiiyeden kat ' ı nazar şeklen ve hu
kuku ahdiye noktai nazarından bile hiçbir kıy
met ve ehemmiyeti haiz değildir. , 

Bu muahedenin keenlemyekün olduğunu 
tasdik eden Fransa Cumhuriyeti Fahimesi bu
nu nakız bir muahedeyi Meclisi Âlimizle teati 
eylemiştir. Londra'ya izam edilen heyetlerin 
şeraiti düveliyeyi kabul etmemeleri ve tekrar 
muhasmatm vukuu üzerine İngiltere Başvekili 
Mister Loit Corç bile Sevr Muahedesi artık 
mevcut değildir, diyerek bu muahedenin bir 
cenini sakıt olduğunu itiraf eylemiştir. Binaen
aleyh ; kendilerine Trakya Mebusu süsü veren 
kimselerin bu iddialarını kemali nefretle ret 
ve takbih etmeyi memleketimize karşı bir ve-
cibei hamiyet addederiz. Mebusini fuzuliye o 
kaçlar vahi delâille iddiayı hukuk etmektedir
ler ki : Bunların butlanı, protestolarında mün-
deriç şu ikinci madde ile karini sübut olur. Bu 
maksatların istihsali için, Trakyalılar Avrupa 
harbi esnasında itilâf Devletleri saflarında 
Gelibolu şibihceziresiııde ve Şark cephesinde 
Amerika taburlariyle birlikte harb ettikleri 
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gibi elyevm Asyayı suğra'da da mücadelede 
bulunmaktadırlar. 

Asırlardan beri Devlet ve milletimizin nan 
ve nimetiyle perverde olan ve ancak Devleti
mizin siyaseti ahraranesi sayesinde bugüne ka
dar mevcudiyetlerini muhafaza eden Trakya 
Rumları arasında Amerika taburlarında gönül
lü sıfatiyle müstahdem bir iki haramzade bu
lunabilir. Fakat böyle vatan hainlerinin bir ma
cerayı serseriyane neticesinde Garp Cephesin
de Almanlara karşı harb etmiş bulunmaları 
nasıl Trakya gibi, Müslüman ve Türk, bir kıta
nın Yunanistan'a intikali için, bir hak ve sebep 
teşkil edebilir? Buna mukabil bütün bir mil
let .Anadolu ile Rumeli'de düşman istilâsında 
kalan memalikin istirdadı için, şimdiye kadar 
bunca fedakârlıkta bulunmaktadır. Ve bundan 
sonra da bulunacaktır. Amerikan ordusunda 
serseri sıfatiyle birkaç aylıklı Trakya Rumu-% 
nun hizmet etmesi bir hak ise bütün Türklerin 
bu hususta silâha sarılmaları daha büyük bir 
hak teşkil etmez mi? Sümmettedarik, Trakya 
mebusları ufak bir köyün bile tekrar idare

cinize geçmesini insaniyete mugayir ve memle
ketin emnüasayişini muhil bir keyfiyet olmak 
üzere ilân ediyorlar. Bilâkis Trakya'nın asır
lardan beri devam edegelen emnü asayişini 
ihlâl eden yegâne sebep Yunanistan'ın emperi-
yalizme fîrifte olarak, bu kıtai mübarekeyi 
işgal etmesidir. Bundan evvelki asayiş ile mem
leketin şimdiki haleti fevzeviyesi, harabisi, ehli 
taktil ve tehciri, kalanların bilâsebep işkence
lere giriftar edilmesi, hapis, nefiy, koltuklar 
altına kızgın yumurta konması ve tuz yediril
mesi velhasıl Bngizisiyon asrına bile yakışmı-
yan itisafata devam etmesidir. Trakya'nın coğ
rafya itibariyle Anadolu'nun tetümmei gayrî-
müfarikası ve İstanbul'un hemen varoşu ve nok-
tai müdafaası, ilmi ensal itibariyle halis ve öz 
Türklerin en kadim ve tarihî bir kısım vatani 
olduğunu idrak ve misakı millîyi umde ittihaz 
eden Heyeti Celilenin bu turrehatı protesto et-
meye Hükümeti memur etmesini talep ve teklif 
eyleriz, efendim. 

Edirne Mebusu Edirne Mebusu 
Faik Mehmed Şeref 

Gelibolu Mebusu Bolu Mebusa 
Celâl Nuri Trakyalı 

Dr. Fnad 
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istanbul Mebusu 

Ali Rıza 
LÛTFl B. (Malatya) — Onlar düşman pa-

rasiyle tutulmuş birtakım alçaklar ve veledüzi-
nalardır.. (Alkışlar) 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Takririmizde mu-
fassalan arz ettik. Yunan süngüsü altında, 
Trakya'dan Atina'ya gitmiş olan hainler bir de
fa Trakyalı değillerdir. Ve Trakya ile hiçbir 
(alâkalan yoktur ve bunların Trakya'dan 
Atina'ya giıtm'eleri içtin almış oldu'kları reyler 
de; Yunan süngüsü altında ve hattâ reyini 
vermek istemiyen zavallı Müslümanları öldür
mek ve işkence yapmak suretiyle cebren top* 
lattırılmıştır. (Rey yolktur sadaları)... Zorla... 
Efendiler Trakya hattâ Devletli Osmamiyeye 
geçmezden binlerce seme evvel de tamıaımiyle 
Türkler tarafından zapitedilmiştir. Ve zaten 
isminden de anlaşılacağı ütfere bir Türk mem> 
leöktidir. Bugün Trakya'nın hiçbir köyü yok
tur iki, samimî kalbinden Türkiye'ydi iarzu <et* 
meşin ve hiçbir köyü yofctur ki, Türkün alsan-
cağına ağuşunu açmış bir halde belklemiş 
olmasın. Bugün BdİTnte'nin meaMdi Islâmiye-
sindeki, minareler, âdeta düşmanlananızoıı göz
lerine batacalk derecede Türk'ün dâvasmı 
ilân ediyor. Ve burası Türktür, diyor.. İnşallah 
efendiler bütün milletin azminin muhaösalası 
olan bu Meclisin kudreti sayesinde, kufvv̂ eti sa
yesinde Traıkya Türk olara'k yaşıyacafktır. ve 
yatkında inşallah Edirne'de ve Trakya'nın her 
tarafında Tür'k sancağı temevvüced'eceiktir 
efendiler.. (İnşallah sadaları) (Alkışlar).. 

ALÎ RIZA B. (t^aıılbul) — Efendiler, 
Yunanlılar Şariki ve Garibi Traikya üzerindelki 
hâkimiyetiiermi meşru bir surette göstermek 
için son zamanlarda birçok propagandalara 
tevessül lediiyorlar. Ahiren Atina telsizinden alı
nan m&lûm'atta Trakya ntebuslarınm hiçbir 
zam<a<n Osmanlı boyunduruğuna Trakya'nın 
tekrar iadesinin caiz olamıyacağma dair, bir 
beyanname neşrettikleri ilân ediliyor. Biz ma
ştaki millî dâhilinde bulunan Şarka Trafeya'dan 
gönderilmiş bir mebusun Atina Parlamentosun
daki mıevcudiyetM tanımıyoruz ve tanımaik 
.ihtimali de gayrivâritltir ve esasen bu cihet 
her suretle ve mânayı tamamiyle gayr&neşrtt-
dur. 
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'TAHSİN B, (Aydın) — Garbi - Trakya 

«da öyledir. 
EMİN B. (Bursa) — Trakya'nın haMri 

mebusları ibu Meclistedir, İşte İsmet Paşa Haz
retleri... 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Bu baptaki 
beyanatımı esaslı bir suretle tesbit için sil-
ailei beyanatımı vakayii tarihiyeye istinadettire-
rek arz etmek lüzumunu hissediyorum. 

Efendiler, alelûmum ecnebi devletlerin işgali 
fiilî askerîsi altında bulunan milletler hiçbir 
zaman mefkûrei hakikıyei milliyelerini izhara mu
vaffak olamamışlardır. Bu, bir düsturu tarihî
dir. Bunu birtakım emsilei tarihiye serd ede
rek, ispat etmek de kabildir. Nitekim Harbi 
Umumi esnasında Belçikalıları misal olarak gös
terebiliriz. Belçika kavmi, dünyanın en vatan^ 
perver akvamından olduğu halde dört sene devam 
eden Alman işgali askerîsi altında katiyen mef
kûrei milliyelerini izhara muvaffak olamamış
lardır. Karip ve bait tarihin bu ve buna mümar 
sil safahatını göz önüne getirecek olursak görü
rüz ki; işgali fiilii askerî altında bulunan millet
ler daima kendilerini işgal eden milletlerin 
menviyatma, makasıdma, menafime zahiren alet 
olmak mecburiyetinde kalmışlardır. Nitekim 
sureti katiyede Büyük Millet Meclisinin bütün 
prensiplerine ve. bütün makasıdma en samimî, 
en vicdani ve en necip bir hisle merbut olan 
İstanbul halkı, İngiliz işgali askerîsini ve İngiliz 
işgal kuvvetinin mevcudiyetine istinadeden 
Damat Ferid Paşa zamanında (Paşa değil ses
leri) zerre kadar bir eseri hayat göstermemişler
dir. Ve nitekim mahudun ıskatından sonra İs
tanbul halkı mefkûrei milliyesini izhar etmiş, 
İnönü ve Sakarya zaferlerini evlerinin üzerine 
bayrak asmak suretiyle tesidetmişlerdir. Evvel
ki hal ile son vakayii mukayese edecek olursak, 
İngiliz tagallübü askerîsinin ve İngiliz tagallübü 
askerîsini doğrudan doğruya İstanbul halkı aley
hinde istimal «eden Damat Ferid ve rüfekasmm 
tesiratı hâsıl olduğu ve bu tagallübün izalesin
den sonra, doğrudan doğruya halkın mefkuresini 
izharda zerre kadar mümanaat görmediklerinden 
bütün tüğyanlariyle, Anadolu'yu tebcil ettikleri 
görülüyor. Ve hattâ takdis. Daha birçok misal 
bulabiliriz efendiler. Mısırlılar, Hintliler ve 
İngiliz müstemlikelerinde İngiliz tagallübü aske
rîsi altında bulunan birçok ahalii Islâmiye kati-
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yen mefkûrei milliyelerini izhar edemiyorlar ve 
ancak ve ancak tuğyan halinde ve isyan şeklinde 
gösterebiliyorlar. 

Bu itibarla Yunanın doğrudan doğruya mu
harip bir devletle hemırk olan bir millet üzerinde 
Trakya'da yapacağı tazyikatı göz önüne getire
cek olursak oradaki halkın sureti katiyede ve 
cebren ve kerhen Yunan Âmâl ve menafime ha
dim olduklarında hiç şüphe yoktur efendiler. 
İşgali askerî, mahiyet itibariyle bir tazyikten baş
ka bir şey değildir. Bu tazyik kalkmadıkça, doğ
rudan doğruya bir ırkın temayülâtı hakikiyesi 
anlaşılamaz. Bu hakikat, Trakya'nın bugünkü te
zahüratı aleyhimizde dahi olsa, bunun derecesini 
dünyaya hiçbir zaman hakiki bir surette izhar 
edemez... 

Saniyen : Bu telgrafnamede Sevr Ahitname
sinden bahsediliyor. Efendiler şekli nihaide 
parlâmentolar tarafından tasdik edilmemiş mua-
hedatm hukukan bir kıymeti yoktur. Ahden ve 
hukukan havzai memalikimizden olan Trakya'dan 
cebren mebus intihabettirmek ve bunu Atina Par
lâmentosuna göndererek, Trakya'yı temsil ettir
mek gayrimeşrudıır ve bu hareket sureti katiye
de caniyano ve hainanedir. Trakya'nın yegâne 
mümessili; Trakya ve Türkiye mebuslarını ve 
bunların hakiki ve meşru mebuslarını cami ve 
havi olan Büyük Millet Meclisidir. Efendiler 
Trakya'sız, İstanbul üzerindeki hâkimiyetimiz 
daima duçarı tehdidolur.. 

Yunanlılar Marmara sevahiline hâkim olduk
ça Anadolu'daki istiklâli millî ve iktisadimiz da
hi tehlikeden kurtulamaz. Efendiler! 

Gayrimeşru birtakım eşhasın Atina Parlâmen
tosuna getirilerek, Trakya namına beyanatta bu
lunmaları sureti katiyede redde şayan bir hare
kettir ve cihan bilmelidir ki; misakı millînin tâ
yin ettiği esasat dairesinde, Büyük Millet Meclisi 
ve Büyük Millet Meclisinin Hükümeti, son Türk 
kalıncaya kadar elinden silâhını bırakmıyacaktır. 

HACI İLYAS SÂMt Ef. (Muş) — Efendiler 
cihani beşeriyetin, tarih gibi önünde pek büyük 
bir hüccet vardır ki : O da feyiz ve ulviyeti, 
diyaneti Islâmiyeden mülhem olan milletimiz; 
değil şimdi şu vaziyetimizde, edvarı istilâ ve haş
metinde bile sergüzeştcûluk yapmamıştır. Haki
kat peşinde koşmuş ve hiyanete ehemmiyet ver
memiştir. Hazmedemediği bir lokmayı Yunanis
tan gibi, hiçbir zaman yutayım kaydına düşme-
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mistir. Binaenaleyh, hakkı hayatı uğrunda ha
rikalar gösteren milletimiz, harbler, masaip ve 
felâketler içerisinde idman yapa yapa öyle bir 
hale gelmiş ki, gözünün önüne bugün misakı 
millî, diye yüksek bir mefkure, yüksek bir ga
ye koymuştur. O yüksek mefkure; o yüksek 
gaye, onun asgari hakkı hayatıdır ve onun mu
hafazasında efradı millet yekdiğerine merbut, 
metin bir silsilenin halkatı merbutasma benzer 
ki ; bunun arasına girip eski fikirlerle Garb'i 
ifsâdedenleri ve Garb'i yanlış yollarda sürükli-
yenleri o halkalar sıkar ve pek büyük evsaf ile 
muttasıl' olan millet meclisleri, el'an o silâhı 
istimal ve tecviz edenlere, voledizina der, geçer. 
(Bravo, sadaları) 

Efendiler, sulh ve sükûn alemi elinde tutan 
ve Şark milleti olan islâmlar, artık Garb'm bu 
gibi zaman zanian tezvirat ve ilkaatiyle dimai 
beşeri sefk etmeye inanacak kabiliyette değil
dir. Binaenaleyh, Garb bilsin ki, şu hedef et
rafında toplanan milletimiz, artık hâdisat tec
rübeleriyle o kadar basiretkâr olmuş ve o ka
dar büyük kanaatler taşımaktadır ki, demin 
arkadaşlarımızın hikâye ettiği gibi, bin türlü 
tahakküm ve tegallüp neticesinde Atina Parlâ
mentosuna gelen mebusların böyle zayıf ve na
mussuzca sadalarma bir samiai iltifat ne Garb'-
da ve ne de Şark'ta hiçbir kimsede kalmamış
tır. Büyük Millet Meclisiniz şu vaziyettedir ki, 
on dört senelik, Balkan, Harbi Umuminin ceri
halarını, neticei fecaatini göğsünde taşırken 
Allah'ına ve ordularına istinaden Hariciye Ve
kiline sulh ve sükûn namına itimat gösteriyor. 
Ve Türk'ün kaniyle âlude olmuş bir kalem gös
teriyor ve sergüzeştçûluk etmiyor. Yanlız böyle 
millet hakkı hayatı olmıyan bir gaye için fer-
yadetmez. Yalnız silûhiyle değil, kalemiyle de 
çalıştığını ispat eden Büyük Millet Meclisi bü
yük itimatlarla Hariciye Vekilini gönderiyor 

ve hakikattan başka bir gaye peşinde koşmı-
yacağmı söylüyor ve bununla gayesini cihanı 
beşeriyete bir kere daha ispat ediyor. Hulâsa 
efendiler, Garb'm Şark'ta idamesini arzu ettiği 
yanlış hareketler tezvir ve ifsat ocakları yan
mış, sönmüş, üzerlerine .perde kapanmış, binne-
tice Şark'ta, Anadolu'da esası ulviyeti namus 
ve hakkı hayat üzerine müesses bir kütlei mil
liye meydâna gelmiştir. (Alkışlar). îşte bunun 
üzerinde diyebileceğim bir kelime var: 
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Şark bayrağına vermede can Islâmm 
Türk'ü, Kürd'ü, Arab'ı, Çerkeş'i 

(Bıravo sesleri) (Yaşa sesleri). 
! YUNUS NADl B. (İzmir) — Efendim ben

denize söyliyecek söz kalmamıştır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler biz pek çok münafıklardan zararlar görmü
şüzdür. Ferid Paşa, Ali Kemal ve emsali bugün 
Türk ve Müslüman namını taşıyorlar. Fakat biz 
bu gibi adamları düşmandan daha esna tanırız. 
Yunan Meclisine her ne suretle olursa olsun iş-
trak etmiş kimseler acaba hangi fikirle oraya 
iştirak etmişler? Yunaniler namına mebus olan 
bu adamlar halkın hukukuna nasıl riayet edi
yorlar? Ve o mebuslar orada «asıl iş görüyor
lar Binaenaleyh onlara mebusluk sıfatı mü-
beccelesini katiyen lâyık görmem ve sözümü geri 
alıyorum. Onlar mebus değildir ve onlar mil
leti temsil edemez. Esir kalırus arkadaşlarımız 
daima onların esareti altında inlemektedirler. 
İnşaallah oralarda da halaskar ordumuzun şanlı 
bayrağını göreceğiz. Efendiler malûmuâlileridir 
ki, ilk livayı isyanı Paşaili Cemiyeti açtı. Bun
dan daha büyük ne delil ister? Artık bunu ci
han anlamıştır ki Yunanilerin orada beş on kişi
den vesika almalarının hiçbir kıymet ve ehem
miyet ve hükmü yoktur. Bekir Sami Bey Avru
pa'ya gittiğinde reyi umumi talebettiği zaman 
Yunanlılar neclen buna cesaret edemediler? 
Binaenaleyh bu gibi propagandaların ehemmi
yeti yoktur. Efendiler biz protestomuzu zama-
ııiyle yapt?k. Bunları cihana ilân ettikçe bu 
memleket her zaman bizimdir. Oradan hiç
bir zaban biz sizden değiliz diye bir fer
yat çıkmamıştır. Bilâkis cemiyetler teşkil 
ederek, bize müzahir kalmışlardır ve bugün de 
oranın hakikî mümessilleri içimizdedir, efendi
ler. Edirne bir Türk, bir Müslüman memleketi
dir ve inşallah bu Meclis son zaferini orada ic
ra ederek vazifesine nihayet verecektir, (inşal
lah, sadaları) Gayemiz bu olduktan sonra ve 
hedefimiz orası olduktan sonra, onlar ne yazar
larsa yazsmlar, efendiler Türk için bunun kıy
meti yoktur. Bunu biz vaktiyle yapmışız, cihan 
da bunu biliyor ve bir daha bu suretle bilmiş 
bulunsun. Avrupalılar kendi taraflarından ya
pılan muamelelerin yanlışlığını bilfiil geçen se
ne ispat ettiler. Edirne'den evvel İzmir'de iddi
ayı hakeden Yunaniler'e «İzmir'den çekilin» 
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diye notalar verdiler. Bunların sadası daha ku
cağımızda duruyor. Binaenaleyh bunun da gay-
rimeşru olduğunda cihan müttefiktir. Ankari-
biz'seman, biz Edirne'ye kavuşacağız ve Edirne 
bizimdir. 

RElS — Efendim daha söz söyliyecek arka
daşlarımız var. (Kâfi, sesleri) öyleyse bu tak
rir veçhile protesto edilmesine Meclisi Âliniz 
Hükümeti memur etmeyi kabul ediyor mu? 
(Müttefikan, sesleri) Müttefikin kabul edil
miştir. 

••'. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile 
arkadaşlarının, Yunan mezaliminin protesto edil
mesine dair takriri 

RElS — Efentüm, bu takrire bir dereceye 
kadar karip Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi 
Hopa, ile ibrahim ve Basri beyefendilerin bir tak
riri var. 

Riyaseti Oelileye 
Yımanlılar'ın işgal mıntakalarmda icra et

tikleri mezalim ve şenayi, bilhassa son zaman
larda gayrikabili tahammül bir hale gelmişir. 
Balıkesir'den aldığımız haberlere nazaran Yu
nanlılar birçok erkek, kadın zavallıları tazyik 
ve tevkif etmekten başka bir hayli dindaşları
mızı da Atina'ya, Patras'a ve sair yerlere nef-
yü ic-lâ etmişler ve kendilerine envai fecayi 
irtikâbetmekte bulunmuşlardır. Bugün aç sefil, 
hayatından bizar bir-halde inlemekte olan bu za
vallı ve sivil kardeşlerimiz hakkında her şeyden 
evvel medeniyet dâvasında bulunanların celbi na
zarı dikkatlerine ve mezalimi sairenin her vesile
den bilistifade protesto edilmesine himmet Duyu
rulması zımnında işbu takririn Hariciye Vekili 
Muhteremine tevdiini teklif ederiz. 

Karesi Mebusu Karesi Karesi 
Abdülgafur İbrahim Cevdet Hasan Basri 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bir keli
menin tashihini rica ediyorum. Yunan mezalimi
nin kabili tahammül olduğu bir vakit yoktur. 
Bu takriri veren arkadaşlarımıza teşekkür ede
rim. Fakat tahammül edilecek bir haline hiç te
sadüf edemedik. Esasen onu ne kadar tekrar 
edersek yine azdır. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Avrupa'ya 
sormalı ki, Yunanı nasıl hükümet olarak kabul 
ediyor? 
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I HASAN BASRt B. (Karesi) ~- Efendim, 

Tevfik Rüşdü Beyefendinin buyurdukları gayet 
doğrudur. Yunanlılar, bütün hukuku insaniye-
ye, hukuku medeniyeye jtabantabana zıt ve tarihi 
beşeriyetin görmediği bir canavarlıkla İzmir'e 
girdiklerinden itibaren, hatır ve hayale gelmi-
yen envai mezalim ve fecayii irtikâbetmişlerdir. 
Efendiler, İzmir katliâmları, Menemen katliâm
ları, Bergama katliâmları bizim henüz hâtıraları
mızda yaşamaktadır ve bizi intikam ile daima Yu
nanlılara karşı ve bütün cihanı beşeriyete karsı 
aslanlar gibi, kükretmektedir. Hakkı hayatını 
ispat eden ve bundan iki sene evvelden beri Yu-

I nanlıların hücumlarına imanlariyle karşı çıkan 
memleketlerimiz halkı maalesef bugün esaret 

I altında inlemekte ve öteden beri zaten pek fazla 
ve gayrikabili tahammül bir halde bulunan Yu-

I nan mezalimi, günler geçtikçe daha fazla arttığı 
I . için, bugün, eskisine nispetle daha feci, daha 

elîm bii' halet içerisinde bulunmaktadırlar. 

I Efendiler, dairei intihabiyemizden güç halle 
I kulaklarımıza ulaşan haberlere nazaran, Yunan-
I lılar memleketlerimizde buldukları her boş evi 
I birçok mazlum dindaşlarımızla doldurduktan 
I başka, birçok erkekleri, kadınları, çoluk çocuk

ları hapis ve tevkif ve tazyik ettikten başka bu 
biçare adamıavm mühim bir kısmını da Atma
zlara, Patraslara ve sair yerlere nefiy etmiş ve 
oralarda aç, sefil ve perişan bir halde inletmek
te bulunmuştur. Efendiler; Yunanlıların Pat
ras'a Atina'ya sevk ettiği zavallılar birtakım 
sivil ve masum insanlardır. Bunlar bugün ha
kikaten yemekten, içmekten ve her şeyden 
mahrum bir hayatı esaret altında inlemektedir
ler. insanlıktan zerre kadar nasibi olmiyan bir 
kimse Yunanlıların yaptığı bu fecayün hiç biri-

I sini yapmaya cesaret edemez. En vahşi cana
varlar dahi Yunanlıların şu yaptığı canavarlık
tan çekinir. Efendiler; bugün havzai hâkimiye
timiz altında bulunan Hıristiyanların ne kadar 
enam ve refah içinde yaşamakta olduklarını 
herkes bilir. Birçok zamanlardan beri bunların 
mevcudiyetlerini yaşatmış olan bizler bugün 
bunları halen koyunlarımızda beslediğimiz hal
de maalesef mukabele bilmisil tenezzülünde bu
lunmuyoruz. Efendiler; bu bizim aczimizden 
değildir. Bu bizim zilletimizden değildir. 
Türk'ün ulüvvücenabındandır. Fakat; mema-

1 liki meşguiede dindaşlarımıza karşı mezalim^ 



t : 154 ..4.î 
senayı böyle devam ettikçe ben korkuyorum 
ki : Artık efkârı umumiye ve burada bulunan 
dindarlarımız sabır ve tahammülü tüketecek
ler ve bihakkin mukabele bilmisilde bulunacak
lardır ve bunu yapmaya mecbur olacaklardır. 
Efendiler; ben bu mezalimi işittikçe kendi mev
cudiyetime karşı isyan ederek, dağlara çıkmak 
suretiyle Hırıstiyanları kesmek istiyorum. 

Efendiler; artık medeniyet namı altında 
bu mezalim ve fecayii resmen tevlit ve tervic-
eden insanlara karşı diyelim ki, Türkler muka
bele bilmisilden âciz değildirler. Onların rae-
malikimize taslit ettikleri Yunan canavarları
nın yaptığı fecayie biraz baksınlar. Biraz onla
rı da görsünler. Eğer Türk'ün daha fazla üze
rine varılacak olursa Türk her şeyden vazgeçe
cektir ve artık Türk burada koynunda besle
dikleri yılanları çıldırmışcasma gebertecekler-
dir. Efendiler benim orada ailem, kardeşle
rim mezalim altında inler dururken, artık ben 
burada yaşamam. Bugün arkadaşlarımızdan 
birinin üç ya-şmdalM çocuklarına varıncaya ka
dar ki, o arkadaş Meclisi ÂKnizd'editr, tevkif 
ediîımliştir. Artık bizim için yaşamak haramdır. 
Binaenaleyh Hariciye V>eıkili Muhteremi Yu
suf Kemal Beyefendi bizim hu dertlerimize 
tercüman olarak, her vesileden ıbilsMfade, me
deniyet namı altında yapılan bu fecaiye res
men müsaade eden hainlere anlatsın ve fa
kat anlatırken kemali celâdetle anlatsın ve biz 
daha fazla tahammül edemiyeceğiz. Biz «tarihîn 
yaptığı hataları tekrar etbmek gafletinde bu-
hınamryaeağız. Binaenaleyh 'orada bulunan din
daşlarımız böyle inlemekte iken, bizim; burada ra
hat kalmamız doğru değildir. Binaenaleyh bunu 
kemali celâdetle anlatmalıdır ve her vesileden 
hliliisitfade anlatmalıdır. 'Maruzatım 'bundan iba
rettir. 

REİS — Efendim; bu takrir veçhile, meza
lim protesto edilmek üzere takririn Hariciye 
Vekâletine tevdiini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — 1337 senesi Hariciye Vekâleti bütçe
sine 160 bin lira tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair Jcanun lâyihası % 

• - - - • - •: i v : - T ^ ^ T * ! ? 

REİS — Efendim Yusuf Kemal Beyefendiy
le seyyaihaıt edecelk arkadaşlarımızın tahsisatına 
aüt Hariciye bütçesine zemaim ilâvesine dair 
lâyühai (kanuniye vardır, 
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I T. B. M. Meclsi Riyaseti Gelilesine 
I 1337 senesi Hariciye Vekâleti bütçesine 160 
I (bin lira tahsisatı munzalmma ilâvesine dair İcra 

Vekilleri Heyetinin 4 . I I . 1338 tarihli içti-
I mamda kabul edilen lâyihai kanuniye ile es-
I ibabı muciibe lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 
I İfayı muktezasiyle nticesMn işarına müsaade 
I buyurulmasını istirham eylerim efendim. 
I İcra Vekilleri Heyeti 
I Reisi ve Erkânı Harbiyei 
I Umumiye Vekili 
i Fevzi 
I Esbabı' mucibe lâyihası 
I Şark mesailinin Avrupa mahafili siyasiyesin-
I de ehemmiyetle mevzuubahsolduğu şu sıralarda 

dâvayı millîmizin müdafaasını alâkadar mahafile 
I yakından isma maksadiyle Avrupa'ya izamına lü-
I zum görülen heyetin masarifi umumiyesine sarf 
I edilmek üzere 1337 senesi Hariciye Vekâleti büt-
I çesirie merbut lâyiha mucibince yüz altmış bin li-
I ra tahsisat vaz'ı îcra Vekilleri Heyetince bitte-
I zekkür kabul edilmiş olmakla nıuamelei lâzimesi-
I nin icrası zımnında Büyük Millet Meclisi Riya-
I seti Celilesine takdim kılınır. 

I İ33V Hariciye Vekâleti bütçesine yüz altmış bin 
lira tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında kanun 

lâyihası 
I * * 

MADDE 1. — Avrupa'ya izamına lüzum gö-
I rülen heyetin harcırah, yevmiye ve masarifi za-

ruriyeleriyle masarifi muhaberesine sarf edilmek 
I üzere 1337 senesi Hariciye bütçesine faslı mahsus 

olarak yüz altmış bin lira tahsisat vaz'edilmiştir. 
MADDE 2. — 1337 senesinde işbu tahsisattan 

I badessarf bakiye kalan tahsisat 1338 senesine dev 
I rolunacaktır. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
I muteberdir. 

I MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Harici-
'I ye ve Maliye vekâletleri memurdur. 
I îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Şer'iye Vekili 
I ' Erkânı Harbiyei Umumiye Fehmi 

Vekili 
I Fevzi 
I Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
I Kâzım Refik Şevket 



Dahiliye Vekili N. 
Vehbi 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
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Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Maarif Vekili 

Vehbi 
İktisat Vekili 

Sırrı 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Vekâleti Vekili 
Mahmud Celâl 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? Heyeti 
umumiyesi hakkında müzakereyi kâfi görüp mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

1337 Hariciye Vekaleti bütçesine 'yüz altmış bin 
lira tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Avrupa'ya izamına lüzum gö
rülen heyetin harcırah, yevmiye ve masarifi za-
ruriyeleriyle masarifi muhaberesine sarf edilmek 
üzere 1337 senesi Hâriciye bütçesine faslı mah
sus olarak yüz altmış bin lira tahsisat vaz'olun
muştur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1337 senesinde işbu tahsisat
tan badelsarf bakiye kalan tahsisat 1338 senesi
ne devrolunacaktır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Bu 
madde maksadı tamamiyle ifham etmiyor. (1337 
senesinde sarf edilemiyen miktarı tahsisat 1338 
senesinde dahi *arf olunacaktır.) denmesi lâzım
dır. (Doğru sesleri) Binaenaleyh bu mealde tas-
rihan yazılsın. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? Maddeyi 
Ali Sürursi (Efendinin teklif ettiği tashih veçhile 
kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Hari-, 
ciye ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

REİS — (Vekilleri) suretinde tashihan ola
cak. Bu suretle maddeyi kabul edenler lütfen eli
ni kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

TTTNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, He-
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yeti Vekile bu hatasında hâlâ devam edecek mi? 
Memurdurlar demek icabeder. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesini tâyi
ni esami ile reye koyuyorum. Reylerinizi istimal 
buyurunuz. 

10. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Karade
niz sahiline hariçten ithal edilecek hububat ve 
dakikm muvakkaten Gümrük Resminden istis
nasına dair kanun teklifi (2/411) ve buğday, 
arpa, mısır ve dakikten tarifedeki aslı üzerin
den Gümrük Resmi ahzedilmesine dair kanun 
lâyihası v& iktisat ve Muvazenei Maliye encü-

k menleri mazbataları 

REİS — Reyler toplanı ucaya kadar Gümrük 
Resmi hakkında bir kanun var. Onu müzakere 
edelim. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Esbabı mucibe mazbatası 

Ana vatana iltihak eden Adana ve havalisin
deki zeriyatm noksan ve sekenei mahalliyenm 
ihtiyacına gayrikâfi bulunduğu anlaşılmasına 
ve Karadeniz sahilinde bulunan bâzı nikatın 
dahi işbu zaruret ve ihtiyaç karşısında bulun
duğunu da Lâzistan Mebusu Esad Beyin bu bap
ta teklif ettiği lâyihai kanuniye müfadmdan 
ve İktisat Encümeni ile biliştirak akdedilen iç-
timaımızda şerh ve tafsil edilen ahvalden müs-
teban bulunmasına binaen esas teklif ledelmü 
zakere ehemmiyetle nazarı dikkate alınmaya şa
yan görülmüştür. Ancak İcra Vekilleri Heyeti
nin teklif ettiği lâyihai kanuniyede olduğu gibi 
memleketimizin her tarafına şâmil olacak su
rette böyle bir tedbiri muvakkatin ittihazı bu 
hususta umumi bir ihtiyacı maddi meveııdolduk-
tan başka iktisadi millîmiz itibariyle, de gayri-
kabili tecviz mütalâa edilmiş olmakla, ıiıerbütan 
takdim kılman şekli muaddeli veçhile ve dâ
hilden vesaiti nakliye tanzim edilip sevkıyat 
icrası imkânının husulünde lâğvedilmek şar-
tiyle kabulünün muvafıkı hal ve maslahat ola
cağı tensibedildiğinden Heyeti ümumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur. 

7 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Sarulıan 
Resad 

Ocmaziyelâhar 1340 
ve 4 .Şubat 1338 

Mazbata Muharriri 
Menteşe 

Tevfik Rüsdü 

— 220 — 



Kâtip ) 

Aza 
İzmit 
Ali 

Âza 
Bolu 

Şükrü 
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Âza 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Âza 
Lâzistan 

Ziya Hurşid 

4.2 

Lâyihai kanuniye şekli muaddeli 

MADDE 1. — Karadenizde Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize ve Rize'nin Şarkında bulunan li
manlarla Zonguldak Limanı ve İzmit ve hava
lisine, Akdenizde Mersin Limanına ithal oluna
cak buğday, arpa, mısırdan ve bu mevaddm da-
kikmdan Gümrük Tarifesindeki resmin yalnız 
aslı istifa olunacaktır. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

7 Cemaziyelâhar J340 ve 4 Şubat 1338 

REİS — Ömer Lûtfi Bey, buyurun. 
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim, 

encümen bir şey söyliyecekse bendeniz sözümü 
tehir ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Heyeti .Cebece malûmdur ki, bizim 
Gümrük Resmi 1336 senesinde ittihaz buyuru-
lan bir karar ve yapılan bir kanun mucibince 
beş misli olarak istifa edilmekteydi. Bilâhara 
ziynet eşyasının men'i duhuli hakkında yapılan 
bir kanun ile Gümrük Tarifesine dâhil birçok 
eşyaların memlekete ithali mencdilmiş ve bir
çoklarının Gümrük Resmi de siyaseti iktisadiye 
ve milliyemize hizmet etmek itibariyle, mahsu
lâtı milliyemizi himaye etmek için, on beş mis
line iblâğ edilmiş, memleketiniz ziraat memle
keti olmak itibariyle hububat ve envaının da 
himayeye tâbi tutulması zürraımızın da Güm
rük Kanuniyle himayesi nazari tasvibinize ikti
ran "etmiş ve cetveli mahsusunda faslı mahsusta 
o kanun ile hububat ve envai üzerine aslının 
on beş misli Gümrük Resmi kabul buyurulmuş 
ve o kanun kabulü tarihinden itibaren tatbtik 
edilmektedir. Şurasını acık söylemek lâzımdır 
ki : Memleketimizin istihsalâtı umumiyesi ma-
aşşükran ihtiyacatı umumiyemizin kat kat fev-
kmdedir. Ancak, ahvali harbiye dolayısiyle 
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öteden beri hububat istihsal etmiyen sahilleri
mize ahvali harbiyeden mütevellidolarak, ve
saiti nakliye hususunda tesadüf edilen müşkü
lât yüzünden sevahil ahalisinin ihtiyacatı esasi-
yeleri suhuletle temin edilemez olmuştur. O de
recede ki, bâzı yerlerde ekmeğin okkası kırk 
kuruşa çıkmıştır. Bunun üzerine Hükümete 
muhtelif mahallerden müracaat vâki olmuş. Un 
ve emsali ihtiyacatı asliye üzerine son kanun 
ile mevzu on beş misli Gümrük Kanununun il
gası hakkında birçok müracaatler vukubulmuş-
tur. Vesaiti nakliyenin tedarikinde erbabı tica
retin sıkıntı çekmesinden ve bu gibi halatın 
devamı neticesi olarak, sahildeki ihtiyacat gün
den güne tezayüdetmiş ve artık bunun önüne 
geçmek ve mümkün mertebe bu ahalinin suhu
letle istifayı ithiyacı için bir çare temin etmek 
lüzumu Heyeti Vekilece teemmül edilmiş ve bu 
maksatla bu kanun yapılmıştır. Arz ediyorum. 
Bugün istihsalâtı umumiyemiz ihtiyacatı umu
miyemizin her halde fevkinde olduğu haldt w 
hariçten memleketimize zahire ve un ithal et
mek zaruretinde ve mecburiyeti katiyesinde bu
lunmadığımız halde, ıııahza galayı esarm 
ref'ine medar olmak için bu kanunu teklif mec
buriyetinde kaldık ve vesaiti nakliye tedarikin
den mütevellit müşkülât yüzünden dâhilde bu
lunan zahirenin az - çok ihtiyacı olan mahallere 
nakledilememesi yüzünden bâzı mahallerde me-
vaddı gıdaiyenin fevkalâde kesbi gala etmesine 
badi olacak haller maalesef zuhur etmeye baş
ladığından hem bu yoldaki teşebbüsat ve hem 
de ahalinin mümkün mertebe ihtiyaeatonı teda
rik edebilmek ve kendilerine suhulet bahşedil
mek üzere bu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 
Ümidederiz ki, vesaiti nakliye işleri de inşaal-
lah hali harbin j^akmda zevaliyle, hali tabiîsine 
girer ve yine eski siyaseti milliyeye rücu ede
rek, istihsalâtı milliyemizi rekabeti ecnebiye-
den muhafaza maksadiyle tarifelerin, kanunla
rın tatbikatına yeniden şüru ederiz. Fakat, sa
hildeki ihtiyaeatımızın dâhildeki müstahsil 
memleketlerimizin oraya suhuletle zahire sevk 
ve nakletmeleri imkânı hâsıl oluncaya kadar bu 
yeni tanzim edilen kanunun mevkii meriyette 
bulunması iktisadi ve içtimai mülâhazalarla 
Heyeti Vekilece zaruri görülmüş ve kanun He
yeti Celilenize sevk. edilmiştir, efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis 
Bey usul hakkında bir sev arz edevim de sonra 
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eğer Meclisi Ali devama karar verirse nöbeti ke
lâmımı beklerim. 

Efendim hayatı iktisadiyemize şiddetle taal
lûk eden Gümrük rüsumunun affı gibi bir kanun 
ruznaniemizde yok. Tahtaya yazılmamış, elimizde 
tabedilmiş bir nüshası da yok. Bunu hemen ruz-
nameye almadan müzakeresine geçiyoruz. İstir
ham ederim bu evrakı varide değil, evrak listesi
ne girip havale edilecek bir kâğıt değil. Evvelâ 
ruznamemize ithal edelim. Ondan sonra okunsun 
yazalım. Bir gün sonra müzakeresine geçelim. 

SALAHADDlN B. (Mersin) — Bilûmum bu 
gibi hayati mesaili günü gününe müzakere etmek 
lâzımdır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Eğer 
Meclisi Âli müzakeresine devam edecekse .esas 
hakkındaki sözüm mahfuzdur. 

TEVFİK RÜŞTÜ B. (Menteşe) — Usul iti-
bariyle arkadaşlar Hasan Fehmi Beyin söyledik-
Uiri Vâridolabilir. Bu maddei kanuniye öyle şekil 
ve ve şerait altında geldi ki, mevzuubahsolduğu 
diyar nazarı itibara alınırsa daha dün lehülhamd 
elimize aldığımız ve daha dün üzerinde bayrak
larımızın sallandığı Adana vilâyetimizin, aynı za
manda pek kıymetli olan vatanı sinesinde yaşa
tan Karadeniz çocuklarının hayatı mevzuubahso-
luyor. Binaenaleyh bu fedakârlığı kendimizden 
yapalım. Usul yerine burada oturup müzakeresi
ni ikmal edelim. Icabederse saatlerle kalalım. Fa
kat bu işi tehir etmiyelim. Binaenaleyh encümen, 
Vekiller Heyeti tarafından gelen bu mesele hak
kında... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey 
bunun ruznameye alınmasına Meclisi Âli karar 
versin de ondan sonra müzakeresine devam ede
lim. Belki yarma tehir edecekler. 

REİS — Bu teklifi kanuninin bugün ruzna
meye alınmasını kabul edenler lütfen elini kaldır
sın. Kabul edildi. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) -~ Şu hal
de okunsun da yazalım. 

(Layihai kanuniye tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim, bu iktisat ve Muvazonei 

Maliyenin şekli muaddeli. Bir de Hükümetin 
teklifi var. Onu da okuyacağız. 

Esbabı mucibe mazbatası 
Anavatana iltihak eden Adana ve havalisin

deki zeriyatm noksan ve sekenei mahalliyenin 
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ihtiyacatına gayrikâfi bulunduğu anlaşılması
na m ebni tehvini ihtiyacatına müessir olmak 
üzere hariçten ithal edilecek buğday, arpa, mı
sır ve dakik Gümrük Resminin tahfifini teem
mül ve bu meyanda sevahildeki bâzı nikatın 
dahi bu tedbirden istifadesinde faide tasavvur 
edilmiş bulunduğundan merbut teklifi kanuni 
arz olunmuştur. 

Lâyihayi kanuniye 

MADDE 1. — Buğday, arpa, mısır ve dakik
ten Gümrük tarifesindeki resmin yalnız aslı is
tifa olunacaktır. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Malî
ye Vekili memurdur. 

25 Kânunusani 1338 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekili Şer'iye'Vekili 
Fevzi Fehmi 

Müdafaai Milliye V. Adliye Vekili 
Kâzım Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Fethi * Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mehnıed Vehbi 
Nafıa Vekili iktisat Vekili 

Feyzi S i m 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 

Henüz Ankara'ya muvasalat etmemiştir. 

ÖMER LÜTPİ B. (Amasya) — Efendim," 
Maliye Vekili Beyefendinin burada irat buyur
dukları esbabı mucibeden bendeniz şunları an
lıyorum: Evvelâ henüz istirdadettiğimiz Ada-
na'da ahvali harbiye dolayısiyle ve vaktiyle 
iyi ziraat edilmemiş olmasından ihtimal biraz 
zahide sıkıntısı mevcuttur. Yani meseleyi iki 
(kısma ayırıyoruz. Hakikaten Mz-e iltihakı mü
yesser olan A dana'da zahire sıkıntısı ve tohum 
sıkıntısı çektirmemiz doğru değildir. Fakat 
bunu ha netten ithali suretiyle Gümrük Resmi
ni affederek; ve hat/tâ pelk az bir miktara tenzil 
lüdereık, zahire ithal etmektense ten iyisi Kon
ya 'dan ve Şark tarafındaki Diyarbakır ve Ur-
fa gibi yerlerden ve diğer aksamdan çimendi-
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feri işletme/k suretiyle zıahire getirtmek müm
kün olduğu malûmdur. Bu tertibat yapılınca
ya kadar Adana'da zaihlire silkintisi mıevcutsa 
Konya yakındır. Oradan derhal gidebilir. Fa
kat bana denilecek ki ; Konya'dan zahireyi 
ordu için mubayaa edeceğiz. Bittabi ordu en 
yakın yerden zahire alaealk. Ondan dolayı da 
Adaan'ya hariçten gelebilir, denilir. Bendeniz 
ona karşı da diyorum ki; ordu için lâzım olan za
hireyi Hükümet toptan hariçten satımla/bilir. 
Elinde tutar. Bu suretle hem ordu için elde 
ihtiyat bir zahire tutmuş olur ve beta de Ada
na 'nm açlığına ve tohulmsuzluğuna karşı bu
lundurmuş olur. 

Mücavir yellerdeki zahire şayet gala bu
lursa Bükütaıet elindeki1 bu zahireyi bir teh
dit makamında tutar ve fiyatı indirebilir. Ce
nup için söyliyeceğüim bu. Şimale gelince : 
Şimalde efendiler bendeniz kanunun müzake
resi esnasında eneümıende bulundum. Hem Mu
vazene! Maliye ve hem de İktisat Encümeni 
müştereken müzakere ettiler. (Bendeniz en
cümene dâhil buİTinmiadığım halde sânîim sıfa-
tiyîe bulundum ve bâzı mütalâat da arz et
tim. Encümen kararı bu kadar şümullü değil
di. Karadeniz için, Rize ve Rize'nin şarkiyle 
Zonguldak ve İzmit'ten ibaretti. Encümenin ka
rarını yaz-an bir heyet, birkaç zat Trabzon'u 
da ilâve ettiler. Ordu ve Giresun, bunlar da 
ssonradan ilâve olummıijş. BeltkS eneütaı'en baş-
ka vakit ietitaDa etmiştir. O vakit dâhil ettiyse 
diyeceğim yoktur. Eğer ikinci bir içtima yoksa 
bu sonuncular karar haricidir. Sonradan ilâve 
edilmiş. Mamafih Ordu, Samsun, Giresun me
selesi değildir Buraya bir d'e Samsun ilâve ede
riz. O zaman Karadeniz tamam olur. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Reis Bey
efendi usulü müzakere hakkında bir şey 
arz edeceğim. Ömer Lûtfi Bey maddeden bahsedi
yorlar. Evvelâ bu kanunun heyeti umumiyesi 
lâzım mıdır? Değil midir? O mevzuubahsolma-
lıdır. 

ÖMER LÛTFİ B. (Devamla) — Şimdi haki
katen sevahilin bâzı nukatmda iaşece sıkıntı ol
duğunu söylemiştiler. Bâzı mebus arkadaşları
mıza gelmiş telgraflar vardır. Şimdi düşünecek 
olursak efendiler, sahilde her hangi bir şehir me
selâ Rize, Zonguldak, Trabzon şehirleri gibi 
dâhilde başka bir memleket ve kasabat bulunma-
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saydı bunlar kendi kendine birer şehir olabilir 
miydi? Elbette Trabzon şehrinin, tütün mahsu
lü istisna edilirse Samsun'un, İnebolu'nun ve 
sairenin hepsinin bugünkü gördüğünüz serveti, 
ümranı ve hattâ temini mevcudiyeti; dâhilde 
bulunan vilâyetlere sahilden giden eşya ve mev-
vaddan bu sahildeki ahalinin almış olduğu şey
lerden mütevellittir. Bu olmazsa bittabiî onlar 
yaşıyamaz. Bu noktaya parmak bastıktan sonra 
dahilî bir liva mebusu sıfatiyle arz ediyorum. 
Kagir binalarını ve memuriyetlerini, servetlerini 
dâhilde bize gönderdikleri emvalin üzerinden al
dıkları ticaret, komüsyon ve nakliye, hammaliye 
ve saire dolayısiyle temin eden ve bundan dolayı 
bana medyun olan sahil ahalisine kendi harap 
evimde alnımın teriyle çıkardığım buğdaydan, 
buğazımdan artırdığım bir kısmını 'satamazsam 
efendiler ne vaziyete girebilirim? Ve onlar da. 
kezalik ne vaziyete girerler? Onlara ben un sata
mazsam onlar da bana manifatura satamaz. Bu 
noktaya bilhassa nazarı dikkati âlilerini celbede-
rim. Çünkü sahil mebusları arkadaşlarımla 
uzunuzadıya görüştüm. Onlar dediler ki: Biz sizin 
buğdayınızı pahalı yiyenleyiz ki. Ben de onlara 
dedim ki: Pahalı yiyeceksiniz. Çünkü pahalı ya
pan ben değilim. Vasaiti nakliye ücretidir ki, 
onun nedreti zahire fiyatına zam yapıyor. O hal
de ben de onların sahilde otuz kuruşa yedikleri 
şekeri, doksan beş kuruşa dâhilde yiyemiyeceğim. 
Onların gönderdiği bir basmayı fazİasiyle ala-
mıyacağım. 

Şu halde sahil ve dâhil arasında dadü sitat 
nıünkati olacak ve neticenin nereye varacağını 
düşünelim. (Gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim, sözümü kesmeyiniz, ikmal edeyim, 
siz de söylersiniz. Bizim kesafeti nüfusumuz 
en ziyade sahilde bulunduğu için ve bu nü
fus iki buçuk, üç milyon nüfus olduğunu ka
bul edersek lâakal günde iki yüz elli gram Anıe-
ka unu yese günde 750 bin kilo un alacak. 
Yedi yüz elli bin kilo un, İstanbul piyasasına 
göre oraya kadar nakliyesiyle beraber, bir ok
kası on kuruştan günde yetmiş beş bin lira ve 
senede 36 milyon lira eder. Bu para yalnız un 
parası -olarak, Amerika'ya verilecek, Ameri
kalıların tütün için Samsun'a bıraktıkları pa
ra bu suretle un bedeliyle kapanacak. Biz mem
leketimizden bity şey çıkaramıyoruz. Turuk ve 
vesaiti nakliyemiz yok. Muharebe ve saireden 
dolayı, hiç olmazsa efendiler kendi unumuzu 
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kendi ekmeğimizi yiyelim. Onu da hariçten ge
tirerek, dâhildeki buğdaylar! bırakarak, bâzı 
yerlerimizin halkını hariçten yemeye mecbur 
etmiyelim. Filvaki nakliyat meselesi gayet mü
himdir. Ancak hepiniz ve ekseriniz o tarikten 
seyahat ettiğiniz için, iyi bilirsiniz ki, benim 
dairei intihabiyem olan Amasya'dan, onun da-
irei intihabiyesi olan Yozgad ve Çorum'dan 
sahile doğru giden yollar üzerinde harbin en 
fena zamanlarında dahi pek çok vesaiti nakliye 
hareket eder ve sahile un ve zahire götürür
lerdi. Şimdi bozulmasının esbabı başkadır. Bu, 
nakliyatı askeriyenin pek hüsnüidare edileme
miş olduğundan ileri glemiştir. Bunun üzeri
ne bendenjz dairei aidesinde teşebbüste bulun
dum. Şimdi bizzat orada menzil müfettişi işi 
takibediyor. Ve sahilden dâhile nakliyat ya
pacak olan arabalara kısmen eşyayi ticariye 
vermek üzere, arabacıları hoşnudetmekle nak
liyata başladılar. Yakında pek çok vesaiti nak
liye o yollar üzerine düşecektir. Ve belâğan 
mabelâğ oralara vesaiti nakliye her şey götü
recektir. Benim şahsi teşebbüsümle ve Müda-
faai Milliye Vekili Paşaya vâki olan ricamla 
sabittir k i : Hasan Beyefendinin dedikleri gi
bi, imkân dâhilinde değilse Hükümetin vazife
sidir. Bu nakliyatı tanzim etsin. Yoksa kendi
sinin bozduğu hali tebiî vesaiti, hali tabiîye 
indiremediğinden dolayı benim zahiremi çürüt
meye mahkûm ediyor. Sonra denildi ki ekmek 
pahalıdır. Pahalı meselesini de kabul ediyorum. 

Efendiler Zonguldak'ta zahire pahala
nırsa kömür amelesi hemen yevmiyesini 
arttırır ve pahalı zahireyi yör. Fakat 
kömür fiyatına zammeder. Kömür fiyatı hari
ce karşı bu suretle idare etmiyorsa ona karşı 
başka türlü çare verdir. Diğer sevahilde amele 
ekmek pahalanınca derhal yevmiyesine zemmet
tirir. Hamal gündeliğini artırır. Bunda da bir 
şey yoktur. Bundan ameleye ziyan gelmez. Ancak 
düşündüğüm bir nokta var. O da Lâzistan mın-
takasıdır. Lâzistan mıntakasmda amele için,çok 
iş yoktur. Çok iş olmadığı için hakikaten ora
nın ahalisi pahalı ekmek alamaz. Fakat, Sam
sun amelesi, Trabzon amelesi ekmek pahalı da 
olsa yiyebilir. Zenginleri kale almıyorum. Bina
enaleyh bendeniz tadilname takdim edeceğim 
Yani bu meselenin büsbütün reddini, bilmem, 
Meclis kabul ederse başka. Hiç olmazsa yalnız 
Lâzistan ahalisi istisna edilsin. Onların yemek-
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te olduğu zahire mısırdır. Adana için de söy
ledim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim 
mesele zannolunduğu kadar basit değildir. Hepi
miz pekâlâ biliyoruz. Ve bu meyanda şüphesiz 
encümendeki arkadaşlarımız da biliyorlar ki 
memleket dahilindeki ziraati himaye lâzımdır. 
Gümrüklerimizi ve mahsulâtı ziraiyemizi ser-
bestîi mübadelenin açık rekabetine ve o reka
betten tevellüdediecek mukadderata bırakacak fi
kirde olanlardan değiliz. Fakat ahval ve lıâdi-
satı nazarı itibara almamak da çok vakit insan
ları yanlış yola sevk eder. Bir taraftan bir kı
sım halkın menfaatini düşünürken diğer taraf
tan bütün mevcudiyetiyle bu memleketin idamei 
mevcudiyetine vakfı hayat edenlerin halini de 
düşünmek vazifemizdir. Birçok müeahedeleri sa
yesinde daha dün anavatana iltihak eden 
Adana'mu halkını birçok sıkıntılara mâ
ruz bulunduruyoruz. Niçin hakikati giz
liyoruz? (Gürültüler) Efendim sözümü ik
mal edeyim. Devletin, Burada, huzuru 
âlinizde, hepinizce malûm olduğundan dolayı 
tekrarını muvafık bulmadığım menafii âliyesi 
namına, dâhilde bulunan zahirelerimizi şuraya 
buraya sevk edemiyecek vaziyetteyiz. Ne için 
o bahsi açıyoruz, rica ederim, Adana'ya gön
derdiğimiz memurlarımız, vekillerimiz var. 
Oradan avdet eden arkadaşlarımız var. Hepsi 
burada şahadet ediyor. Binaenaleyh daha dün 
bize kavuşan, bizimle buluşan ve.sevincine do-
yamıyan vatandaşlarımıza, zahire fiyatını pa
halandırarak, açlıklar içerisinde bırakarak mı 
mukabele edeceğiz? Biz iki encümen birleştiği
miz vakit hükümetin umumi tarzdaki teklifini 
bilâtereddüt reddettik. Fakat hâdisatı nazarı 
itibara almaktan geri kalmadık. Düşünüldü 
ki : Hakiki ihtiyacolan yerlere muvakkat ola
rak, bu tedbiri tatbik edelim. Bilhassa mebus 
arkadaşımız Esad Beyin verdiği izahat üzerine 
Lâzistan ahalisinden birçok arkadaşlarımıza 
gelen telgraflarda tâyin ettiği üzere Zonguldak 
ve Adana vilâyeti mevzuubahisti. Bu bapta 
bâzı arkadaşlarımız ihtiyaç miktarının tesbit 
ve tâyinini istedi. Bu çok haklı idi. Fakat bu 
adedi kolay kolay tesbit etmek kolay olmasa 
gerektir. Binaenaleyh encümen mezbatasmda, 
dâhilden sevkiyatın tanzimi imkânına kadar, 
kaydiyle kanunu takyidetti. Kanun, esbabı mu
cibe mazbatasiyle mukayyettir. Yani umumi 
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değildir. Burada birçok vesaiti nakliye imkâ
nını )me temin eden ve birçok vaitleriyle bu 
kanunun gayrivârit oldulunu iddia eden bir
çok arkadaşlar çalışırlar, minnettar oluruz, 
teşekkür ederiz. Sevkıyatı tanzim ettirirler. 
O vakit kanun zaten bizatihi mülga olur. Viın-
kü esbabı mucibe mazbatasında bu şart sara
hatle mukayyettir. Fakat onlardan da rica 

ederim, lütfetsinler, bir kısım halkın menfaati 
için diğer bir kısım halkın açlığına müsaade et-
miyelim. 

REİS — Efendim, bir celsei hafiye akdi tek
lif ediliyor. 

(Samiin salonu tahliye ederek celsei hafiye
ye geçilmiştir.) 

Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beye itimadeden azayı kiramın esamisi 
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B. (Bitlis), Musa Kâzım Ef. (Konya), Saib B. 
(Urfa), Mehmed S i m B. (Siverek), Halil Hulki 
Ef. (Siird), Said B. (Kângırı), Mehmed Nadir B. 
(İsparta), Operatör Emin B. (Bursa), Cevdet B. 
(Kırşehir), Şükrü B. (Bolu), Şevki B. (içel), 
Hamdi B. (Ertuğrul), Hacı Arif B. (istanbul), 
Mehmed Ef. (Eskişehir), Sadeddin B. (Menteşe), 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Ali Süruri Ef. 
(Karahisarı Şarki), Faik B. (Edirne), Hacı Fev
zi B. (Elâziz), Besim B. (Kastamonu), Ali Ulvi 
B. (Burdur). Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), 

Hacı Nuri B. (Siird), Kasım B. (Muş), Halil ib
rahim Ef. (izmit), Sadullah B. (Bitlis), Ali Rıza 
Ef. (Batum), Hakkı Hami B. (Sinob), Âlim Ef. 
(Kayseri), Yahya Galip B. (Kırşehir), Sıdkı B. 
(Malatya), Atıf B. (Bayezid), Rifat Ef. (Kon
ya), Mehmed B. (Biga), Mustafa B. (Gümüşa
ne), Hafız Mehmed B. (Trabzon), Şeyh Seyfi Ef. 
(Kütahya), Rıza B. (Yozgad), Besim Atalay B. 
(Kütahya), Vehbi B. (Bitlis), Mazlum Baba Ef. 
(Denizli), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Cemal Pş. 
(İsparta), Emin B. (Canik), Halil B. (Ertuğrul), 
Salâhaddin B. (Mersin), ismail B. (Erzurum), 
Yasin B. (Oltu), Resul B. (Bitlis), Hüsnü B. 
(Bitlis), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Behçet 
B. (Kângırı), Âsim B. (Erzurum), Fahreddin 
B. (Kars), Tevfik B. (Van), Hacı Garip Ağa 
(Malatya), Muhiddin B. (Elâziz), Mazhar B. 
(istanbul), Atıf B. (Kayseri), Midhat B. (Mar
din), Lûtfi B. (Malatya), Rasim B. (Elâziz), 
Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Emin Ef. (Ay
dın), Hasan Basri B. (Karesi), Hacı Süleyman 
Ef. (izmir), Ali B. (Karahisarı Sahib), Nebil Ef. 
(Karahisarı Sahib), Ömer Vehbi Ef. (Konya), 
Halil ibrahim Ef. (Eskişehir), Ali Vâsıf B. 
(Gene), Zülfi B. (Diyarbekif), Mehmed Emin 
B. (Ergani), Yunus Nâdi B. (İzmir.), Ali Hay
dar B. (Gene), Ruşen B. (Gümüşane), Hacı Mus
tafa Ef. (Ankara), ismet B. (Çorum), Feyzi Ef. 
(Malatya), Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu), 
Hüseyin Avni B. (Kozan), Kadri B. (Diyarbe-
kir), Abdullah Ef. (izmit), Nafiz B. (Canik), 
Rıza Ef. (Amasya), Mehmed Şükrü B. (Gümü
şane), Tahsin B. (Aydın), Ali Ef. (içel), Mus
tafa B. (Karahisarı Şarki), ismail Şükrü Ef. 
(Karahisarı Sahib), Abdürrahman Lâmi Ef. (Ga-
zianteb), Becai B." (Trabzon). Hüseyin Hüsnü 
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Ef. (İsparta), Şakir B. (Ankara), Necmeddin B. 
(Siird), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Tufan B. 
(Hakkâri), Server B. (Ardahan), Abdüllıalim 
Çelebi Ef. (Konya), Mehmed Şevket B. (Sinob), 
Emir P§. (Sivas), Şerif B. (Sinob), Derviş B. 
(Bitlis), Salih Ef. (Siird), Hamdi Ef. (Diyarbe
kir), Akif Ef. (Batum), Hakla B. (Van), Kadri 
B. (Siird), Mustafa Vâsıf B. (Tokad), Tımalı 
Hilmi B. (Bolu), Hâmid B. (Biga), Mustafa Ta-
ki Ef. (Sivas), Osman Nuri B. (Bursa), Hüseyin 
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B. (Erzincan), îzzet B. (Tokad), Feyzi B. (Di
yarbekir), Mustafa Sabri Ef. (Siird), Dursun B. 
(Çorum), Hulusi Ef. (Kastamonu), Ali Rıza B. 
(İstanbul), Şükrü B. (Canik), Enver B. (İzmir), 
Ragıb B. (Kütahya), Osman B. (Lâzistan), Abi-
din B. (Lâzistan), Necati Ef. (Lâzistan), Hafız 
İbrahim Ef. (İsparta), Rüşdü B. (Maraş), Ab-
dülhak Tevfik B. (Dersim), Mehmed Salih Ef 
(Erzurum), Hasan B. (Trabzon). 

(Müstenkifler) 

Vâsıf B. (Sivas), Mahmud Esad B. (İzmir), I Cemi* B. (Kütahya). 

*>m<t 

T. B. M. M. 


