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B İ R İ N Cİ C E L S E
Bed’i Müzakerat; Saat : 10:00 

REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mahmud Said Bey (Muş)

REİS —  Celseyi açıyoram. Zaptı sabık oku
nacak.

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI

Birinci Gelse

Reisisani Doktor Adnan Beyefendinin tah
tı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve tashihan kabul olundu. Mekâtibi ley
liye talebesinin Müecceliyeti Askeriye Vergisin
den istisnasına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encüme
nine, Konya ovasının İskasına dair lâyihai ka
nuniye Nafıa Encümenine, Sulh Heyeti Murah
has asının masarif atı için Hariciye Vekâleti büt
çesine taihsisat konulmasına dair kanun lâyi
hası Muvazenei Maliye Encümenine, Sivas Me
busu Rauf Beyin 12 Rebiülevvel güniyle gece
sinin ve Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, 
2 Teşrinisani 1338 tarihinin e’yadı milliyeden 
addine dair teklifi kanunileri Lâyiha Encüme
nine, Yüzbaşı Nuri Efendi hakkındaki evrak 
Adliye Encümenine, Tekaüt Kanununun tefsi
rine dair mazbata Kavanini Maliye Encümeni
ne havale edildi. Ertuğrul Mebusu Mustafa Ke
mal Beyin Memurin Muhakemat Encümenine 
memuriyeti kabul olunarak celsei kafiyeye ge
çildi.

(İkinci ve Üçüncü celseler hafidir) 

Dördüncü Celse

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri
yasetlerinde bilinikat Sulh Konferansına izam 
edilecek Heyeti M u rah h asan ın tahsisatına dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası bil- 
müzakere vaktin geç olmasına mebni Cuma gü
nü sabahleyin saat dokuzda içtima edilerek

müzakereye devanı olunmak üzere celseye ni
hayet verildi.

Reisisani Kâtip Kâtip
Dr. Adnan Van Muş

Hakkı Mahmud Said

R Eİ S —  Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sadaları) Zaptı sabık 
aynen kabul olundu.

ÂZAYI KİRAM MUAMELÂTI

1. —  Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efendiye 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset kararı

R E İS —  Efendim mezuniyet hakkında Di
vanı Riyaset kararı var. Okunacak.

Heyeti Umumiyeye

1. —  Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efendi
nin on beş gün müddetle mezun addi Divanı 
Riyasetçe tensibedilmiş olmakla Heyeti Umu- 
miyenin nazarı tasvibine arz olunur efendim.

2 . X I  . 1338 

Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Musa Kâzım

REİS —  Efendim Eskişehir Mebusu Hacı 
Veli Efendiye on beş gün mezuniyet itasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabuk edilmiştir.

2. Malatya Mebusu Hacı Garib Ağaya izin 
verilmesine dair Divanı Riyaset karan

R Eİ S —  Efendim bir tane daha var. Oku
nacak.

Heyeti Umumiyeye

Malatya Mebusu Hacı Garib Ağanın üç 
ay müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe ten-
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sibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur.

Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Musa Kâzım

R EİS —  Etendim Hacı Garib Ağanın üç 
ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir.

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI

1. —  Şer’iye Vekili ve Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi Efendiye tam tahsisatla altı ay 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset karan

REİS —  Efendim Şer’iye Vekili Abdullah 
Azmi Efendinin altı ay mezuniyeti hakkında 
Divanı Riyaset kararı var.

Heyeti Umumiyeye

Hastalığın devamı hasebiyle Avrupa sana
toryumlarında veya buna mümasil mahaller
de tedavi olunmak üzere tam tahsisatla altı 
ay mezun addine dair Umuru Şer’iye Vekili 
Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendinin 
takriri ve sureti musaddakası merbut tabip 
raporu Divanı Riyasetin 1 Teşrinisani 1338 ta
rihli 34 ncü içtimaında tetkik olunmuş ve mü
şarünileyhin altı ay müddetle mezun addi hu
susunun İcra Vekilleri Heyetinin 29 Teşriniev
vel 1338 tarihli içtimamda muvafık görüldüğü 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesinden mev
rut 2 9 .X .1 3 3 8  tarih ve 6/1811 numaralı 
tezkerede bildirilmiş olduğundan müddeti mez- 
kûre için tam tahsisatla mezun addolunması 
tensibedilmiştir. Heyeti Celilenin nazarı tas
vibine arz olunur efendim.

1 . X I  . 1338 
Büyük Millet 

Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan

SA L Â H A D D İN  B E Y  ( Mersin) —  Mesele
nin esasına dair söz istiyorum. Sulh akdedile
ceği bir zamanda Heyeti Vekile âzasından her 
birisi üçer ay, altışar ay mezuniyet alarak 
şuraya buraya gidiyorlar. Hükümet inhilâl 
ediyor adetâ; bendeniz bu vaziyeti muvafık 
görmüyorum. Efendi Hazretleri rahatsız olabi
lir. Fakat Hükümet de açıkta kalamaz.

İCRA V E K İL LE R İ H E Y E T İ R E İSİ 
RAU F BEY — Efendim, Şer’iye Vekili Abdullah

Azmi Efendi Hazretleri esbabı sıhhiyesi dola- 
yısiyle tedavi edilmek için üç ay mezuniyet 
talebetti. Heyeti Vekileniz tezekkür etti ve me
zuniyeti muvafık gördü. Tedavi müddeti uzun 
olduğuna nazaran kendisiyle görüştüğümde 
Heyeti Aliye başka bir noktai nazar ifade eder
se o ciheti de kabul edeceğini, yani istifa etmek 
kendi arzusu. (Olabilir sadaları) Müsaade bu
yurunuz arz edeyim. Bu sıhhi olan mecburi
yeti münasebetiyle hepimiz müteessiriz. Bu 
mesele evvelce mevzuubahis iken son müzakerat 
esnasında sıhhi esbabile istifa etmiş olması da 
hariççe suitefsir edilir fikrine binaen bugüne 
kadar okunması tehir edilmişti. Yoksa esbabı 
sıhhiyedir. (Doğrudur, sadaları)

R E İS —  Efendim, Divanı Riyaset kararı
na dair bendeniz de bir kelime arz edeyim. 
Abdullah Azmi Efendinin raporunu müsaade 
ederseniz okuyalım. Cidden ağır bir hastalığa 
müptelâdır. Ve kendisinin tedavi edilmesi lâ
zım, Hükümetçe olan kısmını da Rauf Bey
efendi arz ettiler. Arzu ederseniz istifa etmek 
taraftarıdır, şimdi mesele bir arkadaşımıza me
zuniyet vermek meselesidir.

Sonra diğer arkadaşlarımıza yaptığımız gibi 
tam tahsisat meselesini tâyini esami ile reye koya
cağım.

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) —  Söz istiyorum 
efendim.

R Eİ S —  Çok söz istiyen var efendim; ne 
hakkında?

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) —  Bu mesele 
hakkında bir şey arz edeceğim. Beyefendiler biz
de pek tuhaf bir haleti ruhiye var. Biz mem
leketi ve memleketin işini çok sevdiğimiz için 
bunu kıskançlıkla elimizde tutmak ve hiç kimseye 
emniyet etmek' istemiyoruz. (Nerede, sadaları) 
Hepimizde bu var. Zannederim, vekil arkadaş
larımızda da vardır. Hastalanır, işleri olur. 
İzinli gitmek istedikleri zaman hiç oradan çekil
mek istemiyorlar.

EMİN BEY (Eskişehir) —  Hilâfı hakikat söy
lüyorsunuz.

ÖMER LÛTFİ BEY (Devamla) —  Canım siz 
de çıkar burada fikrinizi söylersiniz. Hüküme
tin avukatlığını mı deruhde ettiniz? Şimdi âza- 
yı Hükümetten hepiniz biliyorsunuz. Sayalım 
Mahmud Esad Bey izinlidir. Hasan Fehmi Bey 
teftiştedir. Kâzım Paşa hastadır, geziyorlar. 
Sonra Abdullah Azmi Efendi Hazretleri hasta-
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dır, izin istiyor. Hariciye Vekili sulh müzake- 
ratma gidiyor. Maarif Vekili de hem Maarife, 
hem Mâliyeye bakıyor, o da izin aldı gidiyor 
zannederim. Şu halde on bir kişiden ibaret olan 
Heyeti Vekilden dördü beşi ancak kalıyor bu 
efendilere belki Vekil Vekili intihabolunabilir. 
Halbuki efendiler Vekil Vekili yamadır yama. 
Biz sağlam elbise giymek istiyoruz. Yamalı el
bise giymek istemiyoruz. İşi olan, hasta olan 
izin alacakları zaman istifalarını verirler. Gi
derler. Berayı teftiş gidenler tabiî memleket dâ
hilinde ifayı vazife ediyor demektir. Vekil ve
kili ile müzakerat olabilir. Hükümet işi görü
lebilir. Fakat efendiler uzun müddet izin isti- 
yen, uzun müddet rahat etmek istiyen evvelâ 
istifa eder. Efendiler mahkeme kadıya mülk ol
maz. Meclis başka v ekil intihabeder.

REİS —  Efendim, müsaade buyurursanız 
arz edeyim. Ömer Lûtfi Beyin söylediklerine 
Rauf Bey cevap verdiler. Dediler ki: esasen 
istifa taraflarıdırlar.

T E V F İK  RÜŞDÜ BEY (Menteşe) —  Bugün 
Cuma, fevkalâde mühim mesele için içtima ettik, 
bunlarla vakit geçirmiyelim.

REİS —  Efendim rica 'ederim, müsaade buv- 
nın.

TAH SİN  BEY (Aydın) —  Efendim, bugün fev
kalâde iş için toplandık. Evrakı varide ile meş
gul oluyoruz.

REİS —  Efendim, evrakı varide iki iştir. 
Okunabilir.

ÖMER L Û T F İ BEY (Amasya) —  Evvelâ isti
fa, sonra izin.

İCRA V E K İL LE R İ H E Y E T İ R EİSİ RAUF  
BEY — Kendileri gelinceye kadar tehir edilsin.

REİS —  Efendim, mademki istifa meselesi 
filân çıkmıştır. Kendilerini burada görmüyorum. 
Tehir ediyorum. Kendileri gelince müzakere 
ederiz.

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Diğer gide
cek Vekil Beyler için de böyle olsun.

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER

1. —  Heyeti Murahhasanın masarif atı irin 
Hariciye Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası

REİS —  Efendim, dünkü içtimadan bakiye 
kalan bir iş vardır. Sulh Heyeti Murahhasası

tahsisatına dair Mııvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası var. Encümen mazbatası okunmuştur. 
Şimdi maddeleri okuyacağız.

Lâyihai kanuniye

M ADDE 1. —  Hariciye Vekâleti seneyi Ma
liye bütçesinin (A) 210 ncu Sulh müza
keresine memur Heyet masarifi umumiyesi fas
lına (150 000) lira tahsisat vaz'edilmiştir.

M AD DE 2. —  İşbu tahsisatın Senei Haliye 
zarfında istimal olunmıyan miktarı bin üçyüz 
otuz dokuz senesinde istimal olunabilecektir. Bu 
paranın sureti sarfı İcra Vekilleri Heyetince ya
pılacak bir talimatname ile tâyin olunur.

M ADDE 3. —  Heyeti Murahhasa Reisine on, 
diğer murahhaslara sekiz, müşavirlere beş, mü
tercim ve ketebeye üç ve uefereta ikişer İngiliz 
lirası yevmiye ita olunur.

M ADDE 4. —  Heyeti Murahhasa Reisine elli, 
diğer murahhas ve müşavir ve mütercim ve ke- 
tebe ve efrada yirmi beşer İngiliz lirası elbise 
bedeli verilir. Ancak evvelce memuriyetle A v
rupa’ya, Rusya’ya gitmiş olanlara elbise bedeli 
verilmez.

M ADDE 5. —  İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır.

M ADDE 6. —  İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur.

REİS —  Efendim, buna dair evvelce zanne
derim Mııvazenei Maliye Encümeni izahat ver
mişlerdi. (Maddelere geçilmişti sesleri) Madde
lere geçilmesi reye konmamıştı. Buna dair söz 
istiyen var mı? (Hayır sadaları) Heyeti umu- 
miyesi hakkında söz istiyen vok. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mad 
delere geçilmiştir.

Sulh Heyeti Murahhasası masarifine dair Kanun

M ADDE 1. —  Hariciye Vekâleti senei im
liye bütçesinin (A) 210 ncu (Sulh müzakeresine 
memur heyet masarifi umumiyesi) faslına 150 
bin lira tahsisat vazedilmiştir.

REİS —  Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sadaları) Birinci maddeyi reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Birinci madde kabul edilmiştir.
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MADDE 2. — İşbu tahsisatın senei haliye zarfında, istimal olunmıyan miktarı 1339 senesinde dahi istimal olunabilecektir. Bu paranın sureti sarfı icra Vekilleri Heyetince yapılacak bir talimatname ile tâyin olunur.
REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) ikinci maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, ikinci madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Heyeti Murahhsa Reisine on, diğer murahhaslara sekiz, müşavirlere beş, mütercim ve ketebeye üç ve neferata ikişer İngiliz lirası yevmiye ita olunur.
REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen var mı?

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF BEY (Sivas) 
— Efendim, bu bapta maruzatta bulunacağım Burada kâtiplere ve mütercimlere verilen miktar hakkında nazarı dikkati âlilerini celbederim. Pek dun miktardır. Bu hususta teemmül buyurmanızı rica ederim.

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Bir sual soracağım. Zatıâliniz her zaman teamülden bahis buyuruyorsunuz.
RAUF BEY — Teamül demedim efendim teemmül dedim.
FEYYAZ ÂLİ BEY (Devamla.) — Müsaade buyurun efendim. Avrupa'ya giden heyetlere de bu suretle verilmiştir, ikinci defa Yusuf Kemal Bey Meclisten fazla tahsisat aldığı mevzuubah- solduğu vakit kendisi gelerek izahat vermiş ve bir takrir de vermiştir, ikinci gidenlere, yani on beş, on altı lira alanlara Meclisin kararı ile değil. Heyeti Vekilenin kararı ile verilmiştir. Bu cihetle nazarı dikkati âlinizi celbederim. Heyeti Vekilenin esas ittihaz ettiği on beş liradır.
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 

BEY — Efendim bir kerre teamülden bahsetmedim. Teemmül buyurulmasını arz eyledim. İkincisi teamül olmak için siyyanen devanı etmesi lâzımgelir.
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Dün öyle söylediniz.
RAUF BEY (Devamla) — Üçüncüsü Meclisi Âli bunu münakaşa etmesin, müzakere etmesin, demiyorum. Nazarı dikkati âlinize tekrar arz mecburiyetini görüyorum. Takdir zatıâlilerine aittir.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Bu Heyeti Murahhasanın bilcümle masarifini yüz

elli bin lira olarak kabul ettiniz değil mi efendim?
RAUF BEY — Hayır, üç yüz bin liradır.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Bu yüz elli bin lira Muvazenei Maliye Encümeninin kabul ettiği miktar mıdır?
EMİN BEY (Ergani) — Maliye Vekili bunu kabul ediyor mu? Kendisi burada yoktur.
RAUF BEY (Devamla) — Evet, Heyeti Hükümetin toptan kabul ve tevdi etmek istediği miktar üç yüz bin liradır ki, bir de muhasibi mesul bulunacaktır. Üç yüz bin liradan bakiye kalan seııei âtiyeye devrolunabilecektir. Efendim Maliye Vekilinden bahis buyurdular. Heyeti Vekile- niz arasında Maliye Vekili de vardır, ve muhalif değildir.
NEŞET BEY (Kângırı) — Efendim memurini hâriciyenin Avrupa’da, memaliki hâriciyede bulunacakları zaman alacakları miktara dair elimizde bir kararname vardır. Bunu nazarı itibara. almıyarak Muvazenei Maliye Encümeninin, Avrupa’ya göndereceğimiz Heyeti Murahhasa için yevmiyeden ve saireden bahsetmesi esbabı nedir? Biz o kararnameyi hiçbir lâyiha ile tadil etmedik. Hiç şüphesiz Muvazenei Maliye Encümeninin bu hususta düşündüğü bir şey vardır. O nedir? Onu anlamak istiyorum. Muvazenei Maliye Encümeni cevap versin.
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim ben kendi kanaatimi söyliyevim, Beyin buyurduğu...
MÜFİD EENDİ (Kırşehir) — Encümen namına mı? Kendi namınıza mı söylüyorsunuz?
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hayır şahsım namına. Efendim arkadaşımızın buyurduğu eski Kabine teşekkülündedir. Meclisi Âli artık o basmakalıplarla gitmiyecektir. Menafii mil- liyeyi düşünerek hareket edecektir. Menafii millete aidolanlarda müşterek olarak istediği gibi hareket etmekte hür ve serbesttir. Sonra bendeniz de arz ediyorum. Ketebe ve mütercim, bunlar da Heyeti Murahhasa meyanında bulunacak ve orada aynı otelde yatacak ve uzak bir mahalde bulunmıyacaktır. Bunlara birer lira daha ilâve edilip dört liraya iblâğ edilmelidir. Onlar da hayat itibariyle Heyeti Murahhasa ile beraber yaşamak mecburiyetindedirler. Avrupa’nın vaziyeti de daha başkadır. Onun için bunların yevmiyelerine birer lira zammını teklif ediyorum.— 327 — TBMM KÜTÜPHANESİ
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YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Bendeniz Muvazenei Mâliyenin bu kararında bir düşüklük görüyorum. Avrupa’ya gidecek Heyeti Murahhasa için Hükümet tam tahsisat istiyor. Bunu ya kabul edersiniz, ya tenkis edersiniz. Fakat gidecek efrada, şuna şu kadar, buna bu kadar kuruş vereceksiniz demek pek ayıptır. Bu katiyen şimdiye kadar görülmüş bir hal değildir.
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Evvelce suiistimal olduğu için böyle yapılmıştır.
SALAHADDİN BEY (Mersin) — Halk Hükümetidir.
YAHYA GALİB BEY (Devamla) — Halk Hükümeti olmazsa, ne hükümeti olursa olsun, yine böyledir. Hükümet üç yüz bin lira istiyor. Bunu yüz elli bin liraya indiriyoruz. Hiç aklın yoksa yarısını ver gibi, hükümet elbette bu parayı bir esas üzerine istemiştir. Eğer hükümet hiçbir esas üzerine bu parayı istememişse o vakit şayanı teessüftür. Sonra hükümetin istediği bir parayı tenkis ediyor encümen, Meclisi Âli hakem olur. Ya onu kabul eder veya kabul etmez, murahhasa bu kadar, müşavire bu kadar, kâtibe bu kadar, bendeniz bunu anlamadım. Hiç bunun bir yerde misali yoktur. (Gürültü

ler) Binaenaleyh bu alenî müzakerede güzel bir şey olmuyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ar- kadaşlarımızdan ekserisi de belki bunu kabul etmiyecektir. Heyeti Murahhasa Reisine salâhiyet verilir, ne idare ederse onu verir, iki lira veriyorsunuz, iki lira ile idare edeceği ne malûm?
SÂMİ BEY (İçel) — Malûm.
YAHYA GALİB BEY (Devamla) — Hayır malûm olamaz. Malûmat değildir. Bir itimat meselesidir. Herkes orada zevk ve safaya gitmiyor. İş görmeye gidiyor, milletin işini görüyor. Efendim, verilen para fazla ise ben öyle zannediyorum ki, giden arkadaşlarımız fazla yere ve milletin bu haline karşı kabul etmezler. Ben o itikattayım. (Handeler) Yüz elli bin lira kabul ettiniz. Yüz elli bin lirayı verirsiniz. Taksimatını onlar yapar. Ben anlamıyorum, böyle infirat üzerine taksimatı. Şimdiye kadar hiç görmedim. (Gürültüler)
MUVAZENE İ  MALİYE ENCÜMENİ REİ- 

Sİ ALİ CENANİ BEY (Gazianteb) — Efendim evvelâ memurini hâriciyenin alacakları harcıraha dâhir olan Kararnamenin niçin tatbik edil-  mediğini sual buyurdular. Gerek Londra’ya gi

den Heyeti Murahhasa ve gerek Moskova’ya giden heyet ve gerekse bir vazife ile Avrupa’ya giden Yusuf Kemal Beye verilen yevmiyeler Heyeti Vekilenin birer talimatı ile kararlaştırıldığı için - akşam da söylemiştim - Muvazenei Maliye Encümeni böyle bir kanuna istinaden sarfı iktiza eden mebaliğin bir talimatname ile sarfı için kanuna bir madde dercine lüzum gördü. Bir şekli kanuni iktisabetmesi için buraya bir maddei kanuniye koyduk.Yahya Galib Beyin mütalâatına gelince; bendeniz encümen namına katiyen buna iştirak edemem. Gerek Muvazenei Maliye Encümeni ve gerek Heyeti Celile milletin en küçük parasının bile nereye sarf edildiğine dair hakkı murakabe ve hakkı takdirini her zaman istimale mecburdur ve mükelleftir. Binaenaleyh Heyeti Murahhasa tarafından vukubulacak masarifat gerek yevmiye ve gerek harcırah masarifatı bütün müfredatiyle tetkik olunur.Kifayet ve ademikifayet hakkındaki fikirle- rine gelince; Yahya Galib Beyefendinin fikirlerinden istifade etmek için encümen daima hazırdır. Kendileri de bu encümen âzasındandırlar.
YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Ben şahsım itibariyle itiraz ediyorum. Encümene bir şey dediğim yoktur.
ALİ CENANİ BEY (Gazianteb) — Efendim, kendileri de encümen âzasından oldukları halde fikirlerinden istifade edemiyoruz. Orada gelip  bizi tenvir etmiş olsalardı istifade ederdik. 

(Handeler) Maalesef bu mümkün olmadı. Paraların, verilen yevmiyelerin kifayet ve ademi kifayetine gelince; encümen muhtelif menabiden İsviçre’de bir şahsın idaresi ne ile mümkün olduğunu sual ederek bir fikir edinmiştir. Yakın zamanda o tarafı görmüş olanlardan haber alıyoruz ki, İsviçre’de tabiî maiyet memurları - meselâ otelin ikinci katında oturabilirler. Bir Ingiliz lirası ile, pansiyon da dâhil olarak yiyecek ve içecek de dâhil olmak üzere, idare etmek mümkündür. Biz üçer lira verdik, ikişer lira da diğer masariflerine karşılıktır. Memurinin bir kısmı, hattâ kısmı küllisi maaş ile muvazzaftır. Maaşları da işlemekte ve bütün tahsisatlarını almaktadırlar, burada takdir edilecek masarifi zaruriyedir. 
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Maaşlarını alıyorlar tabiî.— 328 TBMM KÜTÜPHANESİ
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ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Tabiî oradaki alacağı para, göreceği vazifeye mukabildir. Vazifesini ifa ediyor fazla zamma ihtiyaç yoktur.
Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) — Londra ve Moskova’ya gidecek Heyeti Murahhasalar arasında hiçbir fark olmaması mı icabeder? Bu cihet düşünülmüş müdür? Rusya gibi bir ülke ile îsviçre gibi bitaraf bir mahalde bulunan heyeti murahhasalar masarifi arasında elbette bir fark olacaktır.
ALİ CENANİ BEY — Efendim müsaade buyurursanız onu da izah edeyim. Bunlara verilen yevmiyeler masraftır. Heyeti Murahhasaya ayrıca bir salâhiyeti tamme ile verilmiştir.
MUSTAFA BEY (Kozan) — Heyeti Murahhasa masarifi arasında yoktur. Fark olur mu?
CENANİ BEY (Gazianteb) — Yoktur Doktor Bey, hiç yoktur.
AHMED HİLMİ BEY (Kayseri) — Şu ciheti soracağım; bir defa yüz elli bin lira veriliyor. Sonra 2, 4, 8 İngiliz lirası deniyor. Pek muhakkaktır ki İngiliz parası bizim liraya tahvil edilebilir. İngiliz lirası bizim para ile aşağı - yukarı yedi lira tutar zannederim. On sekiz lira, yirmi beş lira, otuz lira denilmek mümkün iken niçin birisinde İngiliz parası, birisinde bizim para vâhidikıyasi gösteriliyor? Bunu bizim paraya göre tahvil ederdiniz. On dört lira, yirmi lira ve saire gibi denirdi. Bu niçin böyle olmadı?
ALİ CENANİ BEY (Gazianteb) — Bilinmesi mümkün değildir. İngiliz lirası bugün en ziyade müterakki bir liradır. Bunun yakın bir âtide inmek ihtimali vardır. Bundan maksat budur. Bundan istfade edilecek nedir?
NEŞET BEY (Kângırı) — Efendim bendenizin sormuş olduğum suale karşı şöyle cevapta bulundunuz: Vaktiyle Avrupa’ya, Moskova’ya gönderdiğimiz Heyeti Murahhasanın da masarifi Heyeti Vekilece takdir edilmiştir. Bu sefer de Heyeti Vekilece verilmiş bir talimatname ile sarfiyat yapacağız. Bu talimatname evvelce mevzu bulunan kararnameye, yani Memurini Hariciye hakkındaki Kanuna muvafık bir surette mi tanzim edilmiştir? Yoksa o kararnameye tevfikı hareket olunmamış mıdır? Ve bu suretle gayrikanuni sarfiyatta bulunulmuş mudur?

ALİ CENANİ BEY (Gazianteb) — Tabiî kararnameye tatbiki hareket olunmamıştır.
NEŞET BEY (Kângırı) — Olunmamış mı?
ALİ CENANİ BEY — Hayır efendim.
YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Efendim! Bugüne kadar bütçe müzâkeratında bu Mecliste fusul ve m ev ad üzerine müzakere cereyan ekmiştir. Bendenizin noktai nazarım doğrudan doğruya bu kadroya taallûk eden mesa- ildir. Kadroya taallûk eden mesail Muvazenei Maliye Encümeninde müzakere edilir. Parası ona göre hesabedilir. Ondan sonra gelen tahsisat toptan olarak müzakere edilir. Şimdiden sonra bir karar ittihaz ediniz ki, ve deyiniz ki, bu badema bütçe müzakeratı kadrolar üzerinde cereyan edecektir.
ALİ CENANİ BEY (Gazianteb) — Müsaade buyurunuz efendim; kadrolar üzerinde müzakere olunmaması arzu buyurulursa kadrolar bir kere tesbit olunur ve tesbit olunan kadro ondan sonra katî olur. O katî olarak kalır, bir daha müzakere edilmez, halbuki şimdiye kadar, hattâ Meclisi Mebusanın İstanbul’da inikad- ettiği zaman bile yalnız kadro, İstanbul Adliye Nezaretinin devairi merkeziye kadrosu, iki Nafıa Nezaretinin devairi merkeziye kadrosu tesbit edilmiştir. Kanun olarak bütçeye rapdedil- rniştir. Ondan başka bütün devairin kadroları hâlâ tesbit edilmemiştir.
YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Maaşata dair söylemiyorum.
ALİ CENANİ BEY — O kadrolar katiyet kes- betmiştir.
YAHYA GALİB BEY — Masarifattan bahsettim, maaştan değil.
ALİ CENANİ BEY — Müsaade buyurunuz, arz edeceğim, ondan sonra bütün müfredat bütçelerle Heyeti Celilenize arz edilmektedir.Efendim, yaptığımız kanuna kadro giriyor, bugüne kadar bunun emsali yoktur. Bunu arz etmek istiyorum.
YAHYA GALİB BEY — Efendim bu, kanun şeklinde mi geliyor?
ALİ CENANİ BEY — Evet efendim; bu, kanun şeklinde geliyor. Çünkü, memurini hariciye hakkında yapılacak muamele o kararnamenin üzerine yapılır.-  329 — TBMM KÜTÜPHANESİ
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YUSUF Z İY A  BEY (Bitlis) — Yahya Galib 
Bey encümende bulunup da Meclisi bu kadar 
işgal etmemeli.

F E Y Y A Z  Â L İ BEY — Üçüncü madde müza
kere ediliyor, Vehbi Bey.

M A LİYE V E K Â L E T İ V E K İL İ V EH B İ BEY 
( Karesi) — Efendim, şimdiye kadar harice gi
decek memurin ve saire hakkında Devletin bir 
harcırah kararnamesi vardır ve o kararnameye 
tevfikan Türkiye Devleti...

YUSUF Z İY A  BEY (Bitlis) — Eskisi infisah 
etti. Eski kararnamedir.

VEH Bİ BEY (Karesi) — Evet efendim. Bu 
kararnameye tevfikan Heyeti Vekile miktar 
tâyin ediyor. Şimdi Muvazenei Maliye Encü
meni yalnız bir defa gidecek Heyeti Murahhasa 
hakkında bunu tadilen bir maddei kanuniye ka
leme alındı, böyle yapılacağına yalnız kararna
menin o maddesi tadil edilir ve âzami, asgari 
tâyin edilir.

Meselâ, âzami buraya koydukları maddeyi 
oraya korlar. Asgari kısmını da korlar. Asgari 
ne koydularsa yine onu korlar, fakat verilmiş 
bir salâhiyeti bu suretle takyidetmek bendeniz- 
ce doğru değildir.

N EŞET BEY (Kângırı) — Evvelce niçin böyle 
yapılmadı Beyefendi? Moskova’ya, öteye, beri
ye yolladığınız zevat hakkında talimat yapıl
mış ve ayrıca her birisine miktar tâyin edilmiş 
tasrih olunmuştur.

SA LİH  Efendi — Para artmış mı?
V EH B İ BEY (Karesi) — Artmıştır. Yalnız 

bendenizce bu Sulh Konferansına gidecek He
yeti Murahhasa hakkında ayrı bir karar itti
haz etmektense o madde şayanı tadil görülü
yorsa o maddeyi tadilen bir madde zeylolarak 
yapılır. Fakat böyle gidecek bir Heyeti Murah- 
hasanın yevmiyelerini tâyin etmek Meclisi Âlice 
yapılacak bir şey değildir.

F E Y Y A Z  Â L İ BEY (Yozgad) — Vehbi Bey
efendi; evvelce bir talimatname vardı. Ona 
göre yaptık, dediniz, halbuki evvelce Bekir 
Sâmi Bey Heyeti Londra’ya gittiği vakit... (Su
al sorulmaz, sesleri) Neye sorulmuyor? Maliye 
Vekilidir... Londra’ya gittiği vakit beşer lira 
harcırah verilmiştir. İkinci Yusuf Kemal Beyin 
gittiği vakitte on altı liraya iblâğ edildiğini 
gördünüz, tahsisat üzerinde istendiği gibi oy- 
nandğı anlaşılmakta olduğundan encümen bu

suretle hareket etmiştir. Bu suretle tesbit et
miştirler. Çok güzeldir efendim.

MALİY E  V E K Â L E T İ V E K İL İ  V EH B İ BEY 
( Devamla) — Mademki, Yusuf Kemal Beye 
verdiği haddi âzami parayı encümen çok gör
müş; bunu encümen tadil edebilir, tenzil ede
bilir ve bunu bir maddei kanuniye ile (Harice 
gidecek heyetlerin âzami alacağı yevmiye şu
dur, asgari alacağı yevmiye şudur.) diye tasrih 
edebilir. Fakat bendenizce böyle tahdidetmek, 
bu maddede olduğu gibi tasrih lâyık bir şey 
değildir.

F E Y Y A Z  Â L İ BEY (Yozgad) — Heyeti Ve
kile, istediği vakit noksanlaştırmak, istediği 
vakit fazlalaştırmak salâhiyetini kendisinde görü
yor da...

M A LİYE V E K Â L E T İ V E K İL İ  V E H B İ BEY 
( Karesi) — Heyeti Celileniz, her zaman takyide- 
dcfbilir. Bir maddei müzeyvele ile yine bilirsiniz 
ki...

F E Y Y A Z  Â L İ BEY (Yozgad) — Bu maddeyi 
evvelce siz bozdunuz efendim.

V E H B İ BEY (Devamla) — Efendim bendeniz 
diyorum ki; o kararname tadil edilir, harice gide
cek her hangi bir heyet halikında böyle bir mua
mele yapılırsa bu, tamim edilmiş olur ve meselâ 
başka bir yere bir heyet gitmek lâzım gelse...

SÜLEYM AN S IR R I BEY (Yozgad) — Onun 
için de ayrı bir kanun yapılır. Bu, doğru değil
dir. Yani bendenizin kanaatimce doğru değildir.

N EC A Tİ E FENDİ (Lâzistan) — Efendiler Heyeti 
K i ramınıza Heyeti Vekile, para hususunda, mas
raf hususunda her ne vakit gelmişlerse bir em
rivaki ihdas ederek Meclisi emrivakilere boğmuş
lardır. Bu emrivakilerden dolayı Meclis de, pek 
ziyade mutazarrır olmuştur; halk da mutazarrır 
olmuştur. Artık emrivakiler de tarihe intikal et
miş olmalıdır. (Doğru sesleri) Herkes burada 
milletin hukukunu muhafaza etmelidir. Zarar
dan, israftan, tebzirden tevakki etmelidir, içtina- 
betmelidir. Mevzuubahsolan Avrupa’ya gidecek 
olan Heyetin tahsisatıdır. Buna esbabı mucibe 
olarak «İşte bilmem Avrupa murahhasları ara
sında bulunacaklardır; bunlar zengindir, servet- 
lidir, Türkler de centilmenliğini muhafaza ede
ceklerdir, elbise bedeli alacaklardır, yevmiye ala
caklardır. Konferans vereceklerdir. Masraf ede
ceklerdir. Şunu yapıp bunu edeceklerdir.» deni
yor. Millet, hiçbir şey esirgemez. Bütün halkın
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en dun, en fakır tabakasına sorarsanız onlar da derler ki: Avrupa’ya gidecek olan Heyete veri' lecek tahsisat elzemdir. Tahsisat verilecektir. Fa- kat İhzar; israf hiç caiz değildir. Bunu katiyen kabini, edemeyiz. Millete lâzım olan, yani milletin esirgemediği şey israf ol mumyan şeylerdir. Her nerede ki israf vardır, onu biz de kabul etmiye- ceğiz ve hiç kimse de kabul etmiyecektir. Efendiler! Sekiz kat elbise, dokuz kat bilmem ne, tahsisatı filânı, fişimanı hesabedilirse oraya gidenler mutlaka kendilerini çentil menvari göstermekle Konferansta bir tesir mi yapacaklardır? Türk murahhasları süslü gitmişler, iyi giyinmişler, centilmendirler diye bunlara bir hak mı vereceklerdir! Bu yoktur. Artık bundan sonra dimağ vardır; dimağ hareket edecektir. Başka bir şey değildir, (Bravo sadaları ve alkışlar) İyi dimağla iş göreceklerdir ve her halde iyi bir surette avdet ..edeceklerdir. Yoksa kuklavari iyi giyindirir, oraya gönderirsek o kuklaların sulhundan bir fai- de bekliyemeyiz. Herkes yeni Türkiye kıyafetini taşıyarak oraya gider ve içeriye girer. Konferansta dimağı ile zekâsiyle harekette bulunur. Ondan sonra alacağı faydayı, istihsal edeceği me- vaddı alır, karşımıza gelir, karşımıza iyi çıkar. Ne vakit karşımıza bir faydalı iş görerek gelirse, biz onu mükâfatlandırmayı biliriz. 
(Kürkler giydiririz sesleri) Biz onu gümüşlere, altınlara gark etmeyi biliriz. Şimdi meçhul üzerine, daha ortada bir şey yokken bilmem şu verilecek, bu verilecek deniliyor. Bir daha Heyeti v e- kilenin böyle esbabı mucibelerle, bilmem nelerle karşımıza çıkmasını katiyen istemiyoruz ve bir daha böyle gelmesinler. Daha ortada fol yok, yumurta yok...Evet; bugünkü bu muazzam muzafferiyetin semere s i ni iktitaf etmek için Heyeti Mu- rahhasamız oraya gidiyor. Muvaffakiyet temenni ederiz. Bütün âmâli mukaddesemiz oraya matuftur, oradan alacağımız cevaplara matuftur. Bunu gayet sabır ve metanetle, teenni ile beklemekteyiz. Fakat bugünden itibaren o fakir bütçemiz üzerinde gerek Heyeti Vekile ve gerek Muvazenei Maliye Encümeni semahet icra ediyorlar onu israftan siyanet edeceğiz. Onlar, boş keseden semahet yapıyorlar. Bilmiyorlar ki taşrada halkın hali ne derecelerdedir. Halk açtır. Efendiler halk, her şeyini o büyük muvaffakiyet için, zafer için vermiştir. Bu, hepimizin tahtı tasdikındedir. Bugünkü günde külli mas

raflara boğulmak, bilmem neler etmek revayı hak değil, ihanettir. Bunlar, milletin fakirliği ile kabili telif değildir.Binaenaleyh bunun tadilini, haddi âzami derecede kısılmasını bendeniz Heyeti Celile- nizden temenni eder ve sözüme nihayet veririm. Arkadaşlar, israftan, tebzirden katiyen tevakki etmemiz lâzımgelir. (Çok doğru sesleri, alkış
lar)

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
BEY (Sivas) — Efendim! Heyeti Murahhasa- nızın tahsisat meselesinde eğer Meclisi Âlinizin de tensibine iktiran ederse Heyeti Celi- lenizde âzami ve asgari bir miktar teşbit buyurulsun. Bu âzami ve asgari miktar üzerinden rayice ve ihtiyaca göre tahsisat itasını Heyeti Murahhasa Reisine bırakmalıdır...

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Öyle ise lâyihayı Muvazenei Maliye Encümenine veriniz.
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 

BEY (Devamla) — Bu tarzda âzami ve asgari miktar tâyini ile mesele hallolunacaktır zannediyorum. İkinci noktaya gelince, elbise bedeli meselesi vardır.
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Bu kıyafetle gezsinler.
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 

BEY (Devamla) — Bu hususta ihtiyaç çoktur. Avrupa’ya gitmemiş olan rüfeka için fazla miktarda tenkihat yapmamanızı rica ederim.
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Yüz elli lira mı verelim?
ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Reis Bey müzakere kâfidir.
REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair iki takrir var. Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Üçüncü maddenin müzâkeresi kâfi görülmüştür. Şimdi efendim maddeyi tadil için iki takrir var. Sonra Hükümetin iki teklifi var. Birisi Maliye Vekilinin, maddenin tayyını teklif ettiler. Sonra Heyeti Vekile Reisi Bey onu tadilen bir teklifte bulundular.
MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VEHBİ BEY

(Karesi) — Efendim bendenizin de teklifim öyledir. Maddenin yerine bir tadil yapılarak öyle olmasını teklif ettim.— 331 — TBMM KÜTÜPHANESİ



î  : 132 3 .1 1 .1 3 3 8  O : 1
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Burası

mühim bir meseledir. Esasen böyle bir şey 
yoktur. Kararnameler lâyihadır. Meclisi Âli 
ne karar verirse. Esasen kararname yok ki 
(lâğvedelim.

REİS — Efendim Heyeti Vekile Reisinin 
teklifi şudur : Buyuruyorlar ki: Âzami ve as
gari bir miktar tâyin edilsin.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hepsine 
âzamiden verelim. (Handeler)

REİS — Rica ederim, müsaade buyurunuz efendim. Âzami, asgari teklif ediyor. Maliye Vekili de bunu kabul ediyor.
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Reis Bey, zaten Muvazenei Maliye Encümeni bu meka- diri âzami olarak vermiştir. İsterse onlar asgari versinler. (Gürültüler)
REİS — Müsade buyurun, rica ederim, böyle müzakere edemiyeceğiz. Meseleyi reye koyacağım. Rica ederim, dinliydim.

Riyaseti CelileyeHeyeti Murahhasaya verilecek âzami miktarın on iki, asgari miktarın dört İngiliz lirası olmasını teklif eylerim. 3 Teşrinisani 1338 Bayezid Âtıf
ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Reis Bey 

takrir kimin?
REİS — Bayezid Mebusu Âtıf Beyin.
ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Olamaz, 

bir mebus katiyen zam teklif edemez. (Doğru 
sesleri)

REİS — Rica ederim, müsaade buyurunuz, bu da benim hatırıma geldi. Fakat bu bütçe mi?
MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) — Hükümet tezyit teklif eder, mebus da ancak tay ve tenzil teklif edebilir. Yoksa zam teklif edemez.
REİS — Efendim bu, ne zaradır, ne tenkistir. Tadildir. (Tadil değil, zara sesleri, gürültüler) Müsaade buyurunuz çok rica ederim. Bu, esasen bütçededir. Muvazenei Maliye Encümeninden soruyorum. Bu, bütçe midir, değil midir? Buyurunuz, Encümen namına cevap veriniz Mazhar Müfid Bey.
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD BEY 
( Hakkâri) — Her halde bütçe müzâkeresidir.

Çünkü vereceğimiz bu parayı Hâriciyenin 
(A/115) nci faslına zammediyoruz, bütçeye 
zammolduğu için elbette bütçe meselesidir.

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encümeninin mütalâasını işittiniz. Makamı Riyasete de kanaat gelmiştir ki; bu, bütçe meselesidir. Binaenaleyh mehusan tarafından verilecek zam tekliflerini reye koyamam, elli imza olmadıkça yalnız Hükümetin teklifi reye konur, bütçede de olsa. Şimdi Rauf Beyefendinin teklifi şudur: Âzami ve asgari olarak kabul edilmesini teklif ediyor. Maliye Vekili de aynı teklife muvafakat ediyor.
MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VEHBİ BEY 

—  İştirak ediyorum.
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni namına arz ediyorum. Zaten Muvazenei Maliye Encümeni âzami olarak göstermiştir. Bunda maksat başkadır. Aşikârdır ki; zam teklif ediyorlar efendim. - Rauf Beye hitaben - zatıâliniz âzami koymuşsunuz, asgari konmamıştır.
REİS — Efendim, şimdi Heyeti Vekile Reisinin teklifini reyinize koyacağım. Efendim Heyeti Vekili âzami ve asgari olarak bu maddenin tadilini teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyet hâsıl olmamıştır efendim. Şimdi o halde üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz’- edeceğim. Gelen takrirler hep zamma aittir. Ten-  zile aidolsaydı reye vaz'edecektim.
SALİH EL (Erzurum) — Reis Bey bendenizin tenzile dair bir takririm var.
REİS — Efendim, Erzurum Mebusu Salih Efendinin bir takriri var. Tenkısa aittir. (Gü rültüler, olamaz sesleri) Rica ederim, müsaade buyurunuz, bendeniz sözümü işittiremiyorum.Riyaseti CelileyeSulh murahhaslarına altışar, müşavirlere dörder, kâtiplere üçer, hademelere ikişer lira verilmesinin kabulünü teklif eylerim. Erzurum Salih ;
REİS — Efendim, tenzil ancak burada murahhaslara aidolanıdır. Bunu reyi âlinize vaz’- edeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir.Şimdi üçüncü maddeyi tekrar okuyorum. Rica ederim, iyi dinliyelim.— 332 — TBMM KÜTÜPHANESİ
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(Üçüncü madde tekrar okundu.)
REİS — Maddeyi kabul edenler lûtf en el kaldırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Heyeti Murahhasa Reisine elli, diğer murahhas ve müşavir ve mütercim ve ke- tebe ve efrada yirmişer Ingiliz lirası elbise bedeli verilir. Ancak evvelce memuriyetle Avrupa ve Rusya’ya gitmiş olanlara elbise bedeli verilmez.
REİS — Efendim şimdi elbise bedeline dair dördüncü madde hakkında söz istiyen var mı? (Hayır; sesleri)
RAGIB BEY (Amasya) — Yalnız bir şey soracağım. Bu, bizim paramızın vâhidikıyasîsi yok mu ki Hükümet İngiliz lirası olarak vâhidikıya- si gösteriyor. (Mütehavvildir, sesleri, gürültüler) Muvazenei Mâliyeden soruyorum. (Gürültüler)
REİS — Arkadaşlar çok rica ederim dinleyelim. Dinlenmiyecek ise Celseyi tatil edelim.
YASİN BEY (Gazianteb) — Hademe ile müşavirlerin elbiselerini bir tutuyorsunuz. Hademe ile müşavirler arasında hiçbir fark yok mudur?.
MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Efendim Yasin Bey biraderimiz neferat ile Ketebe arasında fark yok mu dediler. Evvelemirde neferat hiç şüphesiz ya kendi elbisesiyle gidecek veyahut da sivil elbise giyecek. Sivil elbise giyecekse kâtibiiı elbisesi gibi giyecektir. Eğer asker elbisesi giyecekse emin olunuz ki, o elbise daha pahalı olur. Saniyen : Halk Hükümetinde kâtip ve neferat arasında fark yoktur. (Gürültüler, aferin sadaları) Yalnız demin Neşet Beyefendi gayet mühim bir sual sordular, buyurdular ki; Harcırah Nizamnamesine tevfikan niçin harcırah verilmiyor?.
Beyefendi dinle!
NEŞET BEY (Kângırı) — Hacet kalmadı efendim.
MAZHAR MÜFİD BEY (Devamla) — Beyefendi; mademki sordun; cevabını al! Bir hükümdarın resmî tetevvücüne veya müzakere! sulhiye veya beynelmilel kongrelere iştirak etmek gibi fevkalâde mühim memuriyetler için ne miktar harcırah verileceği Heyeti Vükâlâca kararlaştırılır. (O eski usul sesleri) Efendiler! Mamulünbih olan Kararname budur. Müsaade buyulunuz, bugün siz de, Hükümet.de bu kanuna tevfikan har

cırah alıyor. Bunu ortadan kaldırın da ondan sonra. (Gürültüler)
REİS — Söz istiyenler var mı efendim?.
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bendeniz temenni ederim, ki beşeriyeti bu hale uğratan Avrupa’nın sakil âdetlerinden Allah sizi kurtarsın. Bunu bu suretle tekrar ederek inşallah fima- baıt çarığımızla huzurlarında, itibar bulmamızı Allahtan isterim. Başka bir şey istemem. (Handeler)
YASİN BEY (Gazianteb) — Efendim Muvazenei Maliye Encümeni namına söz söyliyen Mazhar Müfid Bey biraderimiz «Hükümetimiz bizim Halk Hükümetidir. Müsavat vardır.» dediler. Bunu kabul ediyorum. Fakat bu kabul edilen madde ile sözleri arasında o kadar fark vardır ki, burada Heyeti Murahhasa Reisine elli, bütün murahhaslarla müstahdemine yirmişer İngiliz lirası diyor, müsavatsızlığı burada gösteriyor. (Esbabı var sadaları) Esbabı varsa bir kerre bu esbabı mucibe gayrivârittir. (Gürültüler) Çok rica ederim, hilkatte de, tabiatta da derecat vardır. Heyeti Murahhasa Reisi sıfat ve salâhiyetiyle bulunan Paşa Hazretlerinden maada diğer murahhas ve müşavir ve muhterem mebus arkadaşlarımıza verilecek elbise bedelinin ketebe ve efrat elbisesiyle beraber olması katiyen doğru değildir. Müsavat aranıyorsa müsavat yoktur. Her halde evvelce de arz ettiğim gibi ketebe ve efrada ayrı ayrı derece yapılmalıdır. (Reye sesleri)
REİS — Müsaade buyurunuz arkadaşlar! Durak Bey arkadaşımız ile Ragıb Bey sual soracağım diyor. Müzakerenin kifayetine dair de takrir vardır. Evvelâ müzakerenin kifayetini reyinize vaz edeyim, kâfi görmezseniz arkadaşlara söz vereceğim. Şimdi müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Tadil teklifi yoktur. Dördüncü matldeyi tekrar okuyoruz. Rica ederim, dinliydim.(Dördüncü madde tekrar okundu.) (Gürültüler, işitmiyoruz sadaları)
REİS — Rica ederim, gürültü etmeyiniz. Bir şey işitilmiyor. Soruyorum arkadaşlar; okunan maddeyi işittiniz mi? (İşittik elli ile yirmiyi sesleri) İstirham ederim dinliydim... Efendim şimdi dördüncü maddeyi reyi âlinize vaz’ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.. Beşinci ve altıncı maddeleri okuyoruz.—  333 — TBMM KÜTÜPHANESİ
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M AD DE 5. —  İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren merivülicradır.

M AD DE 6. —  İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Hâriciyeye Maliye Vekilleri memurdur.

REİS —  Beşinci ve altıncı maddeleri kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. He
yeti unıumiyesini tâyini esami ile reye vazediyo
rum. Reyinizi izhar buyurunuz.

NUSRAT Kf. (Erzurum) —  Reis Bey bende

nizin bir temenni takririm vardır.
REİS —  Onu sonra okuruz. (istihsali araya 

başlandı.)

Elendim! Netice! arayı tebliğ ediyorum. (179) 
arkadaş reye iştirak etmiş, (152) kabul, (22) ret, 
(5) müstenkif vardır. Binaenaleyh (152) rey ile 
lâyihai kanuniye kabul edilmiştir. Beş dakika te
neffüs etmek üzere Celse tatil edilmiştir.

Hitamı Celse; saat : 11,05

İ K İ N C İ C E L S E
Bed’i müzakerat; saat : 11,25 

REİS — Reisisani Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı BEY (Van), Mahmud Said BEY (Muş)

2, —  Şer’iye Vekili Abdullah Azmi Efendi- 
nin istifanamesi

REİS —  Efendim celseyi acıyorum. Denıin 
Abdullah Azmi Efendinin mezuniyetleri nıevzuu- 
bahsolmuştu. Fakat kendileri burada olmadıkları 
için tehir edilmişti, şimdi kendileri teşrif ettiler, 
bir takrir veriyorlar. Okuyoruz.

B. M. M. Riyaseti Celilesine

Takdim eylediğim rapor münderecatı ndan 
hastalığın mahiyeti tâyin edilmiş olduğu veçhile 
altı ay mezuniyete ihtiyacım derkârdır ve bu ka
dar müddet zarfında Makamı Vekâletin, vekilül- 
vekil ile idaresi doğru olamıyaeağı halikındaki 
mütalâa esasen âcizlerince de mutasavver bulun
duğundan Şer iye Vekâletinden istifamın kabu- 
liyle mezuniyetime müsaade buyurulmasını rica 
eylerim.

3 Teşrinisani 1338 
Eskişehir Mebusu ve Umuru Seriye 

Vekili"
A M u 11 ah Azmi

(Kabul sadaları)

REİS —  O halde efendim şimdi sırf bir me
bus gibi reyi işari ile altı ay mezuniyetlerini reye

koyacağım. Abdullah Azmi Efendinin altı malı 
müddetle mezuniyetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir.

Z İY A  H URŞİD BEY (Lâzistan) — Yalnız baş
ka vekil intihabedilinceye kadar vazifesine de
vam etsin.

REİS —  Efendim, onu Hükümet düşünür. 
Binaenaleyh Abdullah Azmi Efendinin tam tah
sisatla altı ay mezuniyetini tâyini esami ile reyi
nize vazediyorum. Lütfen reylerinizi izhar buyu
runuz.

ZİY A  HURŞİD BEY (Lâzistan) —  Soıı defa 
bir teamül yapılmıştı. Nafiz Beye reyi işari ile 
verilmiştir.

REİS -— Olmaz Beyin.

4. — TEZKERELER

/. —  Sulh Konferansına izam edilecek olan 
ve mebuslar meyanından intihab edilmiş bulunan 
zevat hakkında İcra Vekilleri Heyeti R iyaseti 
tezkeresi

REİS Efendim sulh murahhaslarına dair 
Heyeti Vekile Riyasetinden bir tezkere var, 
Onu okuyacağını.
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T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine

İcra Vekilleri Heyetinin 3 . 1 0 . 1 3 3 8  ta
rihindeki içtimamda Sulh Konferansına izanı 
kılınacak Heyeti Murahhasa Riyasetine Hari
ciye Vekili Edirne Mebusu Ferik İsmet Paşa 
Hazretleri, murahhaslıklara da Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekili Sinob Mebusu Doktor 
Rıza Nur ve İktisat Vekili Sabıkı Trabzon Me
busu Hasaıı Hüsnü beyefendiler intihap ve Ada
na Mebusu. Zekâi Sarühaıı Mebusu Celâl. Di- 
yarbekir Mebusu Zülfi, Burdur Mebusu Veli 
beyefendilerin de Heyeti Müşavere meyanında 
bulunmalar takarrür etmekle bu hapta mukta- 
zi muamelenin sürati- ifasına ve neticenin işa
rına müsaade buyurulmasın ı  rica eylerim, 
efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf

REİS —  Söz istiyen var mı ?

MEH MED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) 
—  Efendim bir şey anlamak istiyorum. Celâl 
Bey arkadaşımız Meclisi Âliden üç ay mezuni
yet aldıktan Sonra Hükümetçe bir memuriyete 
tâyin edildi ve Almanya’ya gönderildi. Alman
ya Maki hesabatı tetkik etmekle tavzif edildi. 
Soruyorum Heyeti .Hükümetten; bu zat hesap
ları görüp buraya gönderdi mi ? Ben bu mese
leyle şahsan alâlâkadar oldum. Maliye Vekilin
den sordum. Malûmatı olmadığını söyledi. Alâ
kadar ihtisas dairesi olan Muhasebe Müdüriye
tinden sordum, gelmediğini söyledi. Bu zatı 
şimdi o vazifeden alıp başka vazife ile gönder
mek doğru mudur? Doğru ise şimdiye kadar ve
rilen harcırahlara yazık değil mi? O paraları 
nereden alacağız? Sînei milletten mi Çekeceğiz? 
Günahtır bu.

V E H B İ EFENDİ (Konya) —  Doğru söylüyor.

M AARİF V E K İL İ VE M ALİYE V E K Â 
LETİ VE K İLİ VE H B İ BEY (Karesi) —  Efen
dim Celâl Bey Müdafaai Milliyenin vak
tiyle Almanya’ya sipariş ettiği malların hesa
bını tetkik etmeye gitti. Maliye ve Müdafaai 
Milliye vekâletlerinin müşterek olan o işlerini 
görmek üzere gönderilmişti. Maliye Vekâletine 
şimdiye kadar henüz bir malûmât gelmemiştir. 
Demin sordular, bendeniz cevap verdim. İhti
mal ki Müdafaai Mili iyeye raporu gelmiştir.

Orasını bilmiyorum. Bizce bir malûmat yok. 
Müdafaai Milliyedeıı sormak lâzımgelir.

İCRA VEK İLLER İ H E YE Tİ REİSİ RAUF  
BEY — Efendim Müdafaai Milliye Vekâletine bu 
hususta ııeticei kafiyeyi ıııüş’ir bir malûmat 
geldiğine dair sarahaten bir malûmatım yoktur. 
Tetkik eder ve arzı malûmat ederiz. Ancak Fe
sahat ve harcırah ve sairedeıı bahis buyurulu
yor. Celâl Bey memleketten başka yere gönde
rilmiyor. Celâl Bey her vakit vazifesinden me
sul edilebilir.

M EHM ED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) 
—  Mesele o değil, oradan diğer tarafa gönderi
lecek. mesele muallâkta kalacaktır. Bu doğru 
mudur? Bir meseleyi intacetmeden bir adamı 
diğer bir vazifeye tâyin etmek doğru değildir.

REİS —  Efendim, rica ederim, Bu M esele 
bir memuriyet meselesi olduğuna Meclisi Âli 
kanaat etmiştir. (Hayır, sadaları) Efendim, 
müsaade buyurun. Bıı mesele tâyini esami ile 
hallolunacak bir şeydir. Esasen burada bir tak
rir vardır. Bu okunursa ve dikkat buyurursa
nız meseleyi halledersiniz.

DURSUN BEY (Corum) —  Bu mevzua dair 
söz söyliyeceğim. Efendim ; Heyeti Vekilenin bu 
tezkeresi münasebetiyle mühim ve ihmal edil- 
miyecek bir hâdise karşısında bulunuyoruz. 
Göndereceğimiz Heyeti Murahhasa Türkiye 
Hükümetinin hukukunu konferansta müdafaa 
edeceği gibi hukuku hilâfeti de müdafaa ede
cektir. (O başkadır, o mesele yoktur, sesleri), 
(Şiddetli gürültüler) Hilâfet hakkındaki tak
rirde imzası olanların Heyeti Murahhasa me
yanın d a  âza olarak gitmesi doğru mudur? Doğ
ru değildir. Gidemez. (Gürültüler)

T U N A L I HİLM İ BEY (Bolu) —  Avrupa hilâ
fete karışamaz.

REİS —  Efendim, müsaade buyurunuz, tâ
yini esamiyi talebeden takriri okuyacağız :

Riyaseti Celileye
Meclis âzasından müntahap müşavirlerin 

mezuniyetlerinin dahi tâyini esami ile reye 
vaz’ını teklif eyleriz.

Karahisarı Sahib  Siird Menteşe
Mehmed Şükrü Salih Ahmed Sadeddin

Kayseri Yozgad Sivas
Osman Feyyaz Âli Vâsıf
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İçel İsparta Canik
Mehmed Şevki Tahir Süleyman

Erzincan Canik Bitlis
Emin Emin Yusuf Ziya

Erzurum Karahisarı Sahib Yozgad
Salih Ömer Lûtfi Bahrî

REİS —  Efendim, takrirdeki imzalar on 
beşten fazladır. Bittabi tâyini esamiyi kabul 
edeceğiz. Yalnız İsmet Paşa Hazretlerini Baş- 
murahhas olarak Hükümet teklif ediyor ve bu 
takrir de Müşarünileyhi istisna ettiğinden İs
met Paşa Hazretlerinin mezuniyetini reyi işa- 
riyle reyinize arz edeceğim. (Müttefikan kabul, 
sadaları) Efendim, İsmet Paşa Hazretlerinin 
mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Müttefikan kabul edilmiştir. (Alkışlar)

Efendim, şimdi iki arkadaş daha kaldı mu
rahhas olarak.. (Müşavir, sadaları) Efendim, 
müsaade buyurunuz. Rica ederim, takrir müşa
virlerden bahsetmiyor. Takrir murahhas diyor, 
müşavir, demiyor.

H A K K I H A M İ BEY (Sinob) —  Rica ederim, 
murahhasların adedi ve sureti intihabı..

REİS —  Efendim, o müzakere edildi, bitti, 
rica ederim.

H Ü SEYİN  A V N İ BEY (Erzurum) —  Müşa
virler tabiî izin alacak, bu o vakit mevzuubahso- 
lur.

REİS —  Tabiî efendim, tabiî...
Efendim, isimleri okumak suretiyle âra is

tihsaline başlıyoruz. Sağdaki sepet Rıza Nur 
Beye, soldaki Hasan Beye verilecek reylere 
mahsustur. Lütfen reylerinizi ihzar buyurunuz. 
(İstihsali âraya başlandı.)

YU SU F Z İY A  BEY (Bitlis) —  Efendim, Di- 
yab Ağa sehven Rıza Nur Beye beyaz attı, öte
kine kırmızı. Müsaade buyurunuz reyini tashih 
etsin, (öyle şey olmaz, sadaları)

REİS —  Efendim, takrir verirler, sonra tas
hih ederiz.

(İstihsali âraya devam olundu.)
REİS —  Efendim, bir şey arz edeceğim. 

Lâzistan Mebusu Necati Efendi namaza gidiyo
rum, diye reylerini takrir içerisinde bendenize 
bıraktı. Müsaade buyurursanız buraya koyalım. 
(Suimisal olur, sadaları) Efendim, Nizamnamei 
Dahilî bu hususta sâkittir. Arzu ederseniz ko
rum. Arzu ederseniz koymam.

Y A S İN  BEY (Gazianteb) —  Mademki, Nizam
namede sarahat yoktur. Reye koyunuz, efen
dim.

ZİY A  HURŞİD BEY (Lâzistan) —  Nasıl reye 
konur? Mebusun reyini öldürenleyiz.

M U STAFA BEY (Tokad) —  Beyaz kime ver
di, kırmızı kime verdi?

REİS —  Efendim, onu takririnde yazıyor. 
Necati Efendinin bu suretle reyini istimal et
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.

H Ü SEYİN A V N İ BEY (Erzurum) —  Müzake
rede bulunmak şarttır.

Z İY A  HURŞİD BEY (Lâzistan) —  Müzakere
de bulundu. Şimdi gitti.

REİS —  Efendim, Necati Efendinin bu su
retle reyini istimal etmesi kabul edilmiştir.

Efendim esami tekrar okunacaktır. Reyini 
vermiyen arkadaşlar lütfen versinler. (Esami 
bir daha okundu.)

DURAK BEY (Erzurum) —  Efendiler okunan 
isimlerin miktarı çoktur. Fakat bir kısım arka
daşların mazereti meşrualarından dolayı gelme
dikleri anlaşılıyor. Binaenaleyh bunun tehiri 
lâzımdır. Bugünkü mâzeret gayet meşrudur. 
(Olur mu öyle şey? Sadaları) Rica ederim, bu
gün Cumadır.

REİS —  Hayır Durak Beyefendi. Meclisin 
bugün saat 9,5 ta içtimai Meclisin karariyledir.

DU RAK BEY (Erzurum) —  Fakat, artık Cu- 
namazı vakti gelmiştir. Tehiri lâzımgelir.

SALÂH A D D İN BEY (Mersin) —  Namaza da
ha yarım saat vardır.

DU RAK BEY (Erzurum) —  Nizamname bura
da meskûttur.

REİS —  Efendim Lâzistan Mebusu Necati 
Efendi namaza gidiyorum diye bir takrir ile be
raber reyini vermiştir. Yine Nizamnameye dair 
Hakkı Hami Bey bir takrir veriyor. Necati Bey 
arkadaşımız reyini bir takrirle vermiştir. Mec
lisi Âliye sordum ve reylerinizi alarak pus layı 
yerine koydum.

Riyaseti Celileye
Lâzistan Mebusu Necati Efendi tarafından 

verilen rey bizzat Mecliste mevcudolarak rey 
kutularına kendisi tarafından atılmadığından 
Nizamnameye mugayir olan bu reylerin kcen-
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lemyekün addi zailindir. Binaenaleyh, aradan 
tenzilini teklif ederim.

3 Teşrinisani 1338 
Sinob Mebusu 

Hakkı Hami
(Hayır, olamaz, Meclis karar verdi sesleri.)

H A K K I H AM İ BEY (Sinob) —  Efendiler Ni
zamnamede sarahat mevcut bulundukça o sara
hat hilâfında verilecek her hangi bir şeyi reye 
koymak doğru değildir. Makamı Riyasetin zü
hul ettiğine kaaniim. Bu sarahat karşısında 
bu reyleri kabul edelim mi, etmiyelim mi? Diye 
Makamı Riyasetin Heyeti Celilenize teklif etme
si Nizamname itibariyle doğru değildir. Eğer 
bu esası muhafaza etmezseniz müzakerenin zap
turaptını ve binaenaleyh Nizamnamenin ehem
miyetini ıskat etmek suretiyle müzakereyi gay- 
rimümkün bir hale sokmuş olacağız. Bunun 
için... (Rey hafi değil, sesleri) Efendim, Nizam
name muhtacı tamir ise mutlaka tadil edilmek 
lâzımdır. Bendeniz Heyeti Celilenizin tâbi oldu
ğu Nizamnamenin esasını sıyaneten, vikayeteıı 
Heyeti Celilenizin müzakere vazaifini hüsnüsü- 
retle ifa etmesi için verilen reylerin keenlemve- 
kün addini, binaenaleyh neticei tasnifte tenzili
ni teklif ediyorum.

NECİB BEY (Mardin) —  Daha evvel söyle
meliydiniz. (Reye konamaz sadaları)

TUNALI HİLM İ BEY (Bolu) —  Beş dakika 
evvel verilmiş karar aleyhindedir. Reye koya
mazsınız.

D U RAK BEY (Erzurum) —  Meclis, Müslü
man Meclistir. Bugün Cumadır. Kanun hiçbir 
vakitte Cumayı ve saireyi kayıt altına alamaz. 
Nizamname de alamaz. Efendiler Nizamname 
muayyen zamanlar için kaleme alınmış ve tes- 
bit edilmiştir. Fakat Cuma dâhil değildir. A r
kadaşlarımız mâzeretleri dolayısiyle burada bu
lunmamışlardır. Binaenaleyh tehiri lâzımgelir. 
Onlar da reylerini istimal etsinler.

TUNALI H İLM İ BEY (Bolu) —  Bu da bir ne
vi cihaddır.

H Ü SE YİN  A V N İ BEY (Erzurum) —  Vazife 
her şeyden mukaddestir.

REİS —  Efendim iki mesele birden geliyor. 
Anlamıyorum. Evvelce ben zatıâlilerine sordum. 
Dediniz k i: Bu iki reyi atınız. Reyler atılmaya 
başlandıktan sonra olmuştur.

M EHM ED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) 
—  Müzakerede burada idi ve beyanı mütalâa 
etmişti.

REİS —  Söyledim efendim, müzakerede bu
lunmuştu. Beyanı rey etmiştir, takririyle bera
ber bırakmıştır. (Hayır, hayır sesleri) Efendim 
istihsali âra hitam bulmuştur. Demin Abdullah 
Azmi Efendinin tahsisatı için reyi âlinize müra
caat etmiştim. 168 zat reye iştirak etmiştir. 
131 kabul, 30 ret, 7 müstenkif vardır. Binaena
leyh 131 reyle tam tahsisatı kabul edilmiştir.

İCRA VEKİLLERİ H E YE Tİ REİSİ F AU F  
BEY (Sivas) —  Bir lâkırdı söyliyeceğim... Efen
dim ahvali sıhhiyei zaruriyesi dolayısiyle haya
tını kurtarmak için mütehassıs etıbbanın tasdi
kiyle, Heyeti Celilenin sarahatle anladığı veç
hile pek muhterem sabık Şer’iye Vekilimiz Ab
dullah Azmi Efendi Hazretlerinin Heyeti Ve
kile meyanından ayrıldığından dolayı huzuru
nuzda beyanı tessürü vazifeden addediyorum. 
(Biz de iştirak ederiz sadaları) Erbabı sıhhiyei 
zaruriyesiyle istifaya mecbur oluncaya kadar 
Abdullah Azmi Efendi Hazretleri Heyeti Veki- 
leyi bihakkin tenvir ve irşat etmiş ve her nok
tada müttefikan beyanı mütalâa etmiştir. Bu 
suretle zaruret tahtında olarak infikâkinden 
dolayı ben ve arkadaşlarım çok müteessiriz 
efendim. (Allah afiyet versin sadaları) Yerle
rine bir diğer zat intihabedilinceye kadar, mü
him olan vazifeleri münhal kalmamak üzere 
kendilerinin vekâlet buyurmalarına muvafakat 
buyurursanız... (Hay hay sadaları)

REİS —  Efendim Abdullah Azmi Efendi 
Hazretlerinin halefinin intihabına kadar Şer üye 
Vekâletine Vekâlet etmesini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. (Celseyi 
tatil ediniz sadaları) Yapacağım efendim. Fa
kat ârayı aynı celsede tebliğe mecburum. Onun 
için zatıâlilerini tutuyorum. Yoksa tabiîdir ki 
hem Cuma için, hem yemek için Meclisi tatil 
edeceğiz.

Efendim Heyeti Muralhhasanın mezuniyeti 
için olan istihsali âranın neticesini arz ediyo
rum. (İşitmiyoruz sadaları) Sulh murahhasla
rının mezuniyeti hakkında olan istihsali âranın 
neticesini arz edeceğim :

Rıza Nur Beyin reyine (189) zat iştirak et
miş, (122) kabul, (54) ret, (13) müstenkif var
dır.
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H asan B eyin  reyine, (188) zat iştirak etm iş

tir (152) beyaz, (30) ret, (6 ) m üstenkif v a r
dır; (A llah  m u va ffak  etsin sadaları) R ıza Nur 
B eyin  (122 ), Hasan B eyin  de (152) rey ile m e
zuniyetleri kabul edilm iştir.

S IH H İY E  V E K İL İ Dr. R IZA  NUR BEY — 
E fendim  bendenizi H eyeti Celile ekseriyetle 
M urahhas intiha/betti. İntihabeden arkadaşlara 
çok  teşekkür ederim. (M ezuniyet verd i sada 
ları) E vet efendim  evet, a f buyurunuz, mezu
niyet verdi.

Y U SU F  Z İY A  BEY (M ersin ) —  Sizi M urah
has olarak  H üküm et tâyin  etmiştir.

Dr. R IZ A  N U R  BEY (D evam la) —  Efendim  
H üküm et tâyin  etm iştir ve usul de böyledir. 
Ş im diye kadar team ül de budur  E fendim  gö
rüyorum ki Bendenize elli kadar rey, ret zu
hur etmiştir. B undan birkaç gün evvel M eclis
ten Sıhhiye V ekâleti bütçesi geçm işti. M eclisi 
Â li bunu hemen ittifa k  ile  kabul buyurm uştu 
ve her ne istedim se verm işti. H attâ bütçeye y a 
rısı kadar ve belk i daha ziyade b ir  m iktarın 
zammını da rica ettim, onu da  H eyeti Celile 
verm işti. Sıhhiye V ekâletine büyük bir ekseri
yetle intihap buyurm uştu. B ütün bunlar b ö y 
le geliyordu  ve bütün arkadaşlarım ın bilaistis
na itim adını haiz bulunuyordum . Bu, fiilen  gö 
züküyordu. B ugün  görüyorum  k i; bu  itim adın 
bir kısmı zail olmuştur. B unlar parlem an haya
tıdır. Bendeniz en eski m ebuslardanım  ve me
busların en küçüğü idim. İlk da fa  olarak en 
küçük b ir  mebus sıfatiy le bu  hayata g irm iş in 
dir. Bunların her şeysini bilirim . Bunlar olur 
ve olm ak da lâzım dır. Bu hayatta, siyasette, 
m eclislerd e  H üküm etin istin adettiği fırkalar 
olur ve bu fırkalara, m uhalif fırkalar da  bu lu 
nur. Şahısları sevenler de olur, sevm iyen- 
ler de olur. B unlar ya kanaatlere is tinadedcr 
veyahut şahsi birtakım  ih tirasata istinadeder. 
Bunların hepsi m üm kündür ve olur. Şimdi
efendiler, üç gün evvel b irçok  işlerde ve mua-
melâtta böyle bilaistisna rey verilip de bugün 
ne için  elli kadar ret verilm iştir? E fendiler de
min burada b ir  takrir vardı. Bu takrir on beş 
im zayı havi idi.

İC RA  V E K İL L E R İ H E Y E T İ R E İS İ R A U F  
BEY (S ivas) —  M üsaade buyurun R eis B ey, tek 
lif ediyorum , Celse hafi olsun.

R IZ A  NUR BEY (Devam la) —  Bu arkadaş
lar. orada b ir  fik ir  gösterm işlerdi. O fik ri maat

teessüf geri alm ışlardır. B en o arkadaşlarım ın 
tam amiyle nam uskâr olduğu  kanaatindeyim .

İC R A  V E K İL L E R İ R E İS İ R A U F  B EY Reis 
Bey, Celsenin hafi olmasını reye koymanızı rica 
ve teklif ediyorum.

R IZA  N U R  BEY (Devam la) —  Fakat m erda
ne şey etm ediler de geriye aldılar. Binaenaleyh 
bu...

Z İY A  H U R ŞİD  BEY (Lâzistan) —  Takriri 
g e r iy e almamışızdır. Takrir oradadır. (G ürü l
tüler)

R EİS —  B ağırm ayın  rica ederim , söylene
cek sözler vardır. Celsenin hafi olmasını tek lif 
ediyorlar. (İstem iyoruz sesleri), (G ürültü ler) 
(N am ert bu M ecliste yok tu r sesleri)

Celse hafi olsun, müzakere cereyan etsin, 
d iyorlar. (M üzakereye lüzum yok tu r sesleri)

R E İS  —  Müsaade buyurun efendim ! Şim di 
bu zamanda mevzuubahsolmamış, okunmamış 
bir takrirden nasıl bahsediyorsunuz?

M EH M E D ŞÜ K RÜ  BEY (Karahisarı Sahib) 
—  Makamı Riyaset takrirlerin mahfu ziyetini 
temin edemiyor demektir.

R IZ A  N U R  BEY (S inob) —  M ahfuziyeti 
tem in eder, etmez. O başka mesele fakat yazı
lan bir şey yazılır. Geri alınmaz. F ik ir  sak- 
lanmaz. F ikri merdane ortaya koymak lâzım 
dır. ( Gürültüler) R ica ederim efendiler, mü
saade buyurun.

H Ü S E Y İN  A V N İ BEY (Erzurum ) —  M ü
saade buyurun. E fendim  muamele bitmiştir. 
Muamele bittikten ve arkadaşlara teşekkür 
ettikten sonra ikinci bir mesele açmaya, ken
dilerinde salâhiyet yoktur. M ertlik ve namertlik 
hususunda kimse kimseye söz söyliyemez. Bundan 
bahsedemez, mertse kendisine, nâmertse kendi- 
sinedir. Vatanın selâmeti mevzuubahsolduğu 
bu anda böyle şeyler yapm am alıdır.

S A L İH  Efendi (E rzurum ) —  Nâmert burada 
olmaz, nâmert orospudur, alçaktır, öyle söz ol
maz.

H Ü SE Y İN  A V N İ BEY (Devam la) —  M er
dane verir ve merdane geri alır. Bu, şahıslara 
kalmış bir meseledir. R ica ederim, kürsüde 
böyle şeyler mevzuu bahsolmasın.

Z İY A  H U R Ş İD  BEY (Lâzistan) —  B ende
niz söz söyliyeceğim. Memleketin yetmiş me
busumun ret imzasını alan, yani yetmiş m ebu
sun reddettiği b ir adam  bu mem le k e tin  m urah
hası olarak gidemez. K atiyen gidemez.
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Y U S U F  Z İY A  BEY (B itlis) —  Murahhas 
değil o. (Ş iddetli gürültüler)

R E İS —  E fendim bu gün öğleden sonra saat

bir buçukta içtima etmek üzere Celseyi tatu 
ediyorum.

Kapanma s a ati : ?

Ü Ç Ü N C Ü  C E L S E
Bed’i müzakere ; saat : 1,45 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mahmud Said Bey (Muş)

R E İS  —  Efendini, celseyi açıyorum . E fen 
dim  m üşavirlerin intihabı için  de iki aded tak
rir vardır. On beş imzalı. Onu da tâyini esami 
ile reyi âlinize vaz' edeceğim. Y aln ız m üşavir
lerin adedi dört olduğu için  vakit kaybetme
mek üzere iki sepet dolaştırırsak daha çabuk 
olur. (D ördünü birden sesleri) (D ördü  birden 
olmaz sesleri) A y rı a y rıd ır . (D ört sepet bu 
lunsun sesleri) Dört sepet bulam ıyacağız. E n 
kolayı yerlerinizden kalkmazsanız hademe çok 
çabuk dolaşabilir. İkm al ederiz. Şim di H eyeti 
Vekilenin tezkeresinde evvelâ A dana Mebusu 
Zekâi B eyin  m ezuniyeti mevzuubahistir. Zekâi 
Beyin m ezuniyetini kabul edenler beyaz, ka
bul etm iyenler kırm ızı rey verecektir. R eylerin i
zi istim al buyurun arkadaşlar. (R ey  toplandı.) 
Reylerini, verm iyenler var m ıd ır? (D ışarda 
olanların tabii yok sesleri) Bendeniz yapacağı m 
biliyorum . E fendim  reyini vern iyen  arkadaş var 
mı? (V ar sadaları)

İstihsali ara hitam buldu. Şim di bunu kâtip 
beyler tasnif ederken ikinci kısma başlıyalım.

H A C I T A H İR  E FENDİ (İsparta) —  Y a nisap 
yoksa efendim !

R E İS  —- Yoksa ne yapalım. B ir daha top 
larız. İk incisi: Saruhan Celâl B ey hakkındaki 
tekliftir.

F E R İD  BEY (Corum ) —  Efendim  Celâl Bey 
esasen mezundur.

R E İS  —  Çok rica ederim  oturalım  efendim.
H Ü S E Y İN  A Y N İ BEY (E rzurum ) —  H e

yeti Müşavere için mezun değildir.
R E İS  —  E fendim ; Celâl B ey için reyini ver

n iyen  arkadaş var mı? Çok rica ederim, belki 
bir, iki rey için nisap olm ıyacak, reyini verm i
yenler versinler. (D ışarıya haber verilsin ses
leri) Dışarıya haber gönderiyoruz efendim .

Efendim, Celâl B ey için  olan istihsali âra 
hitam bulmuştur. Zekâi B ey için  olan istihsali 
âra da hitam bulmuştur. Zekâi B ey iein 158 
zat iştirak etmiştir. 118 beyaz, 31 kırm ızı, 9 
müstenkif vermişlerdir. Muamele tamam değil
dir. Fakat Celâl B eyin  intihabında 163 zat 
reye iştirak etmiştir. N isabı müzakere tamam
dır. 87 kabul, 15 müstenkif, 61 ret. Y ani Celâl 
B ey ekseriyeti mutlaka ile mezun addedilm iştir. 
Şim di müsaade buyurursanız tekrar Zekâi B ey 
için  yoklam a terziyle yapalım  da bitirelim . B u 
defa yerlerim ize oturalım . İki tane kaldı, iki
sini birden yaparız kolay olsun.

N A İM  Efendi (İçe l) —  Yoklam a olacağını dışar- 
daki arkadaşlara haber verseniz.

R E İS  —  H aber gnderdim . (Â ra  istihsal olun
du.) E fendim , 164 zat iştirak etmiştir. 122 rey
le Zekâi B eyin  m ezuniyetini kabul etmişler. 32 
ret, 8 de m üstenkif vardır.

D iyarbekir Mebusu Z ü lfi B ey için reyinize 
müracaat ediyorum . Rica ederim, yalnız dışarı 
çıkm ıyalım arkadaşlar. (R ey  toplandı.) E fen 
dim, Z ü lfi B ey için reyini v e m iy e n  var m ıdır? 
(H ayır sadaları) E fendim , Z ü lfi B ey için  istih
sali âra, hitam bulmuştur. Ş im di B urdur M ebu
su Veli B ey için reylerinizi istimal buyurunuz.

N E C A T İ E FENDİ (Lâzistan) —  R eyi işari teklif 
ediyorum .

R E İS  —  E fendim , B urdur Mebusu Y eli Bey 
için reylerinizi veriniz. (R ey  toplandı.) E fe n -
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dim, Diyarbekir Mebusu Zülfi Bey için reye 'iş
tirak eden zevatın adedi 168 dir, 134 kabul, 27 
ret, 7 müstenkif var. 134 reyle mezuniyeti kabul 
edilmiştir.

Efendim, Burdur Mebusu Veli Bey için de 
istihsali âra hitam bulmuştur.

Efendim, Burdur Mebusu Veli Beyin mezu
niyeti tâyini esami ile reye vaz’ında iştirak eden 
zevatın adedi 168 dir. 22 ret, 3 müstenkife kar
şı 143 reyle mezuniyeti kabul edilmiştir. (Allah 
muvaffak etsin sadaları)

7. — BEYANAT
1. —  Heyeti Murahhasamızın Lozan’da takib- 

edeceği hattı hareket hakkında Hariciye Vekili 
îsmet Paşanın beyanatı ve bu hususta cereyan 
eden müzakere

H A R İC İY E  V E K İL İ İSM ET PAŞA (Edirne) 
—  Arkadaşlar, Heyeti Celilenizin itimadına 
mazhaı- olarak Sulh Konferansına Heyeti Mu- 
rahhasamız gidiyor. Heyeti Murahhasamızın 
Avrupa’da, takibedeceği müddeiyatın hututu 
esasiyesi şimdiye kadar cihanca malûmdur. 3 u , 
milletimizin öteden beni metalibi milliye yo
lunda takip ve tesbit eylediği hututtur ki Mi- 
sakı Millî ile tavzih edilmiştir. Binaenaleyh 
Misakı Millî ve Heyeti Celilenizin siyasetimize 
esas olarak kabul ettiği muahedat bizim hattı- 
hareketimizin esasını teşkil eder. Misakı Millî 
ile münakit muahedat dairesinde hukukumuzu 
müdafaa edeceğiz. Ümidediyoruz ki hak ve ha
kikat dünyada o kadar terakki etmiştir ki 
mutalibatımızı sühületle izaha muvaffak olaca
ğız. (İnşallah sadaları) İnşallah Sulh Konfe
ransı insaniyetin, hakkı kabul hususunda çok 
munsif ve çok müterakki olduğuna bürhan olur. 
Heyetimiz için Meclisi Âlinin daimî müzahere
ti tevfikatı îlâhiyenin tecellisine vesile olacak
tır. (Söz isterim sesleri) (İnşallah sadaları)

Z İY A  HURŞİD BEY (Lâzistan) —  Efendim üç 
sene devam eden Mücadelei Milliyenin semeratı 
mesude ve hasenesini iktitaf etmek üzere bu
gün giden Heyeti Murahhasamızı bütün heyeti 
murahhasaların en mesudu olarak telâkki ede
rim. İki asırdan beri öteye beriye gönderdiği
miz murahhaslarımızı düşünecek olursak on
lar o kongreye gittiği zaman memleketin kuv
veti yıkılmış, ordu kalmamış, memlekette te- 
zöbzüp husule gelmiş bir zamanlarda gidiyor
lardı ve daima mağlûp sıfatiyle mağlûp masa

sında oturuyorlardı. İşte muayyen bir maziyi 
tetkik ve takibedecek olursak Paris Konferansı 
istisna edilecek olursa Ayastefanos muahede
leri, Londra Konferansı hep böyle idi. Niha
yet Meşûm ve tarihe müntakil Babıâlinin im
za etmek istediği Sevr Muahedesi de öyle idi. 
Fakat bu defa öyle değildir. Avrupahiar bi
zim ayağımıza geliyorlar. Kahraman Ordumu
za kumanda eden ve elyevm burada bulunan ve 
Heyeti Murahhasamız Riyaseti şerefini ihraz 
eden İsmet. Paşa Hazretlerinin buyurdukları 
gibi gerek Meclisi Âli ve gerekse bütün millet 
yalnız kendi haklarına istinadeden metalibi 
her vakit elde edecek bir kuvvet ve kudrette
dir. Bundan dolayı en ziyade tebrik ve teşek
küre şayan varsa o da Meclisi Âlidir. Bu nı- 
katı insan gördükten sonra şimdiden akdedile
cek olan sulhün milletimiz hakkında pek ha
yırlı olacağını bendeniz ümidediyoruın. Bu 
vaziyeti görerek bendeniz Misakı Millînin 
tamamiyle istihsal edilmiş olduğunu ve uğ
runda bu kadar mal ve can ve kanlar dök
müş olduğumuz gayemizin istihsal edildiğini 
şimdiden görüyorum. Zannederim ki, Heyeti Ce- 
lile de bu noktada müttefik ve müttehittir. Vah
deti millî temin edilmiş ve Büyük Millet Mecli
sinin bilhassa millî mesailde tamamiyle ve bilit - 
tifak karar vermiş olması Heyeti Murahhasa için 
bir falihayır addolunabilir. Heyeti Murahhasa, 
buradan giderken pekâlâ bilmelidir ki; arkasın
da genç, zinde ve kuvvetli bir ordu var. Müttehit 
ve gıllügıştan âri olarak düşünen bir Meclis ve 
bir millet vardır. (Alkışlar) Yalnız Heyeti Mu- 
rahhasanın müdafaa edeceği şeraiti burada tak- 
yidedecek bir vaziyeti, bendeniz lüzumsuz adde* 
diyorum. Hepimiz öteden beri böyle mühim bir 
mesele karşısına geldik mi, İcra Vekilleri Reisi 
Beyefendinin de buyurdukları gibi, gayemiz, 
«Misakı Millî, İstiklâli tanımı Millî» dir. Katiyen 
başka bir şey kabul etmek niyetinde değiliz ve 
bunu buradan âleme her vakit ilân etmişizdir. 
Heyeti Murahhasamız, bunun mübelliği olacak
tır. Yani Meclisi Âlinizin kanaatlerinin muhas- 
salasını bütün cihana tebliğ edecektir. Bu Mec
liste daha evvel geçen bâzı mesailden dolayı Mi- 
sakı Millî için bâzı tadilât yapılabileceğini iddia 
edenler varsa yanılmışlardır. Meclis, Misakı 
Millîyi daimî surette bir gaye olarak görmüştür. 
Belki bugün memleketimizin bâzı akşamı için Mi- 
sakı Millîde tadilât yapılmış ise karşıda kalan
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kardeşlerimiz de emin olmalıdırlar ki; Anadolu 
onları da kurtaracaktır. Hiçbir vakit hududun 
öteki tarafında Türk olarak hiçbir kimseyi bırak- 
mıyacaktır. Buna bendenizin imanım vardır. 
Memleket dâhilinde yaşıyacak olan bâzı hıristi- 
yan anasır- bulunacaktır. Bu anasır için, Meclisi 
Âli, Türk milletinin ve şiarı islâmın öteden beri 
muttasıf bulundukları evsafı daima gösterecek
lerdir. Fakat bunun bir haddi vardır. Bütün 
cihan, meselâ Lehistan kendi dâhilinde kalan 
bir Alman, bir Islovak akalliyeti için ne kadar 
bir hukuk veriyorsa biz de o kadar vereceğiz. 
Artık o eski himaye siyasetlerine, bilmem nele
rine Avrupa siyasileri veda etsinler! (Alkışlar)

Malî mesaile gelince: Bir milletin istiklâli 
için en ziyade düşünülen bir şey malî mesail- 
dir. Görüyorsunuz ki, millet, hukukunu müdafaa 
için mebuslarım gönderirken en ziyade düşün
cesini malî mesail teşkil ediyor. Mebuslar eıı 
ziyade bütçenin kontrolü ile muvazzaftırlar. Mil
let, kendi işini, kendi adamına itimadedemez- 
ken hariçten bir adamın malî kontrolünü, bil
mem iktisadi kontrolünü, yok kapitülâsyonunu 
kabul edemez. Biz boynumuza zincir geçirmek 
istemiyen bir milletiz ve en ziyade istediğimiz 
gibi himaye usulü vaz'ederiz. Müessesatımızı 
himaye ederiz ve memleketin iktisadiyatını yük
seltiriz ve n ef’i millete muvafık görmediğimiz 
hiçbir kayıt altına giremeyiz. Bunun için herkes 
ve her millet gibi, bir kayıt ve bent altına gir
meyiz ve memleketimiz için katiyen en ufak bir 
zararı tecviz etmeyiz. Tabiî Meclisi Âli de, bu 
kanaati taşıyacaktır.

Mesaili adliyeye gelince : Efendiler adlî me
sail hiç söz götürmez, hakkı kaza kimseye ve
rilmez. Evet... Bu meseleyi Trabzon’da gözüm
le gördüm, evvelce bir katili Rus Konsolosu kol
tuğuna alarak vapura kaçırmıştır ve bu, mem
leketin adlî hayatına en büyük bir darbedir. 
Artık adlî kapitülâsyonlar yoktur. İddia edi
yorum ki; bizim mahkemelerimiz, her memle
ketin mahakiminden daha ziyade temini adalet 
etmiştir. Hiçbir vakit Avrupa’da olduğu gibi, 
efkârı umumiyeye, matbuata ve birtakım gizli 
kuvvetlere istinaden hiçbir mücrim adam bu mem
lekette tebrie edilmemiştir. Onu yalnız kanun 
tebrie ettirmiştir. AvrupalIlar bunu iyi bilsin
ler. Onların mahkemeleri tetkik edilsin, bizim 
mahkemeler tetkik edilsin. Napolyon’un, Ka
nunu Medenisinin, birçok mevaddmı kanun şek

linde bizim K uran’dan aldığı bütün ahkâmı ad
liye ve medeniyesi bugün yalnız Türkiye’de 
tatbik olunuyor. Hakkı milleti vermek husu
sunda bezli atıfet eden bir milletin kanunlarına 
itimat göstermemeye, onu tayib etmeye kalkış
maya AvrupalIlar kendilerinde bir hak görme
sin ve ısrar bile etmesinler. İstiklâli için mil
yonlarca lirayı veren, her türlü menabii ser
vetini bel’ettiren millet, buna da razı olmıya- 
caktır.

Hudutlarımız, harita üzerinde çizilecektir. 
Bu katî ve muayyendir. Bunun için hiç kimse
nin söz söylemeye hakkı yoktur. Bunu Misakı 
Millî katî surette temin etmiştir. Heyeti Murah- 
hasaya Riyaset eden İsmet Paşa Hazretleri bu 
mücadelenin içinde büyümüş, bu mücalıede için
de çalışmış, öteden beri memlekete vakfı vü- 
cüdetmiş ve her vakit Meclisin ve binnetice mil
letin tamam surette vahdet ve ittihadı reyine 
malik olarak kendileri Heyeti Murahhasa Reis
liğini kabul etmişlerdir. Bu mühim meseleyi İs
met Paşaya tevdi ediyoruz, tevcih ediyoruz. Ken
disini en büyük adam olmak üzere telâkki ede
rim; O kadar kanlar döküldükten sonra millet 
namına söz söyliyecek olan İsmet Paşa Hazretle
rine, bunu şimdiye kadar hiç kimseye vermemiş 
olan Meclis, kendisine bir lütuf olmak üzere ver
miştir ve kendileri bunu öyle telâkki ederler. 
Meclisi Âli İsmet Paşa Hazretlerine hakiriyle 
emniyet etmişlerdir. Bütün ârayı millet kendi
siyle beraberdir. Belki bütün memlekette «pile- 
bisit» yapılsa memleket İsmet Paşa Hazretleriy
le beraberdir.

Efendiler; dünyadaki bütün meclislerde, par
tiler bulunur. Her mecliste ön beş parti, on se
kiz parti, hattâ Lehistan gibi bir memleketin 
Meclisinde yirmi beş parti bulunabilir. Fakat 
bu partiler birçok nıkatı muayyenede, birçok 
hususatta ihtilâf ederler ve uğraşırlar. Yalnız 
bir meselede partilerin ihtilâf etmeye hakkı yok
tur. O da hangi meseledir? Sırf millî ve vatani 
ve pürüzden âri olması lâzımgelen mesail- 
de tamamii âra vardır. Çünkü memleket
lerdeki partilerde, bilhassa böyle hâkimi
yeti milliye esasatına istinadeden mahal
lerde, vatani mesailde artık parti mesaili 
yoktur. Meclisi Âlinin geçen gün ekseriyeti âzî- 
me ile kabul ettiği takrir, millî ve vatani Pir me
sele olduğu için o takrir tadil edilmiş ve ekseri-
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yetl e kabul olunmuştur. (Bravo, sesleri) Onun 
için bendenizin Heyeti Murahhasadan rica etti
ğim bu millî ve vatani mesailde kendilerine re
fik olarak terfik ettiğimiz arkadaş, acaba bu 
kuvveti temsil ediyor mu? Milletin reyini haiz 
midir? Millî ve vatani bir meselede parti mese
lesi yoktur. Efendiler hudanekerde. Allah mu
hafaza etsin, hiçbir milletin meclisi vatani bir 
meselede ittifak edemezse, ittihadedemezse o 
meclise yakışacak hareket, o meclisi feshetmek
tir. Evet millî mesailde ittihadeden bu Mec
lis her şeyde göstermiştir ki, bu gibi milli me
sailde kendi etrafına toplanacak adamlar var
dır. İşte İsmet Paşa Hazretleri bunun birincisi
dir, bunun bir misali zişanıdır ve bir de gecen 
günkü beyanname meselesidir ki, şekli hükümeti 
tesbit etmiştir. O meseledeki ittifak do alkışlara 
sayandır ve bütün Meclis bunu bilmelidir diyo
rum, millî mesailin halline giden İsmet Paşa Haz
retleri böyle millî mesailde Meclisin kuvvetle iti i- 
hadetmesini arzu ederler ve Meclisin itt ibadet- 
jııesı lâzımdır. Meclisin ittihadetmediği meselesi 
parti meselesi, filân değil, millî mesaildir. Bu 
Meclisin itimadedeceği şahsiyetler onlarca, yir
milerce vardır. Binaenaleyh bendeniz bu mesele
de Heyeti Murahhasanın kuvvetli olmasını arzu 
ediyorum,

(Hepsi kuvvetlidir sesleri)
SIRRI BEY (İzmit) —  Şöyle böyle Heyeti Mu

rahhasa intihabolunduktan sonra artık Heyeti 
Çeliklerine düşen vazife yek emel ve yek cephe 
olarak onları takviye etmektir.

H A F IZ  M EHM ED BEY (Trabzon) —  Çocuk
luk e,seridir o.

SIRRI BEY (Devamla.) —  Ona İlendeniz karış
mam.

M EH M ED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib ) —  
Herkes reyine sahiptir. Çocuk kimdir?

Z İY A  HU RŞİD BEY (Lâzistan) —  Meclisin za
bıtlarına geçen bir tâyini esami vardı. (Çocukluk 
ediyorsunuz sesleri)

REİS —  Rica ederim efendim, yapmayınız, 
bu meseleyi kesiniz.

Z İY A  HURŞİ D BEY (Lâzistan) —  Hakikattir 
efendim.

MEHMET) ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) —  
Çocuk olan Meclise girmez. O da mebustur.

DURAK BEY (Erzurum) —  Ekalliyet her Hal
ele ekseriyete tâbidir. Bütün meclislerde de köy
ledir.

R E İS —  Efendim rica ederim, hatibin sözünü 
kesmeyin.

SIRRI BEY (Devamla) —  Düşman karşısında 
vatan ve milletin hukukunu müdafaa için söz 
söylivecek zevat arkasında kendisine böyle yek 
emel ve yek cephe olarak istinatgah teşkil edecek 
olan Büyük bir Millet Meclisi olduğunu hissede
cek olursa vazifesini daha muvaffakiyetkârane 
temine çalışırlar. Bendeniz o kanaatteyim. Bu ci
heti ifade ettikten sonra Heyeti Murahhasamızın 
nazarı dikkatine arz etmek için bâzı mevaddı 
tesbit edeceğim:

Malûmdur ki; düşmanlarımız bize kabul et
tirecekleri hülyasiyle âzami noktai nazarlarım 
gösterir bir mecmuayı, yani bizim paçavra ha 
linç getirdiğimiz Sevr Ahitnamesini tesbit etmiş 
ve Ortaya koymuştu. Demek oluyor k i ; düşman
larımızın en nihayet bize kabul ettirmek istedik 
leri suikast bu mecmua içinde münderiç ve mün
demiçtir.

HACI AHM ED  H A M D İ EFENDİ (Muş) —  O es 
feli sâfilînde metfundur.

SIRRI BEY (Devamla) —  Ortada bize hücum 
noktalarım gösterir bir program olduğuna göre 
kendi müdafaamızı ona göre tesbit etmekliği
miz artık kesbi suhulet etmiştir. Çünkü, bizim 
müdafaa plânlarımız düşmanlarımızca malûm 
değildir. Fakat düşmanlarımızın bize olan ta
arruz plânları tamamen gözümüzün önünde du
ruyor, demektir. Hiç şüphe yok, bu ahitname 
mevzuubahsolmıyacaktır. Fakat onun münde
miç olduğu mevaddın birçoklan tekrar yeşil 
masa üzerine gelerek münakaşa edilecektir-. 
Buna şüpheniz olmasın. Onun için âdeta Sevr 
Ahitnamesinin daha evvel neşredilmiş olması 
vazifemizi tesbit edici taliin bir yaveri olarak 
telâkki etmekte ben kendimce bir mazeret du
yuyorum. Orada adlı, malî uhudu âtîkanın bize 
tahmil etmek istediği birçok kayıt vardır ki. 
elbette biz bunu bilâkaydüşart iki kelime ile 
reddedeceğiz. Fransa’da, İngiltere’de yaşıyan 
bir Türk, İstanbul’da yâşıyan bir Fransız ve bir 
İngiliz’in tâbi olduğu kuyuttan başka hiçbir ka
yıt altına girmiyecektir. Onların bizim memle
ketimizdeki tebaası ne gibi salâhiyeti haiz ise bi
zim tebaamız d ad ıların  memleketinde öyle sa
lâhiyeti haiz bulunacaktır. Bu meselenin tefer
ruatına girmeksizin iki kelime ile tesbit etmek 
maksadı temin eder. Sevr Ahitnamesinde haki-
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katen âlemi medeniyet iein hicap teşkil edecek 
bir madde daha vardır. O da kendi matbuatın
dan ve kendi muhtereatı fenniycsinden bizim 
istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde istifade 
etmemize mümanaat eylemiş olmasıdır. (Gayet 
doğru, sadaları) Onlar gûya beşeriyeti tenvir 
için matbuatından bizim istifademize müma
naat etmek istediler. Siz bunları okuyamazsı
nız, okuyacak olursanız hakkı telif vermekli
ğiniz lâzımgelir, dediler, bunu yalnız bir arka
daşımız düşünmüştü ve bizi ikaz ederek vazi
feye sevk etmişti. O arkadaşı şimdi hürmetle 
yâd etmek isterim ve bunu dikkatle, pek ehem
miyetli bir suretle Heyeti Murahhasamızın na
zarı dikkatine vaz’ederim.

Berrî ve bahri askerlikte kuyudun hiçbir 
veçhile bizim ahitnamemize girmediği câyi işti- 
bah değildir. Kısa cümle ile, Harbî Umumi ne
ticesi olarak bizden mecburen ayrılacak parça
lar gittikten sonra bakiye kalacak kıta üzerin
de hâkimi müstakil olarak yaşamaklığımızı teb- 
yin edecek madde; «Sen ne isen ben de oyum» 
sözünü kabul ettirmektir. Bu esas dâhilinde he
yeti murahhasamız elbette çalışacak ve bunu 
temin edecektir. Esas vazifesi bundan ibarettir.

En ziyade nazarı dikkatimizi celbeden, celbe 
lâyık olan bir mesele de Düyunu Umumiye me
selesidir. Eski muharebeler neticesi olarak Ro
manya’nın, Bulgaristan’ın, Sırbiyan’ın, Kara
dağ’ın, Yunanistan’ın ve bütün Balkan’ın hâki
miyetini kaybettiğimiz zaman ahden onların 
Düyunu U mumiyemize iştirak etmeleri lâzımdı. 
Fakat o dakikadan beri o hükümetlerden hiç
birisi kendi memleketlerine ilhak ettikleri kı
taatı araziye mukabil hiçbir şey vermemişler
dir. Halbuki biz bu paraları istikraz ettiğimiz za
man o tarihte o kıtalar ahalisi de istifade et
mişlerdi. Ayrıldıkları zaman kendi hisselerine 
düşen miktarı vermeleri lâzımdır. Bu hususu da 
hassatan Heyeti Murahhasamızın nazarı dikka
tine arz ederim. Yalnız bir noktayı daha arz 
edeyim. Düyunu Umumiye; mesahai sathiye 
veya nüfus veya varidat itibariyle mi taksim 
edilecek? Yoksa en yeni usule göre arazinin 
istidat ve inkişafına göre mi tevzi edilecektir? 
Bunun mütehassisinin reyine havale edilmesini 
daha münasip görürüm: Elbette Heyet arasında 
İm meseleyi düşünecek bir mütehassıs vardır.

Şimdi ahitnamemizin ehemmiyet verdiğimiz 
bir şıkkı kaldı. O da hudut meselesi : Hudut

Misakı Millîde muayyendir. Zaten bu Harbi 
Umumi milliyetler meselesi çıkarmıştır ki, Mi- 
sakı Millî olmamış olsa dahi yine AvrupalIların 
ortaya koymuş oldukları bu kanun mucibince 
bizim taleplerimize müracaat etmeleri lâzımgo- 
lir. Halbuki şimdiye kadar Hükümeti Milliyc- 
mizin akdettiği bir ahitname vardır.

»Suriye ile olan îtilâfnamede Misakı Millî
nin icabatmı muhafaza edemedik. Misakı Millî 
icabmca birimle beraber bir toprak ve bir ida
re altında yaşamaları îâzımgelen birçok Türk 
ve Klirtler vardır. Bunlar ise bizim Misakı 
Millîmizin icabatma muhalif olarak AvrupalI
ların kabul etmiş oldukları Milliyetler Prensi
bine mübayin olarak Cenupta kalmışlardır. 
Yani bizden ayrı bırakılmışlardır, ayrılmışlar
dır. (Ayrılmaz sesleri) Onlar ayrılmamıştır. 
Cebren bizden ayırtıImışilardır. Ayırmak iste
mişlerdir, hatırımda dır.

HACT »ŞÜKItü BEY (Diyarbekir) —  Ondan 
gelecek hayır Allahtan gelsin.

SIRRT BEY (Devamla) —  93 Muharebesinde 
Gusine kasabası Karadağ’a ilhak edilmek iste
nilmişti. Ufacık olan bu kasaba Avrupa’nın 
bu kararına mümanaat etti ve silâhla hukuk
larını müdafaa etti ve mutlaka Hükümeti Os
man iyenin idaresi altında kalacağız, dedi. A v 
rupa bu ufacık kasabanın emeli millîsine ga
lebe edemedi. Nihayet bütün Avrupa bütün 
satvet ve azametiyle onu kabul etti ve onları 
mağlûp edemedi. Onların emeli millîsi karşı
sında boynunu eğdi, öyleyken (Kırcalı da onu 
yaptı sesleri) Antakya’da, ve Suriye ile yaptı
ğımız îtilâfname mucibince geride bıraktığı
mız kankardeşlerimiz arasında birçok kardeş
lerimiz vardı. Bize hâkimiyetimizi- kanlariyle, 
eanlariyle, mallariyle temine çalışmışlardır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Biz hattâ - eğer mil
lete - ayrı ayrı hissi minnet beslemek lâzımgel- 
sc zannederim ki; burada hikmeti vücudumu
zu temin eder esbabın büyük kısmını Cenup
taki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın mesaisi 
temin etmiştir. (Bravo sodaları, alkışlar) ö y 
leyken biz onları kendi düşmanlarının intika
mına, süngülerine mâruz bir halde bıraktı!:, 
şimdi inim inim inlemektedirler. Bunu kurtar
mak, bu şehri tashih etmek Heyeti Murahha- 
samıza terettübeden en büyük vazifedir. Zaten 
hatırımızda kaldığına göre; Puvankare bu Mu
kavelenamenin muvakkat olduğunu resmî bir
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surette söylemişti. İşte şimdi bir senedir ki 
ondan istifade etmenin sırası gelmiştir.

H A C I A H M E D  H A M D İ E FENDİ (Muş) —  Bü
tün âlem muvakkat olduğunu bilir.

SIRRI BEY (Devamla) —  Cenup hududunun 
tahdidine öyle gayrimantiki ve öyle gayriilmî 
haller vâki olmuştur ki, onun muhafazasına im
kân yoktur. Büyük kasabalarımızı bütün Ce
nupta bırakmışlardır, işte, ticaretiyle, kâr ve 
kisbiyle o kasabada yaşıyan ahali hepsi Cenupta 
kalmış, hepsi kardeşlerinden, babalarından, ana
larından ayrılmışlardır. Kimisinin babası, kimi
sinin kardeşi orada ve burada kalmıştır. Bu gay- 
ritabiîliği hiçbir milletin kanunu tecviz edemez. 
Biz bunu Avrupa’nın efkârı umumiyesine arz 
ettiğimiz zaman karşılığında alacağımız hüküm, 
her halde lehimize olacaktır. Bu Hinterlând işi, 
hükümetler ve milletler arasında o kadar mühim 
bir meseledir ki, tariften müstağnidir. Hattâ 
Aden’in Hinterlandını tesbit edeceğim diyerek 
Ingiltere bizden Kastamonu vilâyeti kadar yer 
almıştır, işte böyle gayrimeşru bir emele bile 
zemini tatbik bulan bu nazariyenin bizim en 
meşru ve en mantiki haklarımız için bize âzami 
fevaidi ve âzami hukuku temin edeceğinde şüp
he etmeyiniz. Hududun tesbitinde âmil olacak 
milliyet düsturu olduğu gibi bir de coğrafya 
icabatı vardır Coğrafya ve Etnografya birbi
rinden tefrik edilemez, bunların icabatı birbiri
ne muhtalit olarak tatbik edilir. Birinin icaba- 
tmı terk etmek, ötekisinin de terkini icabettiri- 
yor, meselâ; ötede on tane Arap vardır, beride 
yirmi tane Türk vardır diye böyle girintili çı
kıntılı, olarak hudut çizilemez, böyle noktalar
da' zaruri olarak coğrafyanın vaziyetine, icaba- 
tına tebaiyet edilir.

N E C İB BEY (Mardin) —  Bilâkis Arap yoktur.
SIRRI BEY (İzmit) —  Olsa bile onun için Ce

nupta kalan hududumuzu hem milliyetin ve hem 
de coğrafyanın icabatı veçhile tesbit etmek en 
büyük emelimizdir, en katı emelimizdir. Bunu 
ehemmiyetle ve lâyetegayyer bir surette Heyeti 
Murah haşanızın nazarı dikkate alması lâzımgelir.

işte arkadaşlar; hududumuzu bu tarifi ilmi 
dairesinde tesbit ettikten ve dâhilde icrayı hü
kümet için küyut ve şuruttan azade bir surette 
hâkimiyetimizi tesbit ettikten sonradır k i ; mem
leketimizin tapusunu almış olacağız. Yoksa bu
nun noksanı olursa bizim hâkimiyetimizi daima, 
miitezelzil vaziyette gösterir.

Sözüm, kabul ettiğimiz Misakı Millî muci
bince bizden ayrı kalacak kıtaatı vatana geldi. 
Bunlar milliyet prensipleri kaidesine göre te
şekkül etmesi lâzımgelen yeni yeni Islâm hükü
metleri olması lâzımgelir. Size kabul ettirmek 
için toplarına, tüfeklerine, haşmetlerine daya
narak, teklif ettikleri Sevr Ahitnamesinde da
hi sekizinci sayfada aynen şu fıkra vardır: 
«Mandater intihabı hususunda, cemaatlerin ev
velce arzuları nazarı itibara alınmalıdır.» Biz
den ayrılacak milletler isterlerse Mandater ka
bul ederler, isterlerse kabul etmezler, isterlerse 
kendi başına icrayı Hükümet ederler, isterlerse 
bize iltihak ederler, isterlerse etmezler, bu ihti- 
malâtın hepsi vârittir. Fakat bunun haricinde 
Avrupalılar öteden beri fuzuli olarak, ben sana 
Mandater olacağım diyemez. Diyecek olurlar
sa yine kendi taraflarından ortaya konulan hu
kuku düvel rahnedar olur ki, bâtıldır, mucibin
ce amel olunamaz. Onun için bugün bizden ay
rılmış kıtaatı islâmiye üzerinde Mandaterlik, 
himaye iddiasında bulunan devletlerin müddea- 
ları bizim nazarımızda hiçtir. Onların iddiaları
nı sulh masasında tanıyamayız. Ancak ve ancak 
onlara tanıttıracağımız mesele; bizden ayrılan 
milletlerin istiklâli tammeleridir. istedikleri gi
bi hareket edebilirler. Kendi hükümetlerinin 
şeklini istedikleri gibi tesbit edebilirler. Yoksa 
Avrupa devletlerinin arzusu üzerine onların re
yine cebren iştirak edemezler.

HACI AH M ED H A M D I Efendi (Muş) —  Misa- 
kı Millî hududu dâhilinde olduğu halde Musul 
elyevın İngilizin işgali altında inliyor. Bunun 
nazarı dikkate alınmasını Heyeti Murahhasadan 
rica ederim.

REİS —  Söz vermiyorum. Söz vereyim söy
leyiniz efendim.

SIRRI BEY (Devamla) —  Diğer pürüzlü bir 
mesele de adalar meselesidir. Adalar; haritayı 
göz önüne getirdiğimiz zaman görürüz ki, âdeta 
Anadolu’ya bitişiktirler. Evvelce bu meseleyi 
nazarı dikkate alan en benam siyasilerimiz; on
ların eserinde okudum. Onların sözlerini tekrar 
edeceğim;..

Bu adalar Anadolu ’nun denizde kalmış par
çalarıdır. Binaenaleyh Anadolu’nun mukadde
ratına tâbidir. Anadolu hakkında ittihaz oluna
cak kararı düveli ne ise bu adalar da ona tabi- 
atiyle tâbidirler. Bu adalar ahallisinin bir kıs-
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mmm ırkımızdan gayrı olması, hiçbir zamanda 
onlara başka zeminde iddia serdine meydan 
veremez. Meselâ Sakız Adası, Midilli Adası...
O adalarda meskûn ahalinin sekenesine göre 
tadadedilirse yine akalliyette kalırlar. Onun için 
adaların her halde şimdiki muvakkat idarelerini 
nazarı dikkate almaksızın, gerek Lozan Ahitna
mesi mucibince İtalya’nın elinde bulunan ve 
gerek Balkan Harbini mütaakıp Yunanlıların 
eline geçen adalar, her halde bu ilmi nazariyat 
yanında hallolunmalıdır. Yoksa âtide Anadolu’
nun emniyetinden emin olamayız. (Kıbrıs’ı ne 
yapacağız? Sesleri) Tabiî söyliyeceğim. Ancak 
biz çıkmaz yola gitmek istemediğimiz için, Avru
palIları da halli mesailde sühuletle karşılamak 
emeli hâlisanesinde bulunduğumuz için onlara 
bu adalar meselesinin tarzı tesviyesinde göste
receğimiz bâzı sühuletler olabilir. Meselâ ma
hallî muhtariyetler suretiyle adalar meselesini 
halle iktiran ettirmek, yine aksamı vatandan 
birisini, her ne sebebe mebni olursa olsun, onu 
ecnebi idaresinde bırakmakla müsavidir. Bu hu
susu da Heyeti Murahhasamızın nazarı dekaikbin-
lerine arz ederim. Adalar içinde gayet mühimmi 
vardır. O da Kıbrıs Adasıdır.

Kıbrıs Adası Harbi Umumi ilânına kadar 
Devleti A liyenin tahtı hükümran isinde idi. Aha
lisi dahi gerek Hıristiyan, gerek Müslüman Os
manlI itibar olunurdu. Her nereye giderlerse 
ellerinde Osmanlı pasaportu bulunurdu ve Kıbrıs 
Adası namına, İngiltere Hükümeti, Hükümeti 
Osmaniye’ye maktu bir vergi verirdi ve hattâ' 
oradaki memurlar, Osmanlı Hükümeti namına 
icrayı hükümet ederlerdi. Oradaki İngiliz me- 
murları vazife esnasında mesuliyeti mucip bir 
şey yaparlarsa Osmanlı kanunlarına tevfikan 
tecziye olunurlardı. Bu adayı İngiltere Hükü
meti Harbi Umumi esnasında hilafı uhudolarak 
kendine ilhak etti. Fakat bu karar dahi bizim 
nazarımızda makbul değildir. Biz el’an Kıbrıs 
Adasını Osmanlı biliriz.

YUSUF Z İY A  BEY (Bitlis) —  Osmani yok, 
Türkidir.

SIRRI BEY (Devamla) —  Evet Türki O va- 
kitki tarihi Osmani üzerine söylüyorum. O va
kitler Hükümet Kıbrıs’a bir kadı, bir müftü 
yollar, maarifi doğrudan doğruya nezareti al
tında bulundururdu. İngilizler, bu ilhak me
selesinden dolayı adalardaki imtiyazatı İslâmi- 

yeyi ref’etti. Bütün evkafına, bütün maarifine, 
bütün müessesat ve mebanii diniyesine vaziyed 
etti. Onları hiçbir veçhile Müslümamm diyebi
lecek bir halde bulundurmadı. Bütün kapıları 
set etti. E l ’an böyledir. Halbuki Kıbrıs ida
resinin İngilizlere muvakkaten terkini tesbit eden 
ahitname mucibince Kafkasya’da Batum, Kars, 
Ardahan veya bunlardan her hangisi Hükümeti 
Osmaniyeye iade edildiği takdirde İngiltere Hü
kümeti Kıbrıs Adasını Hükümeti Osmaniyeye 
iade edecekti. Mademki Kars, Ardahan havalisi 
bugün bizim elimizdedir; bu itibarla aliden Kıb
rıs Adasının da Osmanlı idaresine geçmesi lâ
zımdır. Anadolu’nun menafii âliyesi namına He
yeti Mıırahhasamız başka türlü bir harekete gi
recek olurlarsa elbette Kıbrıslılar vatanı aslinin 
menafii âliyesini kendi nefislerinde topladıkla
rı için bâzı şeylere katlanabilirler ve ancak onun 
için de orada dinlerinin, maariflerinin ve âda- 
tının tatbikine mâni olunacak esbabın ref’ini el
bette rica etmektedirler. Hattâ bu hususta, 
zannederim, Hariciye Vekâleti Celilesine bir de 
muhtıra verilmiştir. Şimdi ahitnamemizin şek
li idaresini, şekli siyasisini ikmal ettim. Şekli 
dinîsine intikali kelâm ediyorum. Sevr Ahitna
mesinde (Ahitname değil o, proje, paçavra ses
leri) Evet ahitname değil, proje, paçavra tez
yif etmek benden... Bol bol, ne kadar tezyif 
edici kelime varsa hepsini sarf ediniz.

SÜ LEYM AN  SIRRI BEY (Yozgad) —  Avru
p a ’da murahhaslar ona lâstiklerini silecek.

A B D Ü L K A D İR K E M A L İ BEY (Kastamonu) 
—  Pek meşrutiyetçisiniz.

SIRRI BEY (Devamla) —  Teşekkür ederim te
veccühünüze. O ahitnamede, İstanbul’da, Ro
manya’da, Makedonya'da, Bulgaristan’da bulu
nan kardeşlerimizin, dindaşlarımızın. muamelâtı 
şer’ivesini gösterir bâzı fıkarat. vardır. Fakat, 
o fıkarat âdeta değil, sarihan, yani hissiyatı 
diniyeme mağlubolarak söylüyorum. Buna ta
hammül edemiyenler her halde mazur görsünler. 
(Devam, sesleri)

SALÂH A D D İ N BEY (Mersin) —  Burası Müs
lüman Meclisidir.

SIRRI BEY (Dvauıla) —  O ahitnamede, pa
çavrada müslümanların Babımeşîhata olan ra
bıtaları büsbütün kesiliyordu ve âdeta demek 
istiyorlardı k i; meşihatın, kendi siyasi ve idari 
hudutları haricinde bulunan memleketlerdeki
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müslümanlar üzerinde teftişi dinî icrasına hak
kı yoktur. Babımeşîhat demekle, onların neyi 
muradetmek istedikleri hepimizce malûmdur. 
(Şüphesiz sesleri) Bu iddia ise hiçbir zaman, 
hiçbir veçhile feragat edemiyec eğimiz bir hak- 
k|jnızı daha fazla esbabı subütiyesiyle, delâi
liyle iddiaya zemin teşkil etmektedir. Biz Müs
lümanlık hasebiyle, onlarla hiçbir zaman rabıta
mız kalmamıştır. Biz onlara merci olmaktan 
uzaklaşacağız. Onlar bize müracaat edemiye
cektir. Korkuyorum, tâbir bulamıyorum. Hocala
rımız bunu daha iri düşünsün. Yani bizim siyasi, 
idari hudutlarımız haricinde kalan müslüman- 
ların Meşihata ve dolayısiyle Makamı Hilâfete 
rabıtalarının kat'edilmesini, eğer bizim tasvib- 
etmekliğimize cevazı şer’i varsa diyeceğim yok
tur. (Cevazı şer’i yoktur sesleri) Yoksa bu pa
çavrada mezkûr olan kuyuda göre düşmanla
rımız. bizim idari, siyasi olan hudutlarımızın 
hâricinde kalmış muvahitleri bizden ebediyen 
ayırmak ve daima Malkamı Hilâfete in ’itaf et
mekte bulunan nazarlarını başka taraflara çe
virmek emellerinde olduklarını hatırdan çıkar
mıyalım,

REFİK BEY (Konya) —  Muhafızları Hazre
ti Allah’tır.

SIRRI BEY (Devamla) —  Bu, geçen defa ma
alesef düşünüleni emiştir. Bu defa bu hususa ke
mali ehemmiyetle Heyeti Murahhasamızın na
zarı dikkatini celbedenim ve çok istifham ede
rim» azimetten evvel bu cihetinin esbabı şer üye
sini erbabı ile istişare buyursunlar.

Sonra son söz olarak söyliyeceğim: Bizden 
ayrılarak müstakillen birer Hükümet teşkil 
çd^cek olan akvamı islâmiye ile aramızdaki mü- 
nasabatın tesisi hususunda, hiçbir zaman Avru
palIların müdahelesini kabul etmemek lâzım
dır. Yapacağımız muahedede Irak ile, Suriye- 
ile şu olacak, Hicaz Hükümeti ile şu olacak gi
bilerde bir madde koymamalıdırlar. Biz İslâm 
hükümetleri ile haşhaşa, vererek, hasbıhal ede
rek aramızda ahitnameler yapacağız. Müslü
manların araşma, AvrupalIların girmesine ka
tiyen müsaade olunmaması lâzımdır. Müslü
manların âtisi için bu ciheti Heyeti M urahhasa- 
mızın nazarı intibahına arz etmeyi vecibe bili
rim.

OSMAN BEY (Lâzistan) —  Heyeti Murah
hasa. hakkında rüfekayı kiram izahatta bulun- 
dular ve hatırlarına gelen bâzı, temenniyatı da

izhar ettiler. Bendeniz bu hususta uzun boylu 
söz söyliyecek değilim. Yalnız iki şey hatırıma 
geldi ve bu iki meseleyi Heyeti Murahhasanın 
nazargâhına arz edeceğim. Birincisi, üç sene
den beri bizim kanımızı akıtmak suretiyle bizi 
bu mücadeleye mecbur eden Avrupa olduğunu 
hepimiz tasdik ederiz. Biz hiçbir kimsenin hak
kına tecavüz etmiyoruz. Onlar bizi icbar etti
ler. Dünyada en meşru, en mukaddes tanınan 
esasatımızı müdafaa ettik ve ham dolsun bugün 
milletimizin sayesinde büyük bir zafere nail ol
duk. Memleket bu zaferi istihsal etti, fakat 
memleketin her tarafı har ab olmuştur. Ye bü
yük zararlar görmüştür. Binaenaleyh bizim bir
çok borçlanınız vardır. Bendeniz - Heyeti M u- 
rahhasadan, nazarı dikkate almamışlardır kay- 
diyle söylüyorum - neleri nazarı dikkate aldık
larından haberimiz yoktur. Yalnız burasım 
ehemmiyetle nazarı dikkate almalarını gayet 
mühim olduğu için arz etmek mecburiyetinde- 
yim. Bizim birtakım borçlarımız vardır. Bitta
bi bunları vereceğiz.

B İR SES —  Hayır hayır borcumuz yoktur.
SAB ÂH A D D İN BEY (Mersin) —  Hattâ tami

rat için biz para istivelim.
OSM AN BEY (Devamla) —  Heyeti Murahha- 

samızııı şeraiti sıılhiyeyi akdettiği tarihten iti
baren bu borçlan onlar bizden istemiye kal
kışacaklardır. Bir- defa Heyeti Mıırahhasadan 
borçlar ımızın, düyünatımızın lâakal yirmi sene 
tecil edilmesinde ısrar edilmesini teklif ederim. 
Tamirat meselesinde, bu arz ettiğim noktada 
Heyeti Murahhasamız her ikisini karşılaştırarak 
bir çarei tesviye billurlansa ki; bu, mütehassıs
ların vazifesidir ona karışmıyorum...

R AGIB BEY (Kütahya) —  Tamiratı karıştır
mayın, tamirat ile düyunat ayrı ayrı şeylerdir.

OSM AN BEY (Devamla) — Bendeniz karıştır
mıyorum. Bir arkadaşımız tamirat meselesi de
diler. Bendeniz de diyorum ki; tamirat meselesi 
gayet mühimdir. Tesvivei düyun ile onun arasın
da Heyeti Murahhasamız bir çarei hal bulurlarsa 
bunu da hallederler. Bir de Heyeti Murahhasa- 
dan rica ederim; bizim eskiden akdettiğimiz mu- 
kavelâtı maliye vardır ve bunların şüphesiz 
şeraiti tediyesi başka başkadır. Bir kısmı
nın mahalli tediyesi itibariyle memleketimiz hari
cinde tediyesi meşruttur. Harbi Umumiden evvel 
bu, o kadar haizi ehemmiyet değildi. Çünkü dün-
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yada az - yok siyasi, malî iktisadi birtakım muva
zeneler teessüs etmişti. Fakat Harbi Umuminin 
yaptığı tahribat neticesi olarak dünyada iktisa
diyat altüst olmuştur. Birçok memleketlerde ha- 
rabiyet baştanbaşa bellidir. Bâzı memleketler ise 
Harbi Umumiye girmedikleri veyahut iştirakleri 
başka bir şekilde, siyasi bir şekilde oldukları için, 
kendi memleketlerindeki sanayi ve müessesata 
istinaden paralarını kendi memleketlerine cemet- 
mişlerdir. Altınları kendi ceplerine ithal etmiş
lerdir. Bundan kambiyo muamelesi hâsıl oluyor. 
Meselâ bugün Heyeti Murahhasamıza İngiliz lira
sı üzerinden harcırah veriyoruz. Halbuki muka
vele akdedilmiş ise ve o mukavelenin mahalli te
diyesi Londra veyahut İsviçre ise ve yine bizimle 
o mukavele üzerine görüşülecek ise bugün beş, 
altı, yedi, belki de sekiz misli bir farkla tediyei 
düyuna mecbur olmak vaziyeti karşısında kala
cağız. Bunun için heyeti murahhasamızdan rica 
ediyorum İd; onlar sizin karşınıza Sevr Muahe

desi ile çıkarlar ve derler ki, efendiler; biz size 
karşı Sevr Muahedesini tadil ile çıkıyoruz. Ben
deniz hatırıma gelen bir şeyi arz etmek isterim 
ki; böyle bir teklif karşısında onlara, o efendilere 
dersiniz ki, efendiler Sevr Muahedesi ve onu ak
dedenler tarihe intikal etmiştir. Binaenaleyh Sevr 
Muahedesi üzerinde gerek tadilen ve gerek başka 
hir surette görüşmek imkânı yoktur, biz Lozan’a 
gelmişizdir. Lozan Muahedesini akdedeceğiz. Bi
naenaleyh eski mukaveleleri, muahedeleri akde

den hükümet tarihe intikal etmiştir. Binaenaleyh 
bu mesele de mevzuubahis değildir. O  mesail ve on
dan mütevelli olan mesail ve borçlarımız, yeni te
şekkül etmiş olan yeni Türkiye Devletinin pren
sipleri dairesinde vaz’ı müzakere olunabilir ve o 
suretle halledilebilir. Tahminim budur. Şüphesiz 
bütün millet, bütün Meclis Heyeti Murahhasamı- 
za müzahirdir. Bahusus Heyeti Mıırahhasamız 
Reisi bulunan İsmet Paşa Hazretleri bir ordunun 
kumandanı idiler. Binaenaleyh kendileri orada 
müşkül vaziyette kaldıkları zaman icabederse yi
ne Lozan'dan ordularına emir verebilirler.

REİS —  Efendim söz Mehmed-Vehbi Efendi
nindir. Fakat müsaade buyurursanız, bir şey arz 
edeceğim. Dersim Mebusu D iyab Ağa; şimdi söz 
isterim, çünkü; rahatsızım, diyorlar. Bu meseleyi 
eğer muvafık görüyorsanız... (Muvafık sesleri)

Vehbi Efendi! Muvafakat buyuruyor musu
nuz?

M EH M ED V E H B İ Efendi (Konya) ~  Pekala.
DİYAB A Ğ A  (Dersim) —  Efendiler kusıiya 

bakmayınız ben ihtiyarım. Hepimiz biliyoruz ki, 
ve söylüyoruz ki, dinimiz, diyanetimiz, aslımız ve 
neslimiz hep birdir. Bizim içimizde ayrılık, gay
rdık yoktur. İsmimiz de, dinimiz de, Allahımız da 
birdir. Ağzımıza gelen de budur. Ne. diyeyim 
efendim? Hepinize söz söylemek için ben takat ge
tiremem. Hepimizin halimize göre söyîiyceek söz
lerimiz ıtırdır. Hele bu haller bertaraf olsun... 
Bir kere bu haller bertaraf olsun, Allah da hepi
mizin hallerine vardım eder. Allah doğrunun 
muinidir. Bendeniz ihtiyarım kusura bakmayınız. 
Halimize göre sözlerimiz vardır.

SO YSA LL I İSM AİL SU BH İ BEY (Burdur) —  
Sulh hakkındaki fikriniz nedir?

D İYAB . AĞ A  (Devamla) —  Ama bugün dini
miz de, diyanetimiz de kitabımız da, hep birdir.

N E C A Tİ Efendi (Lâzistan) —  Murahhaslardan 
nö istiyorsunuz?

SIRRI BEY (İzmit) —  Söyledi ya...
N E CA Tİ Efendi (Lâzistan) —  Murahhaslardan 

ne istiyorsunuz?

D İY A B  AĞA ( Dersim) —  Allah muinleri ol
sun. Hangisini münasip görmüş ise öyle etsin. 
Hamdolsun gidenler dinini, diyanetini bilir 
adamlardır. Heyet içinde bulunanlar, zannede
rim, kendi dinine, diyanetine hiyanet etmek iste
mez. (Alkışlar) Hepimiz biriz. Ne Türklük, ne 
Kürtlük dâvası vardır. Hep biriz, kardeşiz. (Bra
vo sadaları, alkışlar) Bir kişinin beş on oğlu olur. 
Biri Hasan, biri Ahmed, biri Hüseyin, biri Meh
med isimli olabilir. Fakat hep bir insandırlar. 
Biz de öyleyiz. Yoksa ayrı, gayrımız yoktur. İs
mimiz Hüseyin, Mehmed. Hepsi bir ananın, bir 
Babanın oğludurlar. (Bravo, sesleri) Dinleri, di
yanetleri, kabileleri birdir. Ama düşmanlar bizi 
birbirimize sardırmak için tuzaklar kuruyorlar. 
Sen söylesin, ben böyleyim, filân diye hile yapı
yorlar. B unda ne fayda var? Ne kadar iteri gider- 
s e  o kadar iyidir. Birbirimizle iftihar ederiz. Biz 
bir kardeşiz. Bizim dinimiz, diyanetimiz birdir. 
Bazıları bilmiyorlar, birçok şeyler söylüyorlar 
ama, onlar bilmiyorlar, öyle değildir. Lâ İlahe il
lallah Mıthammed Resulııllah işte bu. (Alkışlar, 
bravo sedaları)

V E H B İ Efendi (Konya) —  Efendim S im  Bey 
pek mühim bir meseleyi hatırlattı. Ona dair bil
cümle sövliyeceğim. Buyurdular ki; mahut Sevr
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paçavrasında düşmanlarımız hududumuz haricin
de kalan müslümanlarla, Hukümatı İslâmiye ile 
alâkamızı kesmek istemişlerdi. Efendiler Hilâle 
ti şer’iyenin bütün Müslümanların hukukunu mü
dafaaya bir hakkı gerisi vardır ve bu, bizim dini
mizin icabatındandır ve bütün Müslümanların H i
lâfeti şer’iyeye bir irtibatı mâneviyeleri vardır. 
Bunun kırılmak imkânı yoktur. Ne zaman M üs- 
lümanlar tükenirse - elıyazü billâh Cenabı Hak 
âfetten muhafaza buyursun - o irtibatı mânevi o 
zaman kesilir, öyle olmayınca maşrıkta olan, mag- 
ripte olan Müslümanların her halde bir irtibatı 
mânevisi vardır. Fakat efendiler; irtibatı mânevi
nin devamı irtibatı maddi ile olur. Yalnız irtibatı 
mânevi kâfi olmaz. İrtibatı maddi ile onu tezridet- 
mek lâzımdır. Bu irtibatı maddi de hilâfet tara
fından onların hukukunun maddeten muhafazası, 
onların da maddeten hukuku hilâfeti tanımasiy- 
le olur. Bunun için onlar, ayıralım deseler de hiç
bir zaman ayıramazlar. Hilâfetin onların üzerin
de olan nezaretini kat'edemezler. Hiçbir sebep, 
kat’ı imkânını mümkün kılamaz ve olamaz.

İkinci bir mesele efendiler, arkadaşlardan bâ- 
zîları hukuku adliveden bahsettiler. Biz öyle bir 
din ile mütedeyyiniz ki o din bize emrediyor ve 
diyor ki; hukukta İslâm, Hıristiyan cümlesi mü
savidir. Hiç kimsenin kimseden farkı yoktur. Biz 
böyle âli bir dine malik iken şahsımızda tatbik et
tiğimiz bir hükmü içimizde bulunan diğer ana
sır hakkında tatbik ettiğimiz halde, kendimize tat
bik ettiğimiz hukuktan onları ayırmadığımız 
halde, onlara başka hukuk temin edeceğiz diye 
müdahale etmekten daha ziyade insaniyetsizlik 
yoktur. (Bravo, sesleri)

Bir millet ki, kendine tatbik etmiş olduğu 
hükmü aynen içinde bulunan anasırı saireye 
de müsavat ile tatbik etmek isterse, o millete 
kapitülâsyon diye bir şey sokmaya çalışmak ka
dar dünyada insafsızlık yoktur. Ama bu şim
diye kadar neden olmuş efendiler? Hükümeti 
sâlifenin, yani, bundan evvelki hükümetlerimi
zin ve heyeti vükelânın aczi ve za’fı bu halleri 
icâbettirmiş veyahut erbabı umurun bu gibi 
ahkâma vukufsuzluğu veyahut vukufu varsa 
da yolu ile müdafaadan aczi bunları tevlidet- 
miştir. Efendiler; dünyada başka bir millet 
gösterebilirlerini ki; kendi nefsine tatbik et
miş olduğu cümlei hukuku içinde olanlara 
da müsavi surette tatbik etsin? Böyle ne bir

din ne bir millet ve ne hukuk gösteremezler. 
Bunun için içtimai îslâmiye, cümlenin adale
tini temin etmiştir. Bunu teklife hacet yoktur 
ve teklif' ederlerse haksızlıktır.

Sonra efendim; üçüncü olarak söyliyece- 
ğim kelime; arkadaşlardan birisi eski borçlar
dan bahsetti. Efendiler bu Hükümetin borcu 
yoktur. (Bravo sadaları) Bu, Hükümeti Cedide
dir ve Avrupa ile bir borç hakkında bir mu
kavelesi ve bir muahedesi yoktur. Evet; eski İs
tanbul Hükümeti zamanında Avrupa’dan bâzı 
istikrazlar vukubulmuş, mukavele ve muahedeler 
olmuş, onu imza eden Hükümeti bulsunlar, ora
dan istesinler. (Bravo sadaları, alkışlar) Bize 
eski milleti, eski imparatorluğu, bütün memaliki 
iade ederlerse o zaman borç düşünülür. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Yoksa efendiler rica ederim, 
dinlemenizi rica ederim. Bu Hükümet eski Hü
kümetin enkazı üzerinde mi teşekkül etmiştir? 
Yeniden mi meydana gelmiştir? (Yeniden mey
dana gelmiştir sesleri) Yeniden meydana gel
miştir. Defteri, kuyudu, her şeyi yeniden mey
dana geldiği için bu Hükümet Avrupa’ya kar
şı hiçbir şey tedeyyün etmemiştir ve edemez. 
Sonra efendiler İzm ir’den Sakarya’ya gelinceye 
kadar yanan evler, yıkılan köyler...

M EH M ED H A S İB BEY (Maraş) —  Hoca 
Efendi, bizim memleketler de öyle oldu.

V E H B İ Efendi (Devamla) —  Onu da söyliye- 
ceğim. Yanan evler, yıkılan köyler, sönen ocak
lar hangi esbaba mebni olmuştu? Mütareke ah
kâmında Anadolu’ya asker çıkarmaya dair bir 
fıkra var mıdır? Böyle bir fıkra olmadığı 
halde, Anadolu’yu Müslümanlara terk ettikleri 
halde neden Yunan’ı üzerimize kışkırtıp Sa
karya’ya kadar getirdiler? Ve bu memleketleri, 
kasabaları, köyleri, evleri tahrip ve bu kadar in
sanları mahiv ve bu kadar milletin altı yüz sene
den beri iddihar etmiş olduğu emvalini Atina’ya 
taşılken neden bakıp durdular ve müsamaha etti
ler? Yunanın yapmış olduğu mezalim ve zarara 
karşı elbette ve elbette murahhaslarımızın İliç ol
mazsa beş yüz milyon lira bir tazminat isteme
leri lâzımdır. (Handeler)

SO YSALLI İSM AİL SU BH İ BEY (Burdur) —  
Zararlar onunla kapanmaz Hoca Efendi. îki bu
çuk milyar ister.

M EH M ED  V E H B İ Efendi (Devamla) —  Rica 
ederim, ben maliyundan değilim. Muhasebe me
muru da değilihı. Buna dair Heyeti Murahhasa-
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ııın ne istiyeceğinden de haberim yok. Ben kendi 
kanaatim olarak beş yüz milyon lira istiyorum.

SO YSA LLI İSM AİL SUBH İ BEY — İngiliz 
altını.

M E H M E D  V E H B İ BEY (Devamla) —  Hükü
met olur ki, milyar ister. Tabiî Hükümet hesa
bım yapmıştır ve Hükümet istiyeceğini istiyecek- 
tir. Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Lâkin efen
diler şunu biliniz ki; beş yüz milyon liradan aşa
ğı Heyeti Murahhasamız isterse ve bundan aşağı
ya razı olursa, ben millet namına razı değilim. 
(Alkışlar, bravo sadaları)

SO YSA LLI İSM AİL SU BH İ BEY (Burdur) —  
Senin gibi bir murahhas göndermek lâzım.

ZAM İR  BEY (Adana) —  Muhterem arkadaşlar 
bu kürsii hitabete çıkan arkadaşlarımız birçok 
meseleleri söylediler. Bendeniz öyle zannediyorum 
ki bâzı noktalar kaldı. Bunlar hakkında Heyeti 
Celilenizin tenevvür etmesi çok lâzımdır ve mem
leketin menafii iktizasındandır. Paşa Hazretleri 
bu kürsüde buyurdular ki, bizim hututu esasive- 
miz Misakı Millîdir. Evet şüphe yoktur ki Heye
ti Celileniz gibi, bütün milletin gayesi de budur. 
Bâzı zaruret neticesi, muvakkat bir zaman için 
hudut haricinde kalan ve adedleri üç yüz binden 
fazla... (Beş yüz bin sadaları) Evet muhterem 
arkadaşlarımın söyledikleri gibi beş yüz bine ka- 
rip Türk kardeşlerimiz, hudut haricinde kalmış
tır. Şüphesizdir ki yapılan bir itilâf ve bir zaru
ret neticesi idi. Buna kanaatim vardır. Biz ar
kadaşlar, bir hak istiyoruz. Şüphe yoktur ki, 
bu hudut haricinde kalan kardeşlerimizin böyle 
hudut haricinde kalmaları, bizim kalblerimizde 
de bir ukde olarak kalacaktır. Ve hiçbir vakit 
bu kardeşlerimizi, bu ııkdaşlarımızı unutmıyaea- 
ğız ve bizimle samimî bir dostluk tesis etmek is- 
tiyen devletler ve milletler bunu bilmelidirler ki; 
böyle yüreğimizde bir ukde kaldıkça, onlarla ara
mızda bir dostluk devamına imkân yoktur. Çün
kü dâvamız haktır. Arkadaşlar biz bir hak isti
yoruz ve hak için meydana atılmışızdır ve bizim 
hiç kimsenin ne malında, ne canında ve aharın 
arazisinde bir gözümüz yoktur, istediğimiz bir 
haktır. Bütün dünyanın kabul etmiş olduğu bir 
haktır. Biz bu hakkı iddia etmekle beraber, bü
tün dünyanın ortaya attığı prensipleri müdafaa 
ediyoruz demektir. Dâvamız haktır. Hiçbir va
kit beş yüz bin kadar olan Türk kardeşlerimizin 
hariçte kalması doğru bir şey değildir ve bu ha
lin böylece devamı daima ileride ihtilâfı mucibo-

lacaktır. Bizimle dost olmak istiyenlerle aramız
daki samimiyetimizi daima bozacaktır. Bendeniz 
Paşa Hazretlerinden çok rica ediyorum ve bu me
selenin samimî bir surette halledilmesi de çok 
muhtemeldir, bunu kendilerinden bilhassa istir
ham ediyorum ve bütün millet de bu meselenin 
bu suretle hallini bekliyor.

SÜ LEYM AN  N E C A T İ BEY (Erzurum) —  
Efendim Şark siyasetinin safahati mümeyyize- 
sinden birisi de, akalliyetler namı altında Türki- 
yeyi parçalamak ve Asya’yı yutmak meselesi Ol
duğu cümlenizce malûmdur. Son rhuzafferiyeti- 
miz üzerine bize tebliğ edilen notada, yine bu nok
ta üzerinde düşmanlarımızın nazarlarını tesbit 
ettiklerini görüyorum ve hattâ ırk i ekalliyet me
selesinin de buna ilâve edildiğini görüyorum. Bu 
mesele, mevcudiyeti milliyemiz için gayet ağır 
bir noktai nazar olduğundan ve bendenizi buraya 
gönderenlerin büyük bir kısmı da Kürt olduğun
dan, burada o vatan kardeşlerinizin hissiyatına 
tercüman olmak üzere; bu kelime ile düşmanları
mızın ifade etmek istediği maksadı dilim döndü
ğü kadar arz edeceğim ve bu suretle kitlei milli- 
yenin ne düşünmekte olduğunu Heyeti Aliyeni- 
ze ve hassaten Heyeti Murahhasamızın nazarı 
dikkatine arz etmiş olacağım.

Bir Garp âliminin dediği gibi en âdilâne tar
zı tesviye, içtimai vaziyetlere hürmetle yapıla
cak tarzı tesviyelerdir. O halde efendiler, düşü
nelim.

Acaba ırki akalliyetler namı verilen bu me
sele ııe olabilir? Ve bu ufki akalliyetler, acaba 
vaziyeti içtimayeleri itibariyle, bütün Türkiye’
yi teşkil eder kütlei umumiyeden ayrı bir mec
mua 'halinde midirler? Yoksa maddi ve mâne
vi insanları sevk ve id'are eden, içtimai ve ikti
sadi esaslar dolayısiyle yekvücu't yekdiğerin- 
den gayri kabili tefrik bir kül mü teşkil ediyor
lar? Bendeniz bu nokta üzerine, ndktai nazar
larınızı celbetmek isterim. Malûmuâlileridir ki 
efendiler; milletleri yekdiğerinden ayıran âmil
lerden birisi tarih, birisi de şüphesiz iktisadi 
vaziyetlerdir. Biz tarihin pek derin ve hattâ 
muzlim noktalarına kadar nazarımızı temdider- 
sek göreceksiniz k i:. Kürtlerin tarihî daima 
Türklerle beraberdir. (Şimdide öyle sadaları) 
Evet arz edeceğim.

Doktor Profesör (Zeç) gibi müdekkiklerin 
tetkikatı İlmiyesiyle sabit olmuştur k i: Ernıe- 
nilerin vilâyatı Şarkiyeye hicretinden iki bin
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sene evvel orada yerleşmiş ve orada büyük bir 
medeniyet tesisine muvaffak olmuş olan Tu- 
rani bir kavim mevcuttur ve bugün Kürt deni
len insanlar o kavmin ahfadıdır.

Bu, talihin kabul ettiği hakikatlerdendir. 
Binaenaleyh Türk ile Kürt ayrı bir kavim de
ğildir, bir... İkincisi; vakıa talihi tetkik ettiği
miz zaman, edvarı kadimede, Kürt namiyle bir 
isme tesadüf edilmemektedir. Malûmuâliniz ta 
edvarı kadim ede, Irak't a F a r i silerin ki -Tura- 
nidirl er- tesis ettikleri Hükümet bir zaman 
sonra, yerlilerin isyanı üzerine dağılmış ve da
ğılan bu anasır, Şimal dağlarına, doğru çekil
mişlerdi ve tabiî bu mağlûbiyetin neticesi ola
rak müteferrik bir halde dağlarda yaşıyorlardı. 
O sırada Şark’tan gelen Midya Türkleri, İrani- 
lerle birleşerek muazzam bir Hükümet teşkil et
tiler ve onlar Asurilcr üzerine hücum ettiler ki 
o da malûmdur. O zaman Asurilere karşı bü
yük bir kinle memlû olan bu heyeti içtimaiye, 
bu ordular, Turanlı olan İranilerin doğrudan 
doğruya hizmetine girdiler, İ raniler, bunların 
kahramanlıkları karşısında mephut kaldılar. On
lardan dolayı İran iler, bunlara Fariside kahra
man mânâsına olan (Kürt) namını verdiler. Yok
sa bunlar Türklerden ayrı bir millet değildir ve 
tarih bu noktayı sureti katiyede tesbit etmiştir. 
(Bravo sadaları) Sonra Van’daki yazma taşlar, 

bu kavminecibin âsarındandır. Ermenilerin bu 
baptaki iddiaları hilâfına Profesör (Zec) in tet- 
kikatiyle sureti katiyede sabit olmuştur ki, bun
lar Kürtlere aittir.

Şimdi islâmdan sonraki tarihi tetkik edersek 
görürüz ki, daima Türk ile Kürt beraber yürümüş 
ve İslâmiyet tarihini beraber yapmışlardır. (Bu
gün de öyledir şadalar]) Ve bugün de Kürt he
yeti içtimaiyesinin kalbine girecek olursanız on
ların kalblerinde bu milletin tarihinden ve emel
lerinden başka hiçbir şey ve hiçbir şevin yeri yok
tur. (Alkışlar)

Vaziyeti içti İlmiyeye gelince : Kürt, heyeti iç- 
timaiyesi asırlardan beri islâmiyetten sonra gelen 
Türklerle o kadar karışmıştırlar ki, bugün ikiye 
tefrik edilen millet yine yekvücuttur. Bugün öy
le bir Türk yoktur ki, dayısı, damadı veyahut ye
ğeni Kürt olmasın. Ve öyle bir Kürt yoktur ki, 
onun damadı yeğeni veyahut dayısı Türk olma
sın. Binaenaleyh benim annem Kürt... Beni an
nemden nasıl ayırırsınız? Ve annemden nasıl olur 
da, Avrupalıların birtakım entrikaları ve icatker-

deleri olan birtakım efsaneler arkasından gider? 
Bun un imkanı yoktur. Bu esaslar, birtakım Av
rupa entrikacılarının uydurmalarıdır. Heyeti 
Murahhasamız bu hususatı vesaiki lâzımesiyle, 
onların nazarı dikkatlerine arz etmelidir ve vazi
yeti içtimaiye hilâfında vukubulan bu iddiaların 
butlanı fiilen sabit olmuştur. Nitekim Sevr pa
çavrası meydandadır. Bizim en zayıf bulunduğu
muz anlarda ve daha Meclisi Âlimiz teşekkül et
mediği zamanlarda, İngilizlerin o kadar teşvikat 
ve tergibatına karşı bu paçavra çiğnenmiş ve 
üzerlerine atılmıştır. (Alkışlar) Tarihî olan ma
ruzatımın delâili, zamanımızdaki fiilî tecelliye!- 
tır. Sonra iktisadi noktai nazarlardan da düşü
nürseniz Türkler ve Kürtler gayrikabili tefrik
tir. Orada ne Türk Kürtsüz, ne Kürt Türksüz 
yaşıyabilir. Bunlar o kadar birbirine girift ol
muştur ki, hem kan suretiyle, hem tarih münase
betiyle, hem milliyet ve hem de din itibariyle ta- 
mamiyle yekvücutturlar. Sonra diyanet hususun
da daha fazla söz söylemeye lüzum görmem. Bu 
herkesin malûmudur. Binaenaleyh hulasaten He
yeti Murahhasanın nazarı dikkatine arz ederiz ki, 
memleketimizde ırki akalliyetlcr yoktur. Bunu 
icadedenler, maksadı mahsus üzerine icadetmis- 
lerdir. Bunlar üzerinde münakaşa etmeye hattâ 
bunların sözünü dinlemeye dahi Kürtlerin taham
mül edem iveceğini en katı lisan ile söylesinler.

DURAK BEY (Erzurum) —  Efendim arkadaş
larım bu hususta birçok söz söylediler ve her nokta
ya temas ettiler. Hattâ, zannediyorum ki. bende
nize söz kalmamıştır. Fakat söz istemiştim. Tabir 
âdet yerini bulsun diye birkaç söz söylemeni icab- 
ediyor. Efendiler! Geçirmiş olduğumuz safahat 
cümlemizin malûmudur. Biz pek acı, pek muzlim, 
pek karanlık günler geçirdik. Düşmanlarımız bi
zim aleyhimize bugü n, dün, geçen Harbi Umumi
de daha bundan evvelki harblerde düşmüş değil
dir. Efendiler! Tarihe atfı nazar edersek düşman
larımız üç yüz seneden beri bizi parçalamak isti
yorlardı ve zaman zaman fırsat buldukça her gün 
her saat bir parçamızı koparıyorlardı. Efendiler! 
ç ok güzel bilirsiniz ki, koskoca bir Osmanlı İmpa
ratorluğu Afrika’dan alınız, Asya/daıı geçiniz, 
Avrupa’dan geçiniz Viyana surlarına dayanan 
hududa bakınız, memleketimizin vüsati ne idi? 
Buralarını parça parça köpekler gibi bizden ko
pardılar ve son zamanda bizi öyle bir Iıale soktu
lar ki, mütarekeden sonra memleketimizin artık 
en ortasına, harimiisınetine kadar sokuldular ve
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taksimatlar yaptılar. Bizi bütün bütün parçala
maya kalkıştılar.

M EH M ED  ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib ) —  
Fakat harimiismetimizde boğuldular.

DURAK BEY (Devamla) —  Fakat efendiler: 
bunların sebeplerini pek güzel biliyoruz ki, bu 
fırçalanmanın sebebi yalnız saltanatlar idi, 
bu saltanatlar bizi parçalıyordu. Evet bir Sa
ray vardı.. O Sarayın etrafına birtakım adam
lar dolmuştu. Kemikçiler, pay kapanlar. Evet 
onlarm kâşaneleri, onların köşkleri, onların sa
rayları, onların cariyeleri, çalgıları, rakıları, 
içkileri vardı. Bu zavallı çarıksız millet evet; 
yine yarım çarık giyiyordu. O Saraydaki sul
tanları, adamları, o haşmeti, o dârâtı besliyor
du. Ne çare millet bilmiyordu, bilmiyordu, neyi 
bilmiyordu, efendiler; Bilmediği bir şey vardı. 
Her hangi bir yola gittini bilmiyordu. Çün
kü cahildi. Efendiler iyi biliniz ki, insanları 
felâketler intibaha davet ederler. Bizim üze
rimizden asırlardan beri felâketler geçti, geç
ti, geçti. Fakat zaman zaman da bize intibah gel
di. Cenabı Hakka çok şükürler olsun ki uyandık. 
Bir daha öyle uyumıyacağız. (İnşallah sesleri) 
Efendiler! Son zamanda bizi parçalayacakları 
zaman, zaten projelerini çizmişlerdi ve her ta
rafa kara çizmelerini, kara gözlerini soktuk
ları zaman artık millet yıkmış, kırmış ve her 
şeye veda etmek istemişti. Veda etmekle iste
diği sıı idi : Ya ölüm! Ya istiklâl!... Evet mil
letin hiçbir şeyi yokken, topu yokken, silâhı 
yokken, cephanesi yokken, hiçbir şeyi yokken, 
hepsini elinden almışlarken, evet, millet top
landı, didindi, ne yaptı yaptı koskoca bir ordu 
meydana, getirdi. Bendeniz çok âlâ takdir edi
yorum ki, bugün Türk Ordusu Avrupa’nın, As
y a ’nın, en güzel, en kuvvetli ordularından 
birini teşkil ediyor. (Alkışlar)

Evet efendiler; bugün o süngü bizde mev- 
cudoldukça bütün dünya bizim karşımızda tit- 
riyecektir. Efendiler! Yalnız bugün ııüfıısen kü
çüğüz, fakat kudreteıı, kııvveteıı çok büyüküz ve 
çok yükseğiz. (Tabiî sesleri) Türk ölmediğini 
ve ölmiyeceğini bütün dünyaya ispat etmiştir. 
İşte bugün meydandadır. îşte bütün dünya gö
rüyor ki Türk ölmedi ve ölmiyecektir, yaşaya
caktır.

Efendiler! İşte bu nokta nazarı itibara alı
nırsa bugün Avrupa’ya gidecek arkadaşlarımız, 
Sulh murahhaslarımızın karşısında Avrupa hü

kümetlerinin eskiden bize yaptıkları gibi bir şey 
yapaımyaeaklar1111 pek güzel bilirler. Evet efen
diler; biz memlekette adlî, iktisadi, malî kapi
tülâsyonları kaldırarak attık, yıktık, bunları bir 

ı daha kabul etmiyeceğiz. Onlar İlilmiyorlar mı 
ki; biz bir imparatorluk zamanında bir aile idik, 
içimizdeki aile reisimizin bize karşı yapmış ol
duğu ' tahakküme tahammül edemiyerek kırdık, 
yaktık, yıktık. Bir aile, bir aile reisinin kendi
sine yaptığı tahakkümü kabul etmezse, başka
sının yapmak istediği tahakkümü kabul eder 
mi? Buna imkân var mıdır1? Bunu Avrupa gü
zel takdir etmeli, bendeniz buradan bütün Av
rupa’ya ve cihana ilân ediyorum ki; Türkiye'
de artık kapitülâsyonlar gibi öyle birtakım en
trikalara ve sairelere boyun eğecek tek bir fert 
yoktur. Ona cevap verecek .süngüdür, süngü - 
dür. Efendiler! Bu hususta urun söz söylemek 
istemiyorum. Çünkü lüzum yoktur. Yalnız arz 
ederim ki; Türkleri n  bir âmâli mil üyesi vardır. 
Amali milliye diyorum, nazarı dikkatinizi eelb- 
ederim. Tekrar ediyorum; Türkler âmali milli- 
yeleri hilâfında katiyen bir şey kabul etmiye- 
ceklerdir. Bunu bütün Avrupa bilsin. Mu
rahhaslarımızın bizim âmâli milliyemiz dâhilin
de hukukumuzu müdafaa edeceklerine bendemiz 
katiyen ümidvarım ve eminim, ona şüphe yok- 
tur. Çünkü murahhaslarımız da bizim gibi ya
nık ve bizim gibi vazifeye alâkadardırlar. Bu
na hiç sek ve şüphem yüktür. (Bütün Meclis de 
öyledir sadaları) Evet! Bütün Meclisin itima
dının berkemal olduğuna katiyen şek ve şüphesi 
yoktur. Yalnız oraya gidecek murahhaslarımı
za arzu ettiklerini verdik. Harcırahlarını verdik. 
Yevmiyelerini verdik. Her şeylerini ikmal ettik. 
Onları selâm etl iyeceğiz. Yarından sonra inşal

lah yolcudurlar. Fakat kendilerinden evvelce 
rica ediyorum. Burada arkadaşlarımızın söy
ledikleri sözleri nazarı dikkate alarak bilhassa 
benim arz ettiğim gibi âmâli milliyemizi nazarı 
dikkate alarak inşallah bu meseleyi muvaffakiyet
le intacederek buraya gelirler. Ve hepsi bu 
memleketin, bu vatanın pırlantadan yüzük kaş
ları olurlar. Şayet efendiler! Murahhaslarımız 
âmâli milliyemizi unutarak - Unutmazlar ya - 
fakat unutarak her halde âmâli milliyemizden 
en ufak bir şey feda ederek buraya dönerlerse 
- her halde onu da Meclisi Alinizin kabul etmi- 
yeceğine eminim, ona şüphe yok - fakat bende
niz onlara güzel bir hediye hazırlan!ışınıdır.
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İki paralık bir kırmızı sicim. Millet namına söy
lüyorum, âmâli milliyemizi temin edip gelmeli. 
(Alkışlar, bravo, sadaları)

YU SU F Z İY A  BEY (Bitlis) —  Muhterem ar
kadaşlar! En mühim ve en hayati bir mesele 
karşısındayız. Toplar, tüfekler, susmuş, mevkii 
cidali yeşil masalara, karihalara, dimağlara 
terk etmiştir. İstihsal edilen şanlı zafer bir meb- 
dedir. Ve bizi hüsnüneticeye isal edecek dimağ
ların zaferidir. Malûmdur ki, gayemiz, umdei 
esasiyemiz hür ve müstakil bir Devlet teşkil et
mekten, hür ve müstakil olarak muayyen millî 
hudutlar dâhilinde yaşamaktan ibarettir. Bu
güne kadar takibettiğimiz siyaset, bundan son
ra istihsal edilecek netice bu gayeyi temin ede
cek mi, etmiyecek mi? Bu mevzu etrafında bi
raz imali fikir etmek biraz olsun tetkik etmek, 
zannederim, lüzumludur. Efendiler : Şimdiye 
kadar takibettiğimiz- siyaset üzerinde bir an 
tevakkuf edersek gayemizi muhil zannedersem 
karşımızda bir engel vardır. O ise Fransızlarla 
akdettiğimiz muahede değil, muvakkat îtilâf- 
namedir. Malûmunuzdur ki, o îtilâfname zaru
retlerin mahasalıdır. Zaruretler zail olunca mâ- 
kulâta ricat lâzımgelir. Mâni zâil olunca mem
nuun avdeti iktiza eder. Bendeniz Heyeti Ve- 
kilemizden, sulh akdine gidecek murahhasları
mızdan şu suali soracağım? Şu itilâf nam enin 
mâkulâta ircaı mümkün müdür, mümkün değil 
midir? Bu suale müspet, muayyen cevap alacak 
olursam sulh akdedileceğine kaani olabilirim. 
Menfi cevap aldığım takdirde maalesef diyece
ğim ki, akdedecekleri sulh nâkısdır, nâtamam- 
dır. istiklâlimize gayrikâfidir.

Efendiler, Fransızlarla akdettiğimiz îtilâfna
me, eğri ivicaçlı, evet iğri büğrü yollarla istiklâ
limiz üzerinde tehditkâr bir vaziyet almıştır, 
îtilâfnamenin tesbit ettiği hudutları bir kere 
daha nazarı dikkati âlinize arz ediyorum; 
Mardin’in, Nusaybin’in, Sürüç’ün. Kilis’in, 
(Urfa’nın, sadaları) cihazı teneffüsü olan bu 
hudut bütün memleketimizi, bu yurtlarımızı 
bütün mânasiyle felcetmiştir. Aynı suretle Ur- 
fa da, Anteb de, Maraş da bundan mutazarrır 
ve müteessir olmuştur.

NECİB BEY (Mardin) —  Hattâ Bitlis d e !
YUSU F BEY (Devamla) —  Bu gayritabiî hu

dudun tevlidettiği gayritabiî vaziyeti coğrafiye 
Nusaybin, Suruç, Kilis âsaririni meflûç ve meş

kûk, tehditkâr bir âkıbete ilka ettiği malûm
dur. Salâhiye etrafında yaşıyan insanları da 
akıbeti elim bir vaziyete ilka etmiştir. Efendi
ler, Mardin’in, Süruç’ün, Urfa’nm hayatı ikti- 
sadiyesi sönmeye mahkûmdur.

Y A SIN  BEY (Gazianteb) —  Hattâ Türkiye’
nin !

YUSUF Z İY A  BEY (Devamla) —  Çünkü, on
ların pazarı iktisadı, alım, satım mahalleri bü
tün mânasiyle hududun ötesine intikal ediyor. 
Hududun ötesinde yeni yeni şehirler, yeni yeni 
pazarlar, yeni yeni yeni iktisat menabii do
ğuyor. Arkadaşlarımızın ekserisinin vaktiyle 
gördüğü veçhile Cerablus’u - işhadederek söy
lüyorum ki - bundan iki sene evvel âşarı 
atîkadan başka hiçbir şeyi olmıyan Cerablüs 
bugün güzel bir şehir olmuştur. Çünkü, efen
diler, buna sebep var. Almak, satmak için hattı 
geçip de bu tarafa gelmek istiyenler ağır Güm
rük Resmine tâbi bir şey almaktansa orada da
ha ehven fiyatla alım, satımlarını temin ediyor
lar. Bunun için Anteb’in, Mardin’in menabii 
serveti öteye intikal ediyor. Arkadaşlar, insan
lar, doğduğu yeri değil, doyduğu yeri severler. 
Bunun için orada doyacak daha mühim vesait 
buluyorlar.

Dr. M U STAFA BEY (Kozan) —  Bu şazdır.
YUSUF ZİY A  BEY (Devamla) —  Zatıâlinizi 

istisna ediyorum.
Dr. M U STAFA BEY (Kozan) —  Yalnız beni 

değil, bütün memleketi istisna ediniz.
YUSUF Z İY A  BEY (Devamla) —  Efendiler 

tekrar ediyorum, insanlar şaz olarak doğdu
ğu yeri çok sever. Lâkin bu şazdır. Fakat umu
miyetle doyduğu yeri severler. Bendeniz bunu 
iddia ediyorum. Bugün Amerika’ya fevç fevç 
muthacirler gidiyor. Niçin gidiyorlar? Çalışmak 
ve doymak için gidiyorlar. Niçin doğduğu yer
lerde kalmıyorlar? Efendiler maatteessüf bu 
hakikattir, insanlar akın akın doydukları o ye
re gidiyorlar. (Gürültüler) (Devam sesleri) 
Ben [hakikatten bahsediyorum, meşhudatımı 
söylüyorum. Rica ederim sükût ediniz. Siz gör
memişsiniz, hamiyetten bahsediyorsunuz. ( De
vam sesleri) Efendiler; vazıyeti elime devam 
ederse Mardinliler Ana Vatanlarını terk etmek, 
daha içerilere çekilmek ıztırarındadırlar. Hududun 
öte tarafına değil, daha içeri çekilmek ıztıra- 
rındadırlar. Çünkü menabii iktisadiyeleri, me
nabii ziraiyeleri...
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NECİB BEY (Mardin) —  Hattâ arazileri.
YUSUF Z İY A  BEY (Devamla) —  Kamilen 

hattın ötesinde kalmıştır. Hattın ötesine gidip 
de arazilerinden istifade etmek imkânı kalma
mıştır. Ziraat bu merkezde olduğu gibi ticaret 
de aynı hal üzerindedir. Hattın ne kadar ya
kından, ne kadar gayri tabiî olarak geçtiğini 
ispat için Mardin'de Nusaybin 'de Kilis'te aha
li, hattı karşısında siyah bir matem kurdelesi 
halinde görür. Bu hat o kadar gayritabiî bîr 
surette geçiyor ki K ilis’te Nusaybin’de meza- 
ristanla kasabaları tefrik ediyor. Mezaristan ka
sabanın, hattın öte tarafında kalıyor. Bir gün 
gelecek ki Suriyeliler ölülerinizi buraya def- 
netmiyeceksiniz, diyecekler. Bu vaziyette ora
daki insanlar nasıl yaşıyacaklar efendiler? Bu 
îtilâfnamenin tâyin ettiğim elîm vaziyet neti- 
cesindedir ki Antakya’da üç yüz bin Türk 
Müslüman...

NECİB BEY (Mardin) —  Beş yüz bin...
YUSUF Z İY A  BEY (Devamla) —  Bugün ec

nebi elinde inliyor.
Dr. M U STAFA BEY (Kozan) —  Rica ederim 

Haleb’i de unutmayın; Haleb'de 150 bin nüfus 
Türk Vardır.

YU SUF Z İY A  BEY (Devamla) —  Rica ede
rim onu da zatıâliniz söylersiniz. Bu 300 bin 
Türk Müslüman hiçbir hakka, hiçbir hukuka 
müstehik olmıyarak Fransız mandası altında Er- 
menilere, Dürzülere tevdii mukadderat etmiş
tir. Çünkü orada mukadderatı idare edenler 
anasın gayrimüslimeden bulunanlardır. Bun
ların islâmlara karşı olan kini, garazı sizce 
malûmdur. Onlar islâmlara zehirli dişlerini na
sıl batırırlar sizce malûmdur. Efendiler îtilâf
namenin tâyin ve kaydettiği şerait dâhilinde 
İskenderun ayrı, hususi bir idareye tâbi olmak 
lâzımgelirken sizi temin ederim ki bugün İs
kenderun’da Erivan’dan ziyade hummavi bir 
Ermeni mevcudiyeti yaşıyor. Ermeni muame
lâtı yaşıyor. Makamât, bütün memuriyetler 
sırf Adanandan giden Ermenilerin elindedir. O 
zavallı islâmlar daha dün Adana’dan kaçan 
Ermenilere tevdii mukadderat etmiş, inim inim 
inliyor. Efendiler bunları düşünmek bizim için 
bir borç bir farizadır.

REFİK  BEY (Konya) —  Hepimiz için.
YUSUF Z İY A  BEY (Bitlis) —  Binaenaleyh 

Heyeti Murahhassamızın kemali ehemmiyetle

bu nokta üzerine nazarı dikkatlerini celbediyo- 
rum. Efendiler umdemizi, gayemizi tâyin ve 
tahdideden Misakı Millîdir. Suriye’ye tefrik 
edilen mahaller Misakı Millî (hudutları dâhilin- 
dedir. Misâki Millî lâyetegayyerdir. Bunu de- 
fatle iddia etmişken zaruretlerin mahsulü ola
rak onları terk ve tağyir etmişizdir.

NECİB BEY (Mardin) —  Terk etmemişizdir.
YUSUF ZİY A  BEY (Devamla) —  Binaenaleyh 

Misaki Millî iyi düşünülmüş bir kitabı kanaat 
ise onu tağyir etmemenizi rica ederim. Yine 
Misaki Millî hudutları dâhilinde olan Kerkük, 
Musul, Süleymaniye ta Hankın ’a kadar bu ma
haller Şark vilâyetlerimizin bir cüz’ü lâyenfek- 
kidirler. Bunları ayırmak Şark vilâyetlerimiz de 
bir membai nifak ve şikak uyandırmaktadır. 
Şark vilâyetlerimizi Musul’dan Kerkük’ten, Sü
leymaniye’den ayırmak onları felcetmektir. Hem 
felcetmektir hem Şark vilâyetlerimizin huzur ve 
sükûnetini selbetmektir. Arkadaşlarımızdan bâzı- 
ları akalliyetler bahsinde Avrupa’nın bizim için 
hazırladığı afyonlu aldatıcı yeni kelimelere inti
kal ettiler. Bendeniz de müsaadenizle aynı mev
zu üzerinde bir iki söz söyliyeceğim. AvrupalI
lar diyorlar ki: «Türkiye’de yaşıyan akalliyetle- 
rin en büyüğü, en kesretlisi Kürtlerdir. Bendeniz 
Kürdoğlu Kürdüm. Binaenaleyh bir Kürt Me
busu olmak sıfatiyle sizi temin ederim ki Kürtler 
hiçbir şey istemiyorlar. Yalnız büyük ağabey
leri olan Türklerin saadet ve selâmetlerini isti
yorlar. (Alkışlar) Biz Kürtler vaktiyle Avrupa'
nın Sevr paçavrası ile verdiği bütün hakları, 
hukukları ayaklarımız altında çiğnedik ve bütün 
mânasiyle bize hak vermek istiyenlere iade ettik. 
Nasıl ki, Elcezire Cephesinde çarpıştık. (Alkış
lar) Nasıl ki, Türklerle beraber kanımızı dök
tük, onlardan ayrılmadık ve ayrılmak istemedik 
ve istemeyiz. (Alkışlar) Binaenaleyh sözüme hi
tam verirken Heyeti Murahhasamızdan rica ede
rim ki, akalliyetler mevzuubahsedildiği zaman 
Kürtlerin hiçbir mütalebesi olmadığını ve Kürt- 
lerin kanaatine tercüman olarak buradan söyle
diklerimi söylesin ve iddia etsin. Binaenaleyh 
tekrar rica ederim ki, Suriye’de, o mevhum Su
riye’de terk ettiğimiz hudutları kurtarsınlar. Bu  
memleketin, bu vatanın eczası, en mühim parçası 
olan Kerkük’ü Süleymaniye’yi Musul’u unut
masınlar. (Zaten orası bizimdir sesleri) Bina
enaleyh bu istirhamımı takdimle sözüme hitam 
veriyorum. (Bravo sesleri), (Alkışlar)
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TUNALI H İLM İ BEY (Bolu) —  Arkadaşlar, 
âkibet niçin mebus olduk?

Y A S IN  BEY (Gazianteb) —  Reis Bey rica ede
rim muhtasar söylesinler.

REİS —  Çok söz alınış arkadaşlar vardır. 
Bunun için bütün beylerden ihtisarı rica ede
rim.

M EHM ED ŞÜKRÜ BEY — (Karahisarı Sahib) 
—  Söylenen sözler söylenmezse ihtisar edilmiş 
olup.

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) —  Niçin me
bus olmak istiyorsun? Suali ruhisinin cevabı
nın bilfiil verileceği bir güne geldik. Sulhu 
Misakı Millî dâhilinde akdetmek için mebus 
olmak istiyordum. Eğer ilk söz alanlardan olay
dım kürsiye çıkarak ancak diyebilecektim ki 
sükûtumla ruhumu dinlemeye karar verdim. 
Zira o derece vecdü istiğrak içinde idim. Fa
kat; biraz zaman geçti, kendimi birkaç söz 
söylemek iktidarında buluyorum. Arkdaşları- 
mızdan Necati Bey kardeşimiz en mühim bir 
noktaya dokundular. Badehu yine o nokta 
üzerinde birçok meseleler mevzuubahsoldu. Irki 
akalliyetler meselesi.. Buna dair bir hâtıramı 
muhtasaran zikredeceğim. Heyeti Murahhasınız
la beraber cümlemize hattâ bütün millete İngi
liz hilekârlığının ne derece ince ve derin ol
duğuna bir misal olsun. 1335 senesi Şuba
tında idi öyle zannediyorum. İstanbul Mecli
sinin açıldığı ilk aylarda idi. Meclisi Mebusana 
Matbuat Müdüriyeti tarafından tabedilip gönde
rilen hususi ajanslar meyanında biri nazarı 
dikkatimi celbetti. Alelıtlak hepsi Türk ve Müs
lüman düşmanı olmakla mâruf İngiliz matbua
tından ve en azılılarından biri bunu yazan 
idi. Yani Morning Post Gazetesi İstanbul 
muhabiri diyordu ki şimdiye kadar oturulan 
sulh mâsaları başında olduğu gibi zannetmeyi
niz ki bu sefer de ilk sırada gayrimüslimleri 
bulacaksınız. Bu sefer katiyen ön sırada bula
cağınız kimselerin başlıcaları Müslümanlar ola
caktır ve bunların da başlıcaları Çerkezlerdir.

Badehu Anzavur'un vukuatından ve saire- 
den bahsediyor. Beni derin bir düşünce aldı, 
beıı karşımdaki Müslüman olan o Çerkez kar
deşime karşı bir şüpheli his beslemezken nasıl 
oluyor ki, bir Ingiliz gazetesi bunu yazıyor. 
Araya bir fenalık sokuyor ve Çerkezleri büsbü
tün kışkırtmak ve saire ve saire... Âkibet ara

dan bir zaman geçti, yani bir iki sene geçti 
ve nihayet ortaya yeni bir tâbir çıktı. O da 
Irki akallivet... Evvel dinî akalliyet idi. Şimdi 
lıkı akalliyet oldu. Bu misali zikrederek Heye
ti Murahhasamızın son dereceye kadar bu nokta
ya, nazarı dikkatlerini cel betin ek isterim. Bah
sedilecek noktalar çok, hattâ arkadaşlarım o 
noktaları birer birer tadadetmemiş olsalardı bi
le ben o noktalara temas etmek istemezdim. Zira 
Heyeti Murahhasamıza itimadımız yüzde yüz 
değil, bunun fevkindedir. Allah İsmet Paşa Haz
retlerine keskin kılıcı gibi keskin kalem, nasi- 
betsin. Yalnız geçen akşam bir münasebetle o 

mahut paçavrayı önüme aldım. İnsan garip... 
Malumuâliniz. Güle güle okudum. Doğrusunu 
söyleyim pek çok okumadım. Fakat birkaç ke
re okudum. Bir meseleyi aramak münasebetiyle 
daha derinden okudum. Anladım çok tuhaftır, 
havsalanı, ruhum bir türlü alışamıyor. Hor satır 
o kadar yabancı geliyor. Dedim ki, inşallah na- 
sibolur da yalnız bu kelimeyi kürsüden söyliye - 
bilirim. Arkadaşlar, nedir o da, pek âlâ 
tahattur edersiniz ki, seyahat alemlerinde, 
arabalarda, trenlerde, vapurda insan eğ
lenceli kitaplar alır da, yani roman filân alır 
da okur. Arkadaşlarımdan Sulh Heyeti Murah- 
hasasından, müşavirlerinden, hattâ diyebilirim 

ki, neferlerine kadar istirham ederim. O melûn 
paçavrayı tekrar tekrar okusunlar. Âdeta ezber
lesinler. Zira Sırrı Beyin dediği gibi, o mahut 
isim anılmaksızın hepsi yine tekrar edilecek, 
böyle olduktan başkaca bendeniz de diğer arka
daşlarım gibi pek yanlış yapılmış olan bir iş
ten bahsetmek isterim. 1337 senesinin 12 Teşri
nievveli benim için azimler doğurmuş bir matem 
günü olmuştur. Zira bendeniz o gün hükmettim 
ki 20 Teşrinisânide imzaya mecbur olduğumuz 
itilâf name muhakkak surette... (Etmedik, sada- 
ları) Müsaade buyuran, benim kanaatim, benim 
kabulüm demek imzam demektir. İmza ettim. Fa
kat muvakkat bir zaman içindir. Arkadaşlar ırk
tan bahsettiniz, milletten bahsettiniz, diyanetten 
bahsettiniz. Oralarda kanıyan kalblerin buralar
da akisleri derecesinde din kardeşlerimin ve Mec
listeki arkadaşlarımızın kalblerinin sızladıkların
dan bahsettiler. Ben hissiyattan tecerradederek 
maddi olacağım. Arkadaşlar bir an için maddi dü
şüneceğim. İskenderun Körfezini Anadolu’nun 
ağzıdır tasavvur ediniz, bir insan ağzı kapatıl-
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mis yaşıyabilir mi? Yaşayamaz mı? Arkadaşlar 
diyebilirim  ki; Türk İzm ir için tutuştuk. H issiyat
tan tecerrüdedelim .

İskenderun İzm ir’den daha mühimdir. Günkü 
İskenderun’un mu varedatı tâ İra n ’a kadar gider. 
İran ’dan gelenler İskenderun ’a kadar gelirler. 
E ğer İskenderun olmazsa A nadolu, hele yalnız 
Cenubi A nadolu  değil, Şarki - A nadolu da kati
yen yaşıyamaz. Şim di arkadaşlar; kısa kesmek 
elzemiyetine binaen yâlnız bir sualim vardır. 
A caba bir insanın yarısı bir tarafta yarısı diğer 
tarafta kalmak ihtimali var mıdır? B u ne dernek 
ikiye ayrılmıştır. İşte itilâ f namenin C enup’ta b ı
raktığı parça arkadaşlar, bir insanın kolunu, ba
cağını bir tarafa ayırması demektir, gayritabiî- 
dir. Gayritabiî olan dünyada yaşıyamaz. D ünya
da yaşıyabilmek m ecburiyetinde ise mutlak suret
te başka türlü hareket etmek m ecburiyetinde ka
lır.

Y ASİN  BEY (Gazianteb) —  Kalmıştır.
TUN A LI HİLM İ BEY (Devamla) —  Ümidede- 

riz ki; bizimle R uslardan sonra dost olan dostla
rımız gayetle âlimane, hakimane ve kiyasetper- 
verane bir düşünce ile bu hatayı çarçabuk ve su
huletle tashih ederler. Arkadaşlar son bir iki söz. 
(E y  sadaları) E fendim  tarih gösteriyor ki; b il
mem ta küçükten beri kanaatim odur. İngiliz aya
ğını hangi noktaya, koymuştur, basmıştır; geriye 
almaz. Meğer ki, o ayak kırıla. Evet tarihe bir 
göz atacak olursak bu yalnız ve yalnız bir kere 
vukubulmuş. O da bundan 160 - 170 sene evvel 
senelerce süren Am erikalıların ihtilâli ve  hattâ 
dostlarımız Fransızların, Am erikalılara senelerce 
müştereken ve b ilfiil muaveneti neticesinde İ ngi- 
l izlerin ayağı kırılmış ve ayağını oradan geriye 
almıştır. Garip b ir tesadüf.. Fransızlar bu işde ve 
son zamanlarda bizim le dost oluyorlar. İnşallah 
biz de o itilâfı b ir fâlhayır addedebiliriz. E fen
d im ; İsmet Paşa H azretleri ve diğer Heyeti Mu- 
rahhasalarımız arkadaşlar; biliniz ki, cihan tari
hinde İngilizlerin ayağını ikinci defa  olarak k ır
mak şerefi bu T ürk ’e nasiboluyor, bu şerefle g i
diyorsunuz ve şerefi görüyorum . Bu sabah gelen 
ajans d iyordu  ki, yine H eyeti Vükelâ Reisi (B o- 
narlâv) ağzından Çanakkale katiyen Cebelüttarık 
olamayacaktır. Oradan kıtaatımızı alacağız. Evet 
katiyen alacaklar.

R E FİK  BEY (Konya) —  Hiledir, Aldanma hi
ledir.

M EHM ED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib ) - -  
Gazetelerde okuduğumuz şeyleri rica ederim 
tekrar etme.

TUNALI HİLM İ BEY — İstirham ederim, om
dan İngiliz çekilse de korkunuz M  yine çekil
memiştirler.

A L İ CENANİ BEY (Gazianteb) —  E fendiler 
benden evvel bu kürsüyü işga l etmiş olan ar
kadaşlarım  vatan haricinde inlem ekte olan 
kardeşlerim izin  vaziyetin i m ufassalan izah et
tiler. M ondros M ütarekenam esinin akdolundu- 
ğu tarihten  itibaren gayet elim  b ir  esaret ha
yatı yaşıyan  bu  halis T ürk  vatanperver ahali
nin çektiği m ezalim i burada teşrih etm ek b e l
idi «başınızı ağrıtacaktır. (H a y ır  sadaları) B â 
zı arkadaşlarım ız kısa söylem eyi arzu ettikleri 
için  pek tafsilâta  giri şm iyeceğim . Y aln ız  şura
sını arz etm ek isterim  k i; tarih baştan aşağı 
karıştırılırsa, T ürk  m illetinin daim a hâkim 
yaşadığı ve  h içb ir zaman esarete düşm ediği 
vâkayi ile sabittir. B izim  Cenup hududum uzda 
vatanın öz parçasından 500 bin  T ürkün esaret 
altında yaşatılm asının im kânı yoktur. B en em i
nim M  orayı bugün tahtı işgalinde tutanlar da. 
bunu pekâlâ bilirler. E fen diler M isâkı M illî 
ile husulünü ahdettiğim iz âmâli m illiye - ben 
eminim k i - H eyeti M urâhhasam ızın sâyü g a y 

retti neticesinde inşallah tam am iyle hâsıl o la 
caktır. Y ok sa  birim  hududum uz haricinde k a 
lan bu Türk  vatandaşlarım ızın orada k aim esiy
le bendeniz b ir  sulhün vücut bulm ayacağına ta
m am iyle kaani değilim . Çünkü efendiler Türk- 
ler, esarete, mazalime dayanam azlar. Bugün 
oradaki kardeşlerim iz sâkit ve sâm it du ruyor
larsa emin olunuz k i bu heyetin  kendilerini 
yak ında  kurtaracakları hakkındaki kanaatleri 
sebebiyledir. E ğer bu  kanaat hâsıl olmamış o l
sa, i d i ; bugün emin o lu n u z ; İzm ir ve havalisin
de olan karili m ücadelât, bu  havalide de ay
niyle vâki olacaktı. T ürk iye  B üyü k  M illet 
M eclisi H üküm etinin bütün dünya ile sulh ve 
salâh içinde yaşam ak arzusunda olduğunu her 
vesileden bilistifade dünyaya ilân etmiş ve 
tertibeyled iği M isakı M illîde ancak bu um de
nin husulü için  lâzım  olan esbabı ihzar ede
rek  m eydana gelm iştir. E fen diler b iz kim se
nin hakkına tecavüz etm ek istem iyoruz. 
F a k a t; hakkım ıza da tecavüz edild iğin i de 
görm ek istemeyiz. B izim le sulh akdetm ek isti-
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İ : 132 3 .1 1 .1 3 3 8  C : 3yenler, bizim hukukumuza hürmet etmelidirler. Bu kanaatle sözümü kesmek istiyorum ki; Misa- kı Millînin hududu haricinde eğer Türk milletinin mühim bir kısmı kalmak ihtimali olursa Şarkta sulh katiyen temin edilmiş olamaz. Heyeti Murahhasamız gibi karşımızda sulh masasına oturacakların da bunu bilmeleri icabeder. Hattâ Suriyeliler bendeniz ümit ve arzu ederim ki; inşallah onlar da istiklâllerine sahibolurlar ve müstakil olarak yaşarlar. AvrupalIlar, onlar-  la bizi epeyi bir mücadeleye sevk edecek mühim bir parçayı Suriye dâhilinde bulundurmak istemezler. Bu meseleyi burada kapı-  yarak bâzı mesail hususunda mâruzâtta bulun-  mak isterim. Deminden arkadaşlarımızdan Vehbi Efendi gayet güzel bir fikir dermeyan etti.  O fikir hepimizin kabul ettiği bir fikirdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Os-  manii İmparatorluğunun üzerinde doğmuş yeni bir hükümettir. Bundan epeyi müddet evvel OsmanlI imparatorluğundan birçok yerler ayrıldı. Fakat bugünkü ayrılan aynı vaziyette değildir. Bugün Osmanlı imparatorluğu tarihe karışmış yerinde millî bir hükümet vücuda gelmiştir. Hattâ bugün Osmanlı imparatorluğundan, beş altı hükümet vücuda gelmiştir. Büyük Millet Meclisi Hükümeti de bu hükümetlerden birisidir. Binaenaleyh; bundan evvelki muahedelerle bizden ayrılan yerlerin Düyunu Umumiye hisselerini bizden almak için o maddelere birtakım şeyler ilâve ederek eski Osmanlı imparatorluğunun bakıyei seyyiatı olan düyunu bize yükletmek istiyeceklerdir. Biz katiyen kabul edemeyiz. Efendiler, Misakı Millîde bir Osmanlı imparatorluğunun mukavelâtına riayet edeceğimizi ve hissemize düşen borçlarımızı da. kabul edeceğimizi tesbit ettik. Fakat efendiler, biz hiçbir zaman eski imparatorluğun borcundan ana vaziyetinde mesul olamayız. Bizden ayrılmış olan hükümetler, hattâ Berlin Muahedesiyle ayrılmış olan parçalar üzerinde miktarları bile taayyün etmiş birtakım borçlar vardır ki; hâlâ bunlar tesviye edilmemiştir. Berlin Muahedesi ve onun akibinde 1881 tarihinde Yunanistan’la Tesalya üzerinde yapılan muahedeler ve bu muahedelerin düyun ve tazminata ait fıkaratı mah- susasında Yunanistan’a, Sırbistan’a, Karadağ’a isabet eden düyunat hisseleri tâyin edilmiştir. Her şey hazırlanmıştır. Efendiler aradan kırk üç sene geçtiği halde, bu düyunun gerek aslım

ve gerek faizini bu millet hâlâ kendisi vermiştir. «Muahedatı sulhiye ile Türkiye’den ayrılacak olan hükümetler, Düyunu Umumiyeden isabet edecek hisseyi kabul edecektir ve bu bi- lâhara tâyin edilecektir.» diye birtakım maddeler de vardır, bundan sonra bu millet borç altına giremez. Vehbi Efendi Düyunu Umumi- yemizin olmadığından bahsetti bendeniz olmadığından değil, fakat; kalmıyacağından bahsedeceğim. Eğer masanın başında hesaba oturulursa arz ettiğim gibi senelerden beri bize faizini ve faizinin faizini ödettikleri nazarı itibara alınır ve hesapolunursa ve sonra bizim de vatan haricinde kalmış olan birtakım hukuk ve emvalimiz ve emlâkimiz bize teslim olunur veya bedelleri verilirse bendeniz eminim ki; millet tamamen Düyunu Umumiyeden kurtulacaktır. Bendeniz, Düyunu Umumiyenin sureti taksimine dair bir bahiste bulunmıyacağım. Çünkü Istilı- zaratı Sulhiye Komisyonunda zaten esaslar hazırlanmıştır, gınayi mucibolur. Yalnız şurasını arz etmek isterim ki, Devletin birtakım emvali vardır. Emvali Umumiyei Devlet... Bunların arasında bir kısım, vazaifi umumiyei Hükümeti ifa için tesis edilmiş, yapılmış birtakım meba- nidir ki, hapsaneler, hükümet konakları, kışlalar vesair mebani... Bunlar, bir hükümet ayrıldığı zaman, onun yerine teessüs eden veyahut onun yerini işgal eden hükümete doğrudan doğruya intikal eder. Fakat Bunların haricinde birtakım emvali hususiye vardır ki, bunların (Prive) edilmesi lâzımdır. Bunlar bilâbedel intikal edemez. Efendiler, bendeniz bu meyanda bâzı şeyler tadadetmek isterim. Bizim için bunlar gayet kıymettardır. Ve zannederim ki, bunların bedeli altmış milyon liraya varacaktır. (Hi
caz Demiryolu, sadaları) Hayır ondan başka. Efendim, Haleb vilâyetinde Hükümetin yedinde Hakanı Mahlû, Abdülhamid Han Gaziden intikal etmiş olan altı yüz küsur parça çiftlikât vardır. Suriye vilâyetinde ve diğer yerlerde birçok arazi mevcuttur. Mebanii hususiyeler vardır. Bağdad vilâyetinde gayet geniş arazisi vardır. Basra vilâyetinde gayet geniş arazisi vardır. Bunlar, emvali hususiyedendir. Bunlara ilâveten yine Hakanı Mahlû, Abdülhamid Handan Hükümete devreden birtakım emlâk vardır. O emlâk de Devletin emvali umumiyesinden değil, emvali hususiyesindendir. Bunlar, Emlâki Emî- riye Müdüriyeti marifetiyle idare olunurdu.
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Neft menbaları vardır. Hattâ onun Vahideddin tarafından İngilizlere satıldığı da bir zamanlar mevzuubahsoldu. Onlar doğrudan doğruya Hükümetin hususi emvalindendir. Sonra efendiler, Şattulârab üzerinde yine bu emlâki müdevvere- den bir Idarei Nehriye vardır. Şattulârab üzerinde vapur işletmek imtiyazını haizdir. Hattâ vapurları da vardır. Şimdi ne olduğunu pek bilemiyorum. O da kıymetli imtiyazattandır. Bunlar, efendiler büyük bir yekûn tutar. Hattâ bundan takriben on sene kadar evvel belki hatırı âlinizde kalmıştır. Necib Arslan namında bir adam bunların imtiyazını almak istedi. Hükümete bir milyon kadar avans verdi. Bunlar, gayet mühimdir. Hattâ Versay Muahedesiyle Almanların bu gibi (haklarını) tanımışlardı. Binaenaleyh bunlara tabiatiyle bir kıymet takdir edilecektir. Bunlara kıymet takdir olunursa maksad istihsal olunur. O kıymetler, Düyunu Umumiyeye mukabil tutulursa bendeniz bu suretle Düyunu Umumiyemizin epeyi bir kısmının kapatılacağına kaaniim. Sonra efendiler, yine emlâki hususiyei Hükümetten olarak, kablolar ve Bahriâhmer sahilinde tren imtiyazatı vardır. Bunlar emvali Devlettendir. Tabiatiyle nazarı itibara alınması icabeder. Binaenaleyh bendeniz, gayet müdekkik ve derin hesaplar neticesinde Düyunu Umumiyeden bize mühim bir hisse ay- rılmıyacağma eminim, ve Heyeti Murahhasanın buna muvaffak olacağını ümidederim. (Kâfi, sesleri)
MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib)

— Kâfi değil efendim. Burada her arkadaşın söz söylemesi lâzımdır. Ve onlar dinlensin. Muhterem arkadaşlar; söze başlamazdan evvel müsaadenizle bir ricada bulunacağım. Sözlerim, çok uzun olmıyacaktır. Çok uzun olacaktı fakat; benden evvel söz söyliyen arkadaşlarımın kanaatlerine, kanaatlerim noktai nazarından, iştirak ettiğimden geçeceğim. Çok uzatmıyacağım. Yalnız rica ederim, ki : sözlerim dinlensin ve benden sonra söyliyecek arkadaşlarım da hep dinlemelidir. Çünkü : Bu, memleketimizin ve milletimizin mukadderatına taallûk eder. Ve Heyeti Murahhasamız Meclisin efkârı umumi- yesini gösteren sözlerle tenevvür eder. Meclisin efkârına müracaatle bu vazifeyi deruhde eden Heyeti Murahhasamızın muvaffakiyetini Cenabı Haktan temenni ederim.

Bu o kadar mühim bir vazifedir. Diyebilirim ki: Bir asırdan beri Osmanlı İmparatorluğu dâhilinde vâki olan bütün hâdisatın bütün pürüzlerini temizliyecek, yeni bir tesisatın, yeni bir devletin -Türkiye Devletinin- sulhunu temin edecektir. Bu itibarla vazifeleri gayet mühimdir. Gayet müşküldür. Bütün bu müşkülâtı iktiham ederek, inşallah memlekete esaslı ve nafi bir sulh getireceklerdir bunu temenni ediyorum. Bu arkadaşlarımız, şüphesiz, bu dâvayı millî içinde, bütün Meclisi Âliyi teşkil eden efradın cümlesi gibi, bu gaye uğrunda kellesini, servetini feda ederek ve en mühim zamanlarda hiçbir şey düşün- miyerek bu Meclise iştirak eden arkadaşlarımız gibi bunlar da mücahedeye, mücadeleye iştirak etmişler ve ordular başında bulunmuşlardır. Bâzı murahhaslar hakkında ârâda teşettüt oldu ise de bu zannedilmesin, ki: Bunlara ademiitimadımız- dan neşet etmiştir. Ademiitimattan neşet etmemiştir. İçtihat ve kanaat farklarından neşet etmiştir. Prensip sahibi olanlar daima prensiplerine hürmetkârdırlar ve prensiplerinde sebat ederler ve ondan ayrılamazlar. İşte ben de onlar me- yanındayım. Onun içindir ki : Bugün vâki olduğu üzere hep kırmızı vermişimdir. Bu, onlara ademütimattan değil, prensip meselesidir. Hükümetin gösterdiği şekle muarız olduğum için kırmızı vermişimdir. Yoksa ademiitimadımdan değildir. Cümlesi Meclisi Âlinin itimadına mazhar olmuştur. Bunu böyle kaydettikten sonra en mühim gördüğüm mesailden birisi Düyunu Umumiye meselesidir.Efendiler! Türkiye Devletinin Düyunu Umu- miyesi yoktur. Üç sene evvel tesis etmiş olduğunuz, iki gün evvel ittifakınızla teyit ve tasdik ettiğiniz Türkiye Devletinin, hududu millî dahilinde teessüs eden Türkiye- Devletinin Düyunu Umumiyesi yoktur. Düyunu Umumiye, isminden de anlaşılacağı üzere Düyunu Osmaniyedir. Efendiler! Osmanlı imparatorluğuna senelerce, asırlarca köpek gibi saldırıla, saldırıla birer parça ayrılmış ve nihayet Misakı Millî dâhilinde yeni bir devlet kendi ismini taşıyan bir Türkiye Devleti teessüs etmiştir. Binaenaleyh; bu itibarla Düyunu Umumiyei Osmaniye ayrılmıştır. Ayrılan parçalardan bunun aranılması lâzımdır. Bu, bir haktır. Bir adam öldüğü zaman onun terekesi vardır. Terekeye taallûk eden hakkı teçhiz ve tekfinden sonra düyundur. Binaenaleyh efendiler düyun meselesi böyledir. Suriye ayrılmış, Rumeli— 357 — TBMM KÜTÜPHANESİ



İ :1 3 2  3 .1 1 .1 3 3 8  C : 3ayrılmış, Mısır ayrılmış, şurası ayrılmış, burası ayrılmış, biz de Misakı Millîmiz dâhilinde bir Türkiye Devleti teşkil etmişizdir. Düyunu Umumiye! Osmaniye işte onlara taallûk eder. Bir hakları varsa biz kendimiz oralarda mevcut bulunan haklarımızdan kendi hududu millîmiz dâhilinde Millî bir Devlet teşkil etmek itibariyle Misakı Millîmizle feragat ediyoruz. Fakat oralardaki, yani bizzat kendimizin tesisatımız olan şeylerden de vazgeçmiyoruz. Onları düyunumuza mahsubedece- ğiz. Bizden katiyen Düyunu Umumiye namına bir şey talebedemezler. Şayet bir asırdan beri mahsup icra edilmiyen bu tesviyei hesap yapıldıktan sonra eğer bizim hududu millimiz dâhilinde yaşayan insanlara da borç düşerse veririz. Fakat biz Düyunu Umumiye kabul edemeyiz. Bu Hükümet burada teessüs ettikten sonra, burada bir Düyunu Umumiye yoktur. Biz Türkiye hududu millîsi dâhilinde müstakil Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyiz ve Devletiyiz. Binaenaleyh; Düyunu Umumiye Düyunu Osma- niyedir. Oradan arasınlar bu mesele gayet mühimdir. Bu mesele üzerine Heyeti Murahhasa- mızın bilhassa nazarı dikkatini celbederim. Bugüne kadar yıkılması icabeden bir şeydir. Zaman, zaman biitee müzakeratmda bu söylediğim veçhile böyle bir Düyunu Umumiyemiz yoktur. Böyle bir Düyunu Umumiye kabul edemeyiz. İlmen, hukukan bunun veçhesi budur.Bundan sonra tazminat meselesi geliyor, kendilerinin dahi itiraf ettikleri veçhile İzmir’e bigay- rihakkin Yunanlıları taslit ettikleri zaman hiçbir hakka sahibolmıyarak Mondros Mütarekename- siyle bizde kalmasını teyidettikleri halde Adana’- va saldıran hükümetlerin Şark’tan üzerimize sal- dırtmâk istedikleri Ermenileri ve o zamanki cidali nazarı dikkate alacak olursak, o günden bugüne kadar kan döken, can veren, ondan sonra da bütün malını, mülkünü veren ve evi barkı yanan, ocakları sönen bir memleketin imar ve ihyası için her halde çok tazminat alması lüzumu vardır. Bizim karşımıza çıkacak heyeti murahhasadan bi- zim Heyeti Murahhasamızın sormasını rica ederim. Dün kendilerinden aynlan Alsas Loren için hanb eden Fransızlar o yüzden dolayı yapmış oldukları harbin neticesinde büyük bir tazminat kabul etmişlerdir. Ve bize verdikleri notalarda itiraf ettikleri veçhile bigayribakkin. Anadolu'ya saldıran, İzmir’e kendilerinin saldırttığı Yunanlıların Anadolu’da yaptığı tahribatın tazminatla

rı verilmek lâzımdır. Vehbi Hoca Hazretlerinin fikirlerine iştirâk ederim. Fakat söylediği miktara iştirâk edemem. Bu memleketin zarar ve ziyanı beş yüz milyon değildir, belki beş yüz milyardır. O kadar çoktur. Ne köy kalmıştır, ne hayvan kalmıştır, ne haşarat kalmıştır; ne ev kalmıştır, ne tavuk kalmıştır. Tavuklara kadar bitirmişler, tavuk hırsızlığına çıkmışlardır. Binaenaleyh tazminat meselesinde Heyeti Murahhasa- mızın dayanmasını ve miktarının böyle hafiften tutulmamasını rica ederim. Şimdiye kadar Hükümetin resmî vesaikine müsteniden tesbit etmiş olduğu zararların hepsini istemesi haksızlık olmaz. Yani o tesbit edilen şeyler diyebilirim ki; vâki olan zararların yüzde onu bile değildir. Yüzde onu henüz tesbit edilmemiştir. Zavallı halk gelip zararlarını tesbit ettirmemiştir. Bu zayiat milyarlara bâliğ olmaktadır. Tamirat meselesi çok mühimdir. Teşkil etmiş olduğumuz Hükümetin yeni hudutları dâhiline mesut ve müreffeh olarak inkişafımızı suhuletle temin edecektir k i: Umdemiz de budur. Tam bir istiklâle sahibo- larak yaşıyacağız. Her halde tamirat meselesini halletmek zaruridir. Parası atman, malı alman kimselerin zararı tazmin edilmelidir. Halkın yeniden memleketi ihya edecek maddi sermayesi yoktur, serveti yoldur. Bunu dahi onlardan istiye- ceğiz. Fransızların Alınanlardan talebettikleri gibi... Nasıl ki: Onlar tamirat meselesini Almalılara yaptırmak istiyorlardı. Bizim de kendilerin- den istemebliğimiz lâzımdır. Aksi takdirde elimizde mevcut esirlerini istihdam etmek suretiyle bu da kâfi gelmediği takdirde Yunanistan’ın yaptığı bu tahribatı yaptırmak şartiyle tamirat meselesinden bihakkin bahsetmelerini ve bunu tahtı temine almalarını Heyeti Murahhasamızın liyakat ve fatanetlerinden beklerim.Sonra efendiler! Bendenizce çok mühim olan akalliyetler meselesine intikal ederken memleketimizdeki akalliyetlere hakikat olarak şöyle bir atfı nazar etmekliğimiz lâzımgelir. Bizimle kardeş olan ve Süleyman Necati Bey arkadaşımızın pek güzel izah ettikleri gibi ırkan bir olan turaniyülasıl olan bir kütle vardır ki: Kürt kardeşlerimiz.. Onlar zaten, mukadderatlarını bizimle teşrik etmişlerdir. Ve başka bir şey talebettikleri yoktur. Bu çıkacak olursa ki Necati Bey, Ziya Bey arkadaşlarımız bu hususta çok güzel izahat vermişlerdir - buna dair söz söylemiyeceğim. Bir de efendiler son zamanlarda ırki akailiyeleri doğurmaya sa—  368 — TBMM KÜTÜPHANESİ



İ : 132 3 .1 1 .1 3 3 8  C  : 3ik olan esbab ve avamili tetkik edeceğim. O da Sarayın etrafında toplanan bu milletin nan ve nimetleriyle perverde olduğu halde ken- disini oraya merbut kılan bâzı akılsız ve düşüncesiz ve hamden sümme hamden aded'leri pek az olan Çerkezlerin metali- binden neşet etmiştir. (Yunan metalibi sadala
rı) Evet efendiler; Yunan metalibi. Ben de iştirak ediyorum. Zaten bu noktaları lüzumu kadar ifade ettim. Onlar Yunanlıların emriyle kısmen cebrî, kısmen menfaatle temin edilmiş bir meta- lipte bulunmuşlardır. Efendiler, bizim memleketlerimizde Çerkez, Çerkezistan denilen bir yer yoktur. Malûmuâliniz buraya hicret ederek kendi dindaşlarının himaye ve sahabetlerine iltica eden ve yer bulan, memleketin en iyi yerlerinde iskân edilen ve en güzel yerlerinde müreffeh bir surette yaşıyan bu unsurun bir mevcudiyeti yoktur. Her yerde beş on hane olarak yayılmışlardır. Adedleri bütün memalikte ancak birkaç yüz bini bütün Türkiye’de iskân edilenlerin miktarı yüz bini geçmiyen bu kütlenin bugün bir şey talebettikleri yoktur. Talebedenler Yunanlıların elinde alet olan ve beş, on para istifade edenlerdir. Binaenaleyh memleketimizde mevzuubahse- dildiği veçhile ırki akalliyetler meselesi katiyen yoktur ve böyle bir dâva da yoktur. Nasılsa AvrupalIların son notalarında kaydedilmiş bir hâdisedir. Buna lâyık olduğu cevapların verileceğinden eminim.Yalnız dinî akalliyetlerin meselesine gelince efendiler; bizim dinimizin icabatı olarak ve dünyada hiçbir milletin temin etmiyeceği bir rahat ve istirahatle yaşıyan bu muzır insanlar bu Devleti, bu milleti mahvetmek için yapmadık şenaat, yapmadık cinayet bırakmamışlardır. Ben öyle zannediyorum ki; kendilerine müracaat edilse diyeceklerdir, ki; bizim artık bu memlekette yerimiz yoktur. Biz kendimiz kendi yerimizi yıktık... Ve hakikaten bunların yeri yoktur. Kendileri de itiraf ediyorlar, işte istirdadettiğimiz memleketlerimizden Yunanlılarla beraber çıkmaktadırlar. Ve bunu artık vicdanları dahi tasdik etmiştir. Onların bu memlekette artık yerleri kalmamıştır. O insanlar, o hayinler ki, bu memlekette müreffeh yaşıyorlardı. Sanat ellerinde, ticaret ellerinde, servet ellerinde, askere gitmezler. Bu hudutlarda kanını döken Mehmed’in sayesinde sahibi servet ve sâman olmuşlarken bunlar

hayaller arkasında koşarak yeni bir devlet kurmak istediler ve fakat kendileri de mahvoldular ve bu memlekette artık kendilerine yer kalmamıştır. Bunlar için yapılacak bir şey vardır: Mübadele, efendiler bunları mübadele etmek lâzımdır. Yoksa Yeni Türkiye Devleti içinde dinî de olsa, yine akalliyetler hukukunu tanımaya katiyen taraftar değilim. Bizim için de, onlar için de eslemitarik mübadele esasıdır. Zaten Yunanlılar bunu vaktiyle kabul etmişlerdi. İtilâfnameleri de vardır.Cenup hudutlarımız hakkındaki beyanatta bulunan arkadaşlara iştirak etmekle beraber bir noktayı ilâve etmek isterim. Biz Fransızlarla yaptığımız itilâfnameyi esaslı bir itilâf- nâme olarak yapmadık. Terki muhasamat için en dar bir zamanımızda bir itilâfname yaptık. Terki muhasamat ettik. A hdımızda sadıkız. Hiçbir faal harekete geçmedik. Fakat Fransızlar asırlardan beri dost geçindikleri ve dost olmak istedikleri Türklerle yaşamak ve dostluklarını idame ettirmek istiyorlarsa bu mesaili hak dairesinde yeniden mevzuubahsetmek ve hak dairesinde, adalet dairesinde halletmek lüzumuna onlar da bizim gibi kail olurlar. Ve illâ bizimle onların samimiyetini idame için biz ve onlar ne kadar çalışırsak çalışalım arada beş yüz bin kişilik bir kütlei milliye buna mâni olacaktır. Ne onlar onlara tesir, yapabilecektir ve ne de biz onların meşru olan taleplerine kuvvet istimal edemiyeceğiz. Hükümetin ve bütün Türkiye halkının onlar hakkında silâh istimal edecek bir tek neferi yoktur. Binaenaleyh Fransızlar buna kaani olmalıdırlar Meğer bu meseleyi adalet dairesinde halletmiyecek olurlarsa yeni Türkiye Devleti ve Fransızlar ne kadar samimane hareket ederlerse etsinler ve o samimiyeti ne kadar idame etmek isterlerse istesinler bu 500 bin kişilik kütle mâni olacaktır. Onun için bu meseleyi de benden evvel söz söyliyen arkadaşlarımın arzuları ve bütün orada kalan millettaşlarımın muhik metalîbatı veçhile Heyeti Murahhasamızın nazarı dikkate alacağından ve burada da en yüksek liyakat ve ehliyetlerini, fataletlerini göstereceklerinden eminim.Efendiler; mesaili mühimmeden birisi de bizden ayrılan yerlerdeki Evkafı İslâmiyedir. Bu mesele de mevzuubahsolacaktır. Çünkü mu- keddememde de arz ettiğim veçhile pürüzsüz— 359 TBMM KÜTÜPHANESİ



İ  : 132 3 .1 1 .1 3 3 8  C : 3bir Devlet olarak çıkacağız ve bütün bu mazideki pürüzleri temizlemelk için Evkafı îslâ- miyenin de icabatı şer’iyesi veçhile hallini rica ederim.Sonra ubudu atîka meselesi; müttehit bir cephe olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Buna hiç şüphe yoktur. Çünkü o devletler uhudu atî'kaya istinaden menfaat temin etmişlerdir ve bunu istiyeceklerdir. Fakat bunu iyi bilmelidirler ki o kapı ebediyen kapanmıştır. Eğer buna istinadedecek olurlarsa onların demir zincirlerini kıran Türkiye Milleti bize altından zincir takmak istiyenlerin zincirlerini katiyen takmıyaeağız. Binaenaleyh biz uhudu atîka meselesinde gerek malî, gerek iktisadi, gerek adlî tekmil mesailde hiçbirisini kabul etmiyeceğiz. Bunun teşrihat ve sairesine girecek değilim. Bunu ifade eden tek bir kelime mevzuubahs olduğu Zaman bu kapı kapanmıştır. Yoksa, bu istiklâli muhil olduğu gibi, yani zincirin nev’ini değiştirmekten başka bir şey değildir. Demir zincir yerine altın zincir takmaktan başka bir şey değildir. Sözüme nihayet vermezden evvel mahalli olmak üzere ve belki istilâdan kurtulan, istirdadedilen, meml eketlerimizin hepsinde bu kabîl şeylerin bulunması itibariyle Heyeti Murahhasamızın Reisi Paşa Hazretlerinden ricada bulunacağım. Pekâlâ kendileri de biliyorlar ki bâzı bedtıynet, insanlar, ahlâksız insanlar Yunanlılara Yunanlılardan daha ziyade hizmet etmişlerdir ve bu kabîl olan insanlar memleketin malını, kilimlerini, halılarını şahsı namına İzmir’e kadar gönderecek denaeti irtikâb- etmişlerdir. Faili maalesef benim memleketimin içinden çıkmış bedbaht bir adamdır, Sabit Efendi isminde... (Kahrolsun sesleri) Efendiler bunlar katiyen, hiçbir zaman affa dâhil olmamalıdır ve olmıyacaktır. Bunlar mücrimini siyasiye değildirler. Bunlar âdi hırsızdırlar, öyle hırsızlardır ki Yunan himayesine sığman bedtıynet insanlardır. Bunlar bugün o kadar denaet yapmışlardır ki himayesine sığındıkları Yunanlılar da bunların fenalığına kaani olmuş, onlar dahi islâmlara ve Türklere yapılan bu tecavüzü, bu fenalığı tecviz etmiyecek kadar ulviyet göstermiş, (Hâşa sesleri) yani düşününüz onlara olan sadakatine rağmen bunları nefyetmiştir. Bunlar kurtarılarak bize iade edilmelidir ve bunların iadesini temin etmek lâzımdır.

REFİK BEY (Konya) — Yalnız orada değil.
MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) 

— Evet biliyorum. Yani misali kendi memleketimden getiriyorum, istirdattan kurtulan her memlekette tabiî vardır. Bunları kurtarmalıdır. Ve millet bunları tecziye ederek intikamını alabilmeli ve inşirahı sadretmelidir. Eğer bunların affı her hangi bir ısulhnamede mev- zuubahsolur ve bu yapılacak olursa şuna iti- madetmek lâzımdır ki o insanların cezasını, affedildikleri halde yine millet verecektir. Onun için Heyeti Murahhasamızın bunu bir prensip olarak düşünmelerini ve sulhnamedeki mesailin tekevvününden evvel bu gibi hâdisatm önüne geçilmesini teklif ediyorum. Çünkü bunlar ce- raimi âdiye ashabından ve aynı zamanda âdi hırsızlardır. Bunların aftan istisnasınla dair bir kayıt bulunmasını çok rica ederim ve bununla sözüme nihayet veririm.
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Yunanlılar onları gebertiyorlarmış..
YASİN BEY (Gazianteb) — Efendiler, ben avukat değilim, uzunboylu söz söylemek iktidarını haiz değilim. Çok kısa söyliyeceğim. Arkadaşlarımın bütün mütalâatına iştirak ediyorum. Bu mütalâatın müfit ve müsmir olabilmesi esas ve mihverini bir esasta görüyorum. Bunu tam mân âsiyle temine muvaffak olurlarsa katiyen mesele yoktur. Akalliyetler de yoktur. Kapitülâsyonlar da yoktur. Malî mesele de yoktur. Şayet buna muvaffak olamazlarsa her hangi bir mesele mevcuttur. Buna şahidolarak işte Fransız itilâfnamesidir. Esas olarak ele alınacak şey Misakı Millînin birinci maddesidir. Bu Heyeti Celilenizce malûm olmakla beraber müsaade ederseniz şunu burada okumakla bunu şu tarihî Celsenin zaptında tesbit etmiş olayım.
MADDE 1. — Devleti Osmaniyenin münhasıran Arap ekseriyetiyle meskûn olup 3 Teşrinievvel 1918 tarihli Mütarekenin hiyni akdinde muhasım orduların işgali altında kalan akşamının mukadderatı ahalinin serbestçe beyan edecekleri âraya tevfikan tâyin edilmek lâzımgele- ceğinden mezkûr hattı mütareke dâhilinde dinen, ırkan ve aslan müttehit, yekdiğerine karşı hürmeti mütekabile ve fedakârlık hissiyatiyle meşhûn ve hukuku ırkiye ve içtimaıyeleriyle şeraiti muhitiyelerine tamamiyle riayetkâr Osmanlı İslâm ekseriyetiyle meskûn bulunan ak-360 TBMM KÜTÜPHANESİ



İ : 132 3 .1 1 .1 3 3 8  C  : 3samın heyeti mecmuası, hakikaten veya hükmen hiçbir sebeple tefrik kabul etmez bir küldür.
YASİN BEY (Devamla) — Dikkat buyurulsun efendiler. Hakikaten veya hükmen hiçbir sebeple tefrik kabul etmez bir küldür. İşte efendiler şu kelimelere nazarı dikkatinizi celbederim. Hakikaten heyeti mecmuası bir kül ve gayrikabili tecezzidir. Fransa îtilâfnamesinin şu maddei esasiye ile taban tabana zıddolmasıdır ki, bugün, yani bu münasebetle Heyeti Murahhasamı- zın hareketi münasebetiyle bu İtilâfname üzerine uzun uzun sözler söylendi ve bu sözlerin söylenmesine yerden göğe kadar hak vardır ve bu bir hakikattir.Eğer efendiler; bu birinci maddeyi Heyeti Murahhasai Âliyemiz temin buyururlarsa ekalliyetler meselesi kalmaz ve ben bu meseleyi hiç anlamıyorum. Ben Misakı Millînin hududunu tamamiyle elde ettikten ve onun üzerinde Meihmedeiklerin süngülerini parlattırdıktan sonra efendiler akalliyet meselesi yoktur. Bu hudut dâhilinde, benim şeraitim dâhilinde, şu Meclisin emri altında yaşamak istiyenlerin burada yerleri vardır. Yaşamak istemiyenlerin buralarda yerleri yoktur. Bunları sevenler, bunları istiyenler alır götürür. Kucaklarına basabilirler. (Alkışlar ve bravo sadaları)Efendiler iktisadiyat meselesi, kapitülâsyonlar meselesi... Şu arz ettiğim maddei esasiye bilâkaydüşart temin edildiği surette kapitülâsyonlar nasıl olur? Memleketimiz hakikaten zengin, her deremizden gümüşler akar, her tepemizde altınlar parlar. Bütün menabii servetimize cihan göz dikmiştir. Cihan bu menabii servetimizden istifade etmek ister. Ancak bean şart ki, bu Misakı Millî ile temin ettiğim ve ona göstereceğim şerait altında buyurur ve o suretle o menabiimden istifade edebilir. Ve illâ şu şeraitle, ve şu kapitülâsyanla şu menabiden istifade edeyim diyecek ve bizi bir kayıt altına koymaya icbar edecek bir hakikat, bir kuvvet, bir millet, bir Devlet tasavvur etmiyorum.Efendiler, buna, bu asırda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün ihraz eylediği zaferler, hakikatler esasatı dâhilinde imkân görmüyorum. Çünkü onlar bize muhtaçtır, biz onlara muhtaç değiliz. Onlar istifade etmek istiyorlarsa bizim şeraitimize inkıyadetmek suretiyle sulh esasını bize kabul ettirebilirler. Bu

nun gayrısında, bir mesele yoktur, yine evvelki sözüme geliyorum. Avrupa’nın Sulh Murahhaslarımıza karşı ileri sürecekleri her hangi bir mevad, Büyük Millet Meclisinin esasatı dairesinde kabul edilmesi lâzımgelen bu maddeye mütevakkıf olmalıdır.Efendiler; bu hattın cenubunda kalan insanların akıttıkları kanların şu Büyük Millet Meclisinin Cenup temelinde bulunan bir taş olduğunu bir daha ilân ederim. (Alkışlar) Size kanlariyle, canlariyle hizmet eden, buradaki teşekkülünüze, buradaki Devletinize, saltanatınıza iştirak eden ırkdaşınızı, dindaşınızı nasıl boynu bükük bırakırsınız efendiler?Bir şeyden müteessir olmuştum. Son itilâfa kadar bir an harekâttan geri kalmıyan bu Türk Cengâverleri îtilâfnameden bugüne kadar Makamı Hükümete, Makamı Riyasete birçok müracaatlarda bulunmuşlardır. Maatteessüf ne Makamı Riyaset bunların müracaatini bir nebze olsun bize ihsas etmişlerdir, ne de Hükümet azıcık olsun nazarı dikkate alarak buna bir şekil vermiştir. Şimdi Makamı Riyasetten çok rica ederim. O Cenup’ta kalan insanların bihak- kin metalib atını gösterir, büyük büyük mühürlerle, büyük büyük haklarla talebettikleri birçok metalibatı, birtakım istirhamnameleri vardır. Bu lütfen okunsun, Heyeti Celile muttali olduktan sonra Heyeti Murahhasamız bunu nazarı dikkate alsın.
AVNİ BEY (Saruhan) — Okunduktan .sonra Heyeti Murahhasaya tevdii daha münasiptir.
YASİN BEY (Devamla) — Efendiler, az söy- liyeceğim, demiştim. Fransız îtilâfnamesi akdo- lunurken kırmızı rey kâğıdı vermiş idim. Dairei intihabiyeme gittiğim vakit reddi mutazammın kırmızı verdiğim halde bize itabettiler ve bi- hakkin itabettiler. Ondan büyük bir azabı vicdani duydum ve beni bugüne kadar inletmektedir. Bundan Büyük Millet Meclisi de Heyeti Murahhasa da, hattâ ordular da emin olsunlar ki, hakikaten ve hükmen şu külden - Büyük Millet Meclisi Hükümetinden ayrılamıyacak olan o eczayı vatan; her hangi bir kuvvet karşısında, her hangi bir muahede karşısında mukavemet edecek, onları kıracak, tepeliyecek ve bunlar da Anavatan’a iltihak edeceklerdir. (Bra

vo, sadaları, alkışlar)— 361 — TBMM KÜTÜPHANESİ



TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Yasin Bey tebşir et ki Mestakarasu nehri gibi Asi nehri de ağlamıyacaktır.
REİS — Efendiler, Yasin Beyin bahsettiği takrirler şunlardır. Arzu ederseniz şimdi okuyalım, arzu ederseniz diğer takrirlerle beraber okuyalım.
MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) 

— Sonra hepsi de birden okunur.
İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahib) — Arkadaşlar, yarın müsteinen bitevfikihitealâ yola çıkacak olan muhterem murahhaslarımıza bir esası hatırlamak için Türkiye Devletinin bir buçuk asırlık tarihine sadece bir nazar atfedilmesi lâzımdır. Bu asır zarfında Türkiye Hükümeti muhtelif muharebelerde ve musalâhalarda bulunmuştur. Bazan galip gelmiş, galip geldikten sonra oturduğu sulh masasının üstünde bu milletin idamını imza etmiştir. Mağlubolduğu vakit bu milletin vücudundan mühim mühim parçalar koparılmıştır. Bunu ufacık bir misal ile -Vakit olmadığı için bir misal ile- arz edeceğim.Bir zamanlar bugün muhterem murahhaslarımızın karşısında ahzi mevki eden hükümetlerle müttefikan bir Kırım Muharebesi yapmıştık. Hatırlarsınız arkadaşlar. O, Kırım Muharebesinde biz galip idik, galiplerle beraber sulh masasına oturduğumuz vakit Rusya mağlûp idi. Keenne mağlûp biz imişiz gibi bizim idamımıza hükmedilmiş, bu milletin idamına karar verilmiş ve Türkiye murahhaslarına imza ettirilmiştir. Tanzimat meselesi orada çıkmış, akalli- yetler meselesi orada mevzuubahsolmuştur. Netice efendim; bu milletin bir idam ilâmı olduğunu kabul etmeniz lâzımdır. Onu ispat için azizim Garp muharrirlerinden Angel Hard’ın bir, iki kelimesini nakletmekle iktifa edeceğim, çünkü; bu zamanda nazarı dikkatten dûr tutulmaması lâzımgelir. «Angel Hard» diyor ki; Türkler Avrupa’ya yerleştiler. Zamanlar geçtiği halde ananatı diniyelerini, ahlâklarını, içtimaiyatlarını değiştirmemiş bulunuyorlardı Bunların arasına Garp ahlâkı sokulmadıkça kuvvei ahlâkiyeleri sarsılmaz, tenakus etmezdi. En mühim vazife; Garp devletleri bunların istilâsından kurtulmak için evvelâ içlerine tefrika nifak sokulması lâzımgelirdi. Dinlerinden, âdetlerinden, ahlâklarından doğrudan doğruya tec- ridedilmek lâzımgelirdi. Fakat bu doğrudan

doğruya teklif edilemezdi. Daha büyük aksül- âmel zuhur ederdi. İşte bu tanzimat namı altında bulundu, bize imza ettirildi, işte o Gülha- ne’de kıraat olunan Hattı Hümayun, milletin Tanzimat namı altındaki ilâmı idamıdır. Efendiler; ondan sonra ecnebi imtiyazatı başlamıştır ki, tafsilâtı malûmdur. Bütün kapitülâsyonların tamamiyle hükümferma olduğu o mesele, bizim galiplerle beraber sulh masasına oturduğumuz zaman kararlaştırılmıştır, işte Tanzimat denilince Adlî Kapitülâsyonlar, Malî Kapitülâsyonlar kadar müessirdir. Sonra Garp muharrirlerinden birisi söylüyor ki; her ne kadar Türkleri içtimaiyatından tamamen tecrit mümkün olamadı ise de muhtelif mahkemeler açılmaya sebebiyet verildi.Bu da kâfidir onların idamı için, imhası için diyor. Hakikaten dedikleri gibi çıkmıştır. Galibiyetle bu sulh masasında bulunduğumuz vakitte de, mağlûbiyetle sulh masasında oturduğumuz vakitte de mühim mühim eczayı vatan bizden ayrılmıştır. İşte Rusya ile yapılan 1293 Muharebesinden sonra birçok yerlerimiz gittiğinde millet o vakit yine teselli buluyordu. Diyordu ki; vâkıa çok yerlerimiz zayi oldu. Fakat Makamatı Mukaddese yine bizdedir. Mekkei Mükerreme bizdedir. Medinei Münevvere bizdedir, Kudüsüşerif de bizdedir, diyorlardı. Halbuki Tanzimatın bize vermiş olduğu fenalığın hepsi bizi birbirimizden ayırmaya kâfi idi. O muhtelif mahkemeler, muhtelif tabayi ve ahlâktaki insanlar arasında birbirimize karşı tefrika ika etmeyi istihdaf eden o ecnebi müessesatı bizi değil Makamatı Mukaddeseden, bizi birbirimizden ayırmakta idi. Murahhaslarımız Makamatı Mukaddeseye veda etmiş olduğu halde sulh masasına oturacaklardır. Bu galibiyetle oturmaya mecbur olduğumuz o sulh masasında biz; bir Misakı Millî çerçevesi dâhilinde bulunuyoruz ki, arkadaşlara da bunun dairesinde müdafaatta bulunun diyoruz. Gerçi Misakı Millî haricinde hukuku hükümranilik noktai nazarından bir müdafaada bulunmaklığımıza zahirde hakkımız yok gibi görünüyor. Binaenaleyh bendeniz bunu tamamen kabul edemem. Yalnız bu mesele uzun ve mufassal olduğundan...
SOYSALLI İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Açıkça söyle hocam anlamıyoruz.
İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Müsa-— 362 — TBMM KÜTÜPHANESİ



İ : 132 3 .1 1 .1 3 3 8  C : 3ade buyurun ayık söylüyorum. Makamatı mu- kaddesedeki hukukumuz hiçbir veçhile kabili ferağ ve tecezzi değildir. Çünkü Büyük Millet Meclisi Hükümeti Makamı Hilâfetin istinadgâ- hıdır. Bunu bütün âlemi İslâm da kabul eder. Binaenaleyh Makamı Hilâfetin hukuku meşru- ası iktizasındandır ki, Makamatı Mukaddese Bey- tülmuazzam, Merkadi Peygamberi, sonra Beytül- mukaddes üzerinde dinî hukuk ve vazaifi vardır. Velayeti Hac, velâyeti hutaba, velayeti emaret gibi üç mühim mesele dinin avamiri ica- bındandır. Bunun uzunboylu izahatına vaktimiz müsait değildir zannederim. Hiç olmasa bu üç mühim meselede murahhaslarımızın nazarı dikkati celbedilsin. Bu, dinî bir meseledir. Sonra hem dinimizi, hem varlığımızı bir daha tekrar ediyorum, feda etmeye mecbur eden, feda ettirmeye mecbur eden o Tanzimatın döküntülerinden ibaret olan adlî kapitülâsyonlar meselesini zerre kadar kabul etmemek lâzımdır. bugün biz istiklâlimiz için harb etmişizdir. Umuru dâhiliyemize vâki olacak ufak bir ecnebi müdahalesi sulhu akim bırakmaya kâfi olur. Biz kılıcımızın altında  ölürüz. Öyle hile, desise ile idam sehpası Türk milletine gözdağı olmaz. Kılıcımızın arkasında ölelim, hiçbir veçhile müdahalei ecnebiyeyi kaimi etmiyelin. Mahkemelerimizi ister tevhideder iz; ister muhtelif mahkemel er kabul ederiz. (Alkış
lar) Nasıl ki, İngiltere, Fransa'yı kendi umuru dâhiliyesine müdahale ettirmemeye çalışırsa biz de katiyen bu hürriyeti vermeyiz ve kanımızı bunun için döküyoruz. Hiçbir müdahale kabul etmeyiz.

RAGIB BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaşlarım, benden evvel söz alan arkadaşlarım birçok nikata temas ettiği halde, yalnız bir noktaya temas etmemişlerdir. O da istirdadedilen memleketlerimizin işgal altında bulunduğu müddetçe hiçbir hakka müstenidolmıyarak silâhsız, mazlum, biçare halktan sürü sürü Atina’ya, Girid'e, Hanya’ya, Resmo’ya götürdükleri zavallılar vardır. Bu zavallılar, bugün o derece dilsûz fazayiha mâruzdurlar ki, ahvallerinden bir nebze hikâye dinlemek, kâfidir insan için. Bundan maada tüyleri ürperten biçarelerin memleketlerinde kalan aileleri o kadar biçaredirler ki, onlar dahi, gayet dilsûz, feci manazır teşkil eder. Evet, iki devlet yek- diğeriyle harb eder. Ordular, harbin muktaziyatı her şeyi yapar. Fakat hiçbir vakit hiçbir devlet,

hiçbir ordu, sürü sürü silâhsız milleti, esir addtiy- le götürmez.
HASİB BEY (Maraş) — Onlar, ordu değil, çapulcu idi.
RAGIB BEY (Devamla) — Hukuku beşerin, hukuku insaniyetin, hissi adaletin haricinde ve hattâ melun bir milletin murahhaslariyle nezih, pâk, adaletperver, hissi insaniyetle mütehassis bir milletin murahhasları karşı karşıya gelemezler. Tâ ki, karşı karşıya gelecekleri vakit, sivil üsera namı altında bulunan biçare zavallılar, terhis edilmiş bulunsun. Hassaten murahhaslarımızdan bunu istirham ederim ki, Yunanlılarla, Yunan murahhaslariyle karşıkarşıya gelmezden evvel, bu sivil üseranın yüz binlercesini istihlâs etsinler, onlar bu melanetlerini tashih etsinler. Zira bu sivil üseranın vaziyeti pek dilsuzdur. Bir gün değil, hattâ bir dakika bile bu hallerinde devam imkânı yoktur. Efendiler! Bunların yekûnu mühim miktardadır. Bunlar belki yirmi bini mütecavizdir. Memlekete en nâfi, en kıymetli unsurların Yunanistan’ın adalarında vahşilere lâyık bir surette dûçarı hakaret olmaları.. (Yüz binlerce sa

daları) Belki yüz bindir. Ad eden miktarını bilmiyorum. Adeden bahsetmiyorum. Yalnız «Belki» kaydiyle söylüyorum. Bu biçarelerin sulhten evvel terhisleri esbabına tevessül etmeleridir. Şayet Yunanlılar, bunları da esiri harb telâkki eder de, teslimden imtina ederlerse evvelemirde Yunanlılarla teması kat’etmelidir. Zira yaptıkları, hukuku düvelin, hukuku beşerin, hukuku insaniyetin, hissi adaletin külliyen haricindedir. Bu kadar vahşi bir milletin murahhaslariyle karşıkar- şıya gelmemelidir.Bu bahsi burada bıraktıktan sonra Trakya mesailine gelelim. Yine arkadaşlarımız, Trakya mesailine hiç temas etmemişlerdir. Efendiler : Misakı Millî Trakya’dan dahi bahsetmiş ve oranın vaziyetini tesbit etmiştir. Bendeniz, bu bahse temas ederek uzatmak isterdim. Fakat; bahis ta- mamiyle malûm olmakla beraber Muhterem Baş- murahhasımız, Edirne’nin Mebusu olmak sıfatiyle kendileri Trakya'ya ait hususat ile bittabi daha ziyade alâkadar olduklarından dolayı taciz et- miyeceğim ;
FAİK BEY (Cebelibereket) — Zaten onun için bahsedilmemiştir.
MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar tarihî olarak akdettiğimiz celseler ne kadar uzarsa dertlerimiz o kadar anlaşılır ve o ka-— 368 TBMM KÜTÜPHANESİ



dar iyi olur. Binaenaleyh birkaç günden beri temadi eden celselerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hakkı meşruunu herkese dinletmek ve bundan sonra da kendisinin yaşamasını temin etmek için emellerini birer birer döküyor. Ye bütün arkadaşlarım da bunu kemali samimiyetle dinliyorlar ve dinliyeceklerdir. Bilirsiniz ki, biz müslüman Türkler, biz müslümanlar, harbe hiçbir kimsenin hukukuna taarruz ve tecavüz etmek için iştirak edemeyiz ve bu sebeple harbe giremeyiz. Ancak bizim mecbur olduğumuz harb mevcudiyetimizi tehlikeye koydukları zaman, islâmiyeti yeryüzünden ve hayatı islâmı ortadan kaldırmak istedikleri zaman, kürei arz üzerinde meskûn bulunan her hangi kabile olursa olsun Islâm namı altında yaşıyan bütün dindaşlarımızın üzerine harb farzı ayındır. Bu mücadele, bu mücahede ile mütemadiyen uğraşıyor değiliz. Belki Cihan Harbi dediğimiz Harbi Umumi biz Türkleri, doğrudan doğruya, Avrupa nazarlarının daima buraya matuf olması hasebiyle İslâmiyetin hâmisi bulunan bizleri mahvetmek için meydana getirilmiş bir harbdir. Efendileri Biz harbe iştirak etmek suretiyle vazifemizi tecavüz etmiş değil, doğrudan doğruya hakkı meşrumuzu müdafaa ve mevcudiyetimizi idameye say etmek için farzı ayın olarak iştirak etmiştik. Fakat malûmuâlileridir ki harbler zaman zaman şekillere girdiği için, bir zaman galip, bir zaman mağlûbolduk ve harbler daima bu şekilde tecelli eder. Harbi Umumi neticesinde bizimle müttehidolarak harba girenlerin yapmış oldukları falsolar, bizim de mağlûbiyeti muvakkatamızı meydana getirmiş idi. Fakat biz Türk milleti, o mağlûbiyeti mu- vakkataya atfınazar ettik, baktık ki, bu mağlûbiyet, bir mağlûbiyeti muvakkata değil, bizim için bir madumiyet, bizim için bir mahviyet, mahvolmak meselesidir. Bizim idama mahkûm olmamamızı ve bizim mahvolmamamızı arzu eden ve belki imza edenler de isyan ederek yaşıyacağımızı ve ilelebet Kuran-ı Kerîmi muhafaza edeceğimizi ilân etmiştik. Bu Müslü- manlar hayatı kavimini ikmal edesiye kadar biz Türkler, bilfiil kıyam ettik ve hukuku meş- ruamızı istihsale çalıştık ve şu Büyük Millet Meclisinin Türk Hükümetini vücuda getirdik. Ancak Türk Hükümeti denildiğinde Avrupa'da yanlış bir fikir, yanlış bir telâkki hâsıl oluyor ve yalnız bizi bir Türklük kelimesiyle diğer

anasırı aleyhimize tahrik etmek ve bizim beynimize nifak ve şikak tohumu saçmak suretiyle bizi daimî surette dâhilde rahat ettirmemek için ne kadar nifak ve şikak çareleri varsa onu yapmaktan gerikalmıyorlar. Bendeniz bu Türk Hükümetinin, şekli meşruu ile vücuda gelen Türk Hükümetinin bir misalini arz etmek isti- yeceğim ve murahhaslarımız da bu ciheti bu suretle karşılarında bulunan ve bunu öteden beri bir umde ittihaz eden o devletlere anlatsınlar ve desinler ki: Türk Hükümeti bir insanın vücuduna benzer. Meselâ: Şu insanın vücudu bir Türkiye’dir, böyle farzetsin, bunu yaşatmak için, bu insanı idame ve muhafaza etmek için daimî surette bir kalbe malik olmak lâzımgelir -ki bu Türk Hükümetinin kalbi Türklerdir- vücudu insana bir hastalık arız olduğu zaman doktorlar o hastalığı tedavi edebilmek için evvelâ kalbe kuvvet verirler. O kalbi tedavi ederler. İşte bizim teşkil ettiğimiz bu Türk Hükümetini, yani bu kalbi, vücutte mevcudolan diğer el, ağız, göz, dil, kulak gibi azalan yaşatmak için, takviye etmeye mecburdur. Binaenaleyh; Türklük bu Türkiye Hükümetinin âzasından olduğundan dolayı elinin başka bulunması onun âzasından bulunan dilinin başka bir şekilde bulunması suretiyle zannetmesinler ki: Onlar başka, başka ırklardır, milletlerdir. Bunları bunlardan ayrı zannetmesinler. Bendeniz Sevr Ahidnamesi dediğimiz o paçavrayı, yani düşmanlarımızın emellerinde gizledikleri, gönüllerindi gizledikleri ve bize karşı ortaya sürmek istedikleri ahidnameyi tetkik ederken akalliyetler meselesi diye bir bahse tesadüf ettim. Sen Jermen Mukavelesi mucibince Avusturya’ya tatbik etmek istedikleri akalliyet meselesinde ırk kelimesi bulunmadığı halde bize ayrıea bir de ırk kelimesi koymuşlardır. Bunların öteden beri fikirleriyle, kalemleriyle, nutuklariyle ilân ettikleri, mevzuubahset- mek istedikleri bir Kürtlük meselesidir ki; demin Yusuf Ziya Bey Kürtlük meselesi iki kelimeden ibarettir buyurdular. Kürtlük meselesi iki kelime de değildir. Çünkü bakınız arz edeyim. Türk kelimesinden (vav) harfini kaldırırsak ve kalan (Trk) kelimesini âhırından evveline okursanız (Kürt) kelimesi çıkar ve (Kürt) kelimesini âhırından evveline doğru okursanız (Türk) kelimesi çıkar. Binaenaleyh, Türk de-— 364 — TBMM KÜTÜPHANESİ



inek Kürt demektir, Kürt demek Türk demektir. Çerkez demek Türk demek tir . Lâz demek Türk demektir. Bizde ayrılık yoktur. Kelimeden istifade etmek lâzımgelir. Akalliyetler hususunda daimi bize karşı sürmek istedikleri kelimeyi şu suretle, (Din birleşdiriyor sesleri) sureti katiyede şu veçhile reddetmek lâzımgelir. O da şu k i: Bizde akalliyet deyince biz dinî akalli- yet anlarız. Bizde akalliyet ancak dinî akalli- yettir. Bu dinî akalliyetler hakkında şimdiye kadar bize pek çok söz söylediler, pek çok fenalık yapmak istediler. Fakat efendiler bizde mevcudolan dinî âkalliyetler her türlü hürriyette ve her türlü serbestîlere malik oldukları halde kendilerinde akalliyet değil, dinî ekseriyet halinde bulunan devletlerde katiyen ekseriyeti Müslümanlar teşkil ettiği halde onlara serbestinin hiçbirini vermemişlerdir. Hükümetimizin bizdeki akalliyetlere bahşettiği hususlardan hiçbir şey vermemişlerdir. A'kalliyetler meselesinde onların en evvelâ yüzlerine çarpılması lâzımgelen sözler; sizdeki dinî ekseriyetlerin hukukunu vermeniz lâzımge- lir, demekten ibarettir efendiler. Şimdi diğer bir nokta daha kalır. Burada en ziyade şayanı dikkat ve itina olan bir mesele Trakya meselesidir. Trakya meselesini ikiye ayırdılar. Birisine Garbi-Trakya dediler; birisine Şarki-Trakya dediler. Fakat Garbi - Trakya için kendileri üç sene evvel mütareke esnasında Wilson prensipleriyle ve saire ile göstermişler ve demişlerdir ki, Garbi - Trakya’da reyi âmme müracaat ediniz, orada bulunan halkın ârasına müracaat ediniz. Onlar ne suretle âra izhar ederse onları yaşatmak için kendilerine bir şekil vereceğiz. Unutmasınlar ki Garbi-Trakya’da mutavattın ve mütemekkin bulunan Müslümanlar, Türkler her halde diğerlerine nispetle yüzde doksan fazladır. Yüzde doksan fazla olmakla beraber onların kendi mukadderatını tâyin ettirebilmek için reylerine müracaat ettimdi ve ancak reylerini serbest olarak vermeleri neye vabeste ise onu elde etmeye çalışmalıdır.
Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) — Hicret edenleri avdet ettirmek şartiyle.
MÜFİD EFENDİ (Devamla) — Ondan sonra yine bizden hudut veyahut şekil itibariyle ayrılıp da ayrı ayrı hükümetler teşkilini kendilerinin de kabul ettiği ve fakat manda mıdır, öküz

müdür, bilmiyorum ismini, o mandanın altına girmek hususunda Suriye’de, I r a k ’ta teşekkül eden hükümetler keza bizim hududumuzdan hariç kalan hudut demeyi de düşünüyorum. Şimendifer hattının plâtform dediğimiz o noktadan ayrılıp da İskenderun’a kadar im- tidadeden yerlerdeki ırkdaşlarımızın da reylerini istimal ederken serbest olarak reylerini istimal ettirmek cihetine pek büyük ehemmiyet atfetmelerini rica ederim, ve Büyük Millet Meclisi böyle arzu ediyor diye dayatmalıdır. Reylerinin serbest olarak istimalini temin eyledikleri halde şimdiye kadar kendilerine hukuku medeniye ve siyasiye bahşettikleri diğer Müslüman kardeşlerimize karşı kanunlarında mevcudolan ibareyi tamamiyle dinî, siyasi hukuklarından menettiklerini kendilerine kemali celâdetle söylemek lâzımgelir.Efendiler! Yunan’ın bizle akdetmiş olduğu bir muahedede, Makedonya’da, Tesalya’da ve diğer kıtaatta mevcut bulunan ahalii islâmiyenin hukukuna mütaallik birçok mevad vardır. Meselâ Müslümanların ibadethanesi evvelâ camii şerifleri tamamiyle onlara teslim etmek ve Müslümanların orada serbest icrayı âyin ve ibadet etmeleri hususunu kabul ettikleri halde bilâkis o camileri kiliseye tebdil ettiklerini bu sene üç beş gün evvel İstanbul’dan gelip elime geçen bir gazetede gördüm. Buna nazarı dikkatlerini celbederim. Makedonya’da bu Harbi Umumiyi mütaakıp muvakkaten ellerine geçen yerlerden bir kasaba da - ismi hatırımda kalmamış - altı camii şerif vardı. O kasaba ahalisine demişler ki; içerisinde bizim ilahelerimizden birisinin yatması dolayısiyle, evvelce kilise imiş, binaenaleyh biz bunu yine kilise haline ifrağ edeceğiz ve evvelce söz verdikleri halde o sözlerini, o imzalarını yalıyarak, unutarak kalkmışlar; diğer bir camii şerifi -bilmem- Aya Nikola’nın mezarı vardır diyerek kilise yaptıklarını ve İstanbul’dan gelen ileri gazetesinin bir bendi mahsusunda gördüm. Binaenaleyh Avrupa’nın bu hususlarda nazarı dikkatlerini celbetmek lâzımgelir. Sonra efendiler! Garbi - Trakya’da ve daha Makedonya cihetlerinde Evkafı İslâmiye meselesi vardır ki bunun için eskiden bir muahede yapmak üzere memuru mahsus gitmişti. Ve orada bunların esasatını hazırlamışlardı. Bilirsiniz ki evkafdendiği zaman Cemaati İslâmiyeye aidolan ve— 365 — TBMM KÜTÜPHANESİ



ilelebet muhafazası lâzımgelen asla ve kafa tebdil ve tebeddülü caiz olmıyan mesaildir. Bunların esasatı ilmiye ve diniyeden olması münasebetiyle vâkıflarının şartı ne ise o dairede muhafaza edilmek lâzımgelir.Bu, birtakım hukuku İslâmiye ve hukuku ibada taallûk eden mesaildir. Şartı vâkıf, kendilerinden İslamların ne derecede intifa edeceğini göstermiş ise o dairede muhafaza etmek biz müslümanların üzerine farzdır ve bu yerleri tamamiyle istirdadetmek ve müslüman cemaatlere terk ettirmek meselesini asla unutmamalıdır. Sonra bunlar akaliyetlerin hukukuna müteallik serbestii edyan meselesini ortaya sürüyorlar. Sizin memleketinizde filân akalliyetler dinlerini serbest olarak icra etsin diyorlar. Müslümanların, Türklerin memleketlerinde şimdiye kadar yaşamış olan Hıristiyan]ardan, gayrimüslimlerden dinlerini serbest icra etmekten, âyinlerini serbest icra etmekten menedilmiş bir tanesini bize gösterebilirler mi? Halbuki efendiler Makedonya’da Müslümanların talâkına. Müslümanların nikâhına, Müslümanların vasiyetine, Müslüman'ların şer’î olan hukuklarına bakmak ve onların aralarında tahaddüs eden ihtilâfatı halletmek üzere bir Başmüftülük makamı vardır. Bütün diğer İslâm kasabalarında da birer müftü bulunur ki, bu, müftüler tarafından Baş- müftü intihabolunur. Bıı Başmüftü diğer müftülerin vermiş olduğu ilâmatı tetkik eder1. Ahkâmı şer’iyeye muvafık olup olmadığını tetkik ettikten sonra mahallerine gönderir. Nevakısını ikmal ettirir, mükemmel olanları icra ettirir. Efendiler! Bunu Yunan taahhüdettiği halde üç seneden beri Başmüftü intihabettirm emiştir. Müslümanların nikâha, talâka, sera mütaallik Olan mesaili yüzüstü kalmıştır efendiler. Serbestii edyanı bize tatbik ettirmek istiyen Avrupalılar kendilerinin serbestii edyanı nasıl icra ettiklerini görsünler ve utansınlar. Binaenaleyh bizden böyle zahiren ayrılan ve fakat hakikatte tamamiyle bize merbut bulunan ve onların da hukukuna tecavüz vııkııbulduğu zaman onıı müdafaa için bizimle beraber kılıciyle kıyanı etmesi lâzımgelen oradaki Müslüman kardeşlerimizin hukukunun da taarruzdan vikayesini ve kendilerinin de hukuku esaisiyeden, medeniyeti tammeden istifadelerinin temininin her halde ifa ve ikmal etmelidir. Eğer efendiler silâhına sarılıp da varlığımızı, dinimizi müdafaa etmek için, içine girdiğimiz

cihadı, mücahedeyi, mücadeleyi muzafferiyet ile tetvicettikten sonra siyaseten yapacağımız ahidna- melerle, alacağınız vaatlerle bu hukuk teinin edilmediği gün ve bu hukuku AvrupalIlar bize vermedikleri gün Avrupalılar bilmelidirler ki, Türk'ler silâhını kınına koymamıştır ve o hukuku istihsal etmek için ilelebet harbe devam edeceklerdir. Murahhaslarımız' bunu bilerek ve bu celâdetle gidip müdafaa edeceklerdir. Hattâ efendiler hulâsa edilirse şu çıkar. Biz Misakı Millî hududu dâhilinde bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti vücuda getirdik. Efendiler! Hükümet hududu dâhilinde, tamamen müstakil olacak; ne adliyesine, ne mâliyesine ve ne sairesine hiçbir veçhile şöyle olacaktır diye bir kayıt ilâve ettir- miyecektir. İlâve edildiği gün istiklâl yoktur. İstiklâli muhafazaya, yemin eden Büyük Millet Meclisi yemininde hânis olmamalıdır. Hânis olacak bir kelimeyi katiyen kabul etmemiz istiklâli bozacaktır, ihlâl edecektir.. Onun için katiyen kabul edilmemelidir. (Alkış, etmiyeceğiz sesleri) Hâttâ efendiler bize Şarkta, bir Ermeni meselesinden de bahsedeceklerdir, zannediyorum. AvrupalIlar bundan da, bahsedeceklerdir. Bizde Ermeni meselesi yoktur efendiler! Ermeniler bir hükümet teşkil etmişlerdir. Teşkil ettikleri hükümetin hududuna kadar Allah selâmet versin, uğurlar olsun, gidebilirler. Bizim sulbümüze, bizim muahedemize bir madde olarak Ermeni meselesi giremez ve girdiği gün onu bu Meclisin kabul etmiyeceğini bendeniz şimdiden söylüyorum. (Alkışlar)
REİS — Arkadaşlar on beş zat var söz isti- yen. Yirmi tane de takrir vardır. Üç aded de müzakerenin kifayetine dair takrir var.
HAKKİ HAMİ BEY (Sinob) — Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz istiyorum.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Üç senedir döktüğümüz kanın son sözünü söylüyoruz Reis Bey!
REİS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz istiyorsunuz. Buyurun Hakkı Hami Bey.
HAKKI HAMİ BEY (Sinob) — Efendim! Rü- fekayı kiram birçok mühim mesaili Heyeti Mu- rahhasanın nazarı dikkatine arz ettiler. Fakat, bu mesail meyalımda iki, üç mühim meseleye lâyık olduğu kadar ehemmiyet verilmediğini ve hattâ bir meselenin hiç zikredilmediğini zannediyorum. Bendeniz o meseleye temas edildiğini görmedim, Efendiler hukuku düvelin bir huku
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ku harb faslı vardır ki bu, tarafeyni muhasımey- nin vaziyeti harbiyesinin icabatı neden ibarettir? Bunu gösterir. Memaliki müstahlasaya gidip gelen arkadaşlar bizzat şahidolmuşlardır ki, Yunanlılar hukuku harb kavaidiyle gayrikabili telif bir şekilde memleketi baştanbaşa yıkmışlar, kadınları, çocukları, ihtiyarları beşeriyetin tasavvur edemiyeceği şekilde vahşetle parçalamışlardır. Efendiler! Bu hiyaneti yapan adamların başlarında bulunan kumandanlar beynelmilel bir  mücrimdir. Bendeniz Heyeti Murah- hasadan rica ediyorum ki hukuku harb kava- idi şimdiye kadar şahidi olmadığı bu kadar mezalimi icra eden ordunun başında bulunan bu kumandanların tecziyesini sureti katiyede talebetsinler. Yoksa bundan sonra Hukuku Düvelin hukuku harb, diye mevcudolan faslının hiçbir kıymeti yoktur. Onları yırtıp atmak lâ- zımgelir.
İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Evvelâ el- dekilerini tecziye et de ondan sonra. Hukuku harlı yok.
HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Hukuku harb yoksa sulh da yok.. (Devam sesleri) Bendeniz, elimizde bulunmıyanlar, kendilerine verilen beynelmilel bir hukuku muhafaza edemediklerinden ve o hukuk haricinde hareket ettiklerinden dolayı beynelmilel mücrimdirler, diyoru m . Bunların tecziyeleri lâzımdır. Bunun nazarı dikkate alınmasını bilhassa rica ediyorum. İkincisi efendiler ! Düşmanlarla, beraber teşriki mesai eden ve bu memleketin nam ve nimetiyle perverde olan birtakım reziller vardır ki bunlar alelade birer canidir. Ma- lûmuâlileri her Sulh Konferansında, ilk oturulduğu vakit her şeyden evvel bu mevzuubah- solur. Evvelâ mücriminin affı mevzuubahso- lur. Tarafeyn için af mevzuufbahsolduğunda bizce af meselesi yoktur. Onlar haddizatında bu harb başlamazdan evvel dahi mahkemelerimiz tarafından mahkûm edilmiş veyahut maznu- nen takibata uğramış birtakım mücrimlerdir ve bu cinayetlerine, harb esnasında düşmanın melanetine iştirak ve ondan istifade etmek gibi hıyanet ve cinayet ilâve etmişlerdir. O ilâve ettikleri hiyanetten dolayı kendilerini affettiremezler, Bu itibarla katiyen Heyeti Murah- hasadan istirham ediyoruz, af yoktur. Katiyen ve katıbeten af mevzuubahsolamaz. Bizim mahkemeler daha ziyade âdilâne karar verir.

Eğer masumlar varsa bizim mahkemelerimiz huzurunda mâsumiyetlerini ispat ederler ve ondan sonra affedilirler. Hakikaten cani olanlar, lâyık oldukları cezayı görmek suretiyle tecel- liyatı i lâhiyeye mazhar olurlar.Üçüncüsü efendiler ekalliyetler meselesi; bendeniz şurada arkadaşların birinin elinde bir kitap görmüştüm. Midilli’de birtakım beş, on serseri toplanmış; Çerkezler namına metalipte bulunuyorl armış. Yeni Günde de bunun bâzı mühim fıkaratı neşredilmişti. Efendiler bunları size temin ederim ki içlerinden bâzı eşhası tanıyorum. Bunlar Çerkez namına da bir lekedir, Müslümanlık namına da bir lekedir. (Bra
vo sesleri) Bir defa efendiler bilirsiniz ki Türkiye’de çalışan, yaşıyan Çerkezler Çarın tahakkümüme tahammül edemiyerek Türkiye’ye iltica, etmiş ve Türklerden pek ziyade şefkat görmüş ve daima onların mazbata atıûeti olmuş ve Türklerin âguşu şefkatine atılmış ve o andan beri Türklerden zerre kadar bir fenalık görmemiş ve belki Türkler gözlerinden daha ziyade hürmetle onları yüksek tutmuş ve bu memlekette yaşatmışlarıdır. (Bravo sadaları) Ve hiç şüphe yoktur ki Türklerden ayrı bir mevki almamışlar ve iddia ederim ki Çerkezler- le Türkler et tırnak olmuşlardır. (Bravo, sada
ları)Bundan başka efendiler! Çerkezler, Yunan gibi denî bir hükümetin değil, dünyada hiçbir Hıristiyan devletin himayesine girmek kadar de- naeti ırtikâbedemez. Ve o zillete katlanmayı kabul edemez. Yunan'ın himayesine giren ve her hangi hır Hıristiyanın himayesine girmiş olan Çerkez ve Müslüman değil, o tanassur etmiş, milliyeti, vaziyeti meşkûk bir şahıstır,

RAUF BEY (Sivas) — Hainin milliyeti olmaz.
HAKKI HAMİ  BEY (Devamla) — Efendiler! Bu itibarla Heyeti Celilenize bir defa daha arz etmek isterim ki; o on, yirmiden fazla olmıyan serserilerin. yapmış oldukları hiyanet karşısında buraya gelmek imkânını bulamadıkları gibi bilirsiniz ki, bir iki de buradan gidenler vardır. Yunanlılara hoş görünmek, orada ekmek bulabilmek için o tariki rezile sapmışlardır. Bundan dolayı Çerkezlik ve Müslümanlık bunları tardet- miştir. Bunların Müslümanlık ve Çerkezlikte yeri yoktur ve istirham ederim, Heyeti Murah- hasadan, bu cinayetlerde bulunanlar ihtimal ki mevzuubahsolacaktır. Bunları sureti katiyede—  367 — TBMM KÜTÜPHANESİ



İ : 132 3 .1 1 .1 3 3 8  C: 3millet affetmez ve bunlar affa dâhil olup buraya gelecek olurlarsa; bu memlekette bunlar canavarlar gibi parçalanacaktır. Bunların burada yerleri yoktur. Heyeti Murahhasadan istirham ederim, bunların affını mevzuufaahset- tirmesinlerSonra efendiler dinî ekalliyetler, Türkiye kavanini herkes için siyyanen kabili tatbiktir. Kendisi için bir mevkii imtiyaz istiyen her hangi bir ferdin bu vatanda hakkı yoktur. Eğer Fransa Devleti, Ingiltere Devleti, İtalya Devleti tâbiiyetinde bulundurduğu akvam hakkında başka başka muamele yapıyorsa o vakit bu gibi şeyi mevzuubaihsedebilirler. Fakat kendi tebaası hakkında, kendi hükümetinin şanı ile münasip görmediği bir şeyi bize teklif etmesi, münasebata girişmeye niyeti olmadığına delâlet eder. Binaenaleyh bunların sureti katiyede tecviz edilmemesini, hattâ muahedenamenin her hangi bir tarafında hükmü ihtiva etmeyip kelime halinde dahi geçmemesini rica ederim.
REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize vaz’ediyorum. Efendim müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür.Yasin Bey arkadaşımızın takririnin okunmazsım arzu buyurmuştunuz. Bundan başlıyarak takrirleri okuyalım. Diğer takrirler, söylenilen sözleri tahriren de teklif ediyorlar.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Söz vermediniz, bari takrirler okunsun.
NEŞET BEY (Kângırı) — İçinde söylenilmedik kısım da var.Ankara’da Büyük Millet Meclisi Muhteremi ve âzayı kirammaMuhterem, muazzez, vekillerimiz efendilerimiz.Hükümeti meşruai milliyemizin iptidayı teşekkülünde mıntakamız bulunan İskenderun ve havalisi dahi Misakı Millî dâhiline ithal edilmiş idi. Bidayeti harekâttan Ankara İtilâfnamesine kadar mevcudiyeti milliye ve hayatiyemiz ile ifa eylediğimiz vazifei vataniyemiz nazarı âlilerinden dür tutulmıyarak Ankara İtilâfnamesinde mmtakamız için idarei mahsusa kabul ve vatanı muazzezimizin aksamı saire ve menafii külliyei umumiyesi icabatı olarak sulhu umumiye kadar sükûnetle intizar eylemekliğimiz emir buyrulmuş olmasına binaen mâruz kaldığımız her türlü me

zalim ve itisafata tahammül ederek Büyük Millet Meclisi Hükümetinin lûtfuna ve misakı millînin tatbikine intizar etmekteydik.İdarei mahsusai mezkûre şimdiye kadar tatbik edilmemekle beraber bahşayişi Rabbi İzzet olan muzafferiyeti ahirei gazanferane mağrur İngilizleri boyun eğmeğe mecbur ettiği gibi bütün Avrupa hükümatının hakkı meşruumuz olan mübarek yurtlarımızın iade ve teslimine karar vermekte oldukları kemali meserretle istihbar olunduğundan artık bu havalinin Ana Yatana kavuşmak zamanının hulûl eylediğine kanaat ederek şu mâruzâtımızı takdime cesaret eyledik.Şöyle ki: En şanlı ve şerefli bir zamanda faizlerin de unutulmayıp mevaidi sabıka veçhile Mi- saki Millîmizin düsturu mukaddesesi, ahkâmı esasiyesi itibariyle Ana Vatana rabıt ve ilhakımız için lütuf ve muavenetin diriğ buyurul - mıyacağına emin isek de işbu istirhamatımızı takdim ve mâruzâtımızı şifahen de arz eylemek üzere Karamürsel Mustafapaşa oğullarından Tayfur Atâ Beyi tevkil ve ol savbı âliye izam ediyoruz. Sevgili vatanımızın her cihetini müdafaa ve hakkı meşruumuzun istihsaline vekil bulunduğunuzdan biz âcizlerinin de bilâdı saire misillû eyadii ecanipten halâsımız ile Ana Yatana ilhakımız hususunu istirham ve bu vesile ile de ihtiramatı mahsusai çakeranemizin kabul buyurulmasını temenni ederiz Muhterem vekil- lemiz efendilerimiz.Reyhaniye ve havalisi Heyeti Merkeziye veMüdafaai Hukuk Cemi- Karamürsel  Hacıyeti Reisi Karamürselzâde Mehmed mahdumu İnayet Şevki Abdülhak  TevfikÂza Âzaİlhami oğullarından Bahadır oğullarındanSüleyman Fehmi Mehmed  HalilReyhaniye’ye tâbi ŞarloKaryesi ahalisi namına Reyhaniye’ye tâbi Dağıl- Tacir oğullarından kan karyesi ahalisindenMehmed İbrahim HakkıReyhaniye’ye tâbi Çukuryurt karyesiahalisinden Ka’berşeyh karyesi namına Hikmet HalilReyhaniye’ye tâbi Reyhaniye ’ye tâbiÜçtepe karyesi Şerfe karyesiahalisinden ahalisindenMehmed Durmuş Okunamadı
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Reyhaniye’ye tâbi Da-   Reyhaniye’ye tâbi, vutpaşa karyesi ahalisi     Ferecoğlu efradı marnına ahalisi namınaAhmed MuradR eyhaniye’ye tâbi Gök      Büyüksamanlı karyesi karyesi namına namınaAli MuhtarıKodanca karyesi ahalisi      Cerabiye karyesi namına namınaOsman AbdoNiki Yıban karyesi       Maziye karyesi ahalisi namına namınaHüseyin AhmedHerehut karyesi namıma RahmiAnkara Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesin o Halâs günümüzün hulûlü ve Sulh Konferansının yakında inikadı münasebetiyle Misakı Millî dâhilinde olan Türk Antakya ve havalisinin bir an evvel Ana Vatana kavuşmasını temin ve memleketimizin her hususta hukukunu müdafaa etmek üzere eşrafı memleketten Vehbizade Rasim ve Masaracızade Şamili Azmi beylerin müttefi- kan intihabedilerek izam kılındıkları mâruzdur;5 Teşrinievel 1338

Umum Köşker Umum Kunduracıesnafı namına esnafı namınaHacı Rezzük ŞükrüKuseyr nahiyesi Kuseyr  Tahtaninamına nahiyesi namınaAbdüsselâm Hacı ArifKaramürt nahiyesi namına Dokuzoğlu HavranAnkara Büyük Millet Meclisi Muhterem Âzayı kiramı Hazeratına Gazanfer ordumuzun âhiren ihraz eylediği muzafferiyeti azimesiyle hakkı meşruumuzu tasdik ve itiraf eden Avrupa devletlerinin muvafakatiyle Sulh Konferansının içtima edeceği istihbar kılındı. Misakı Millî hududuna dâhil olup Ankara İtilâfnamesiyle idarei hususiye bahşedilen İskenderun ve havalisinin Anavatanâ kavuşmak zamanının hulûl ettiğine kaani bulunduğumuzdan bu baptaki mâruzâtımızı şifahen makamı âliye arz ve iblâğa mıntakamız ahalisinden Karamürselzade Mustafa, Batan- oğullarmdan Tayfur Atâ Bey bittevkil ol canibi âliye izam kılındığından bu bapta lütuf ve himemi âliyelerinin sezavar buyurulmasını istir-
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Eşraftan EşraftanBalcızade Ailesi namına   Türkmenzade Ailesi Fehmi namına AbdülganiEşraftan EşraftanMasaracızaıde Ailesi Miskizade Ailesinamına Kemal namına izzetEşraftan Tüccardan ve EşraftanMüftüzade Sadık        İskifzade Hacı Yusuf Eşraftan ve ulemadan EşraftanIlattatzade ZekizadeElhae Mustafa Mehmed ZekiEşraftan EşraftanMelekzade Ailesinden Şemseddinzade Faik Melek Cafer TayyarTüccardan TüccardanBekir ve Hakkı Müftüzade Hacı SakibTüccardan TüccardanHacıbeyzade Rifat Hacı AliTüccardan TüccardanR ifat[ Mustafa Muharrem VehbiUmum Debbağ Umum Tüccaresnafı namına esnafı namınaHacı Hüseyin Necib Usta

Küçük Osınanzade Reis Küçük Osmanzade Subhi ve Fevzi Hacı KâzımEşraftan EşraftanBekir Beyzade Hacı SaidzadeNecmi Mehmed CemilEşraftan EşraftanYüzbaşı Ali Ağazade AliağazadeMehmed Tevfik MehmedMusa Ağazade Eşraftan EşraftanAli Erstûrizade MüftüzadeHüsameddin AhmedEşraftan Eşraftan EşraftanMazlumzade Saraçzade SaldızadeMustafa Mehıiıed Ali LârniEşraftan Eşraftan EşraftanBakizade Bakizade BakizadeÖmer Lûtfi Mustafa SalâhaddinBakizade Mısrizade HumuszadeSüreyya Mustafa Nureddin Abdülgani Yüzbaşı Mahmud Efendizade Camiilkebir İmamı Mehmed izzet AbdülkadirSelâmizade Remzizade Ali Mollâzade Vehbi Ahmed Hilmi Musa
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î  : 132 3 ,1 1 .1 3 3 8  C  : 3Müderris Hafızzade ŞamlızadeHamdi Mustafa Şevki MustafaNihad Ağazade Maarif BaşkâtibiAhmed Hamdi Zekeriya ZühdüAnkara Büyük Millet Meclisi Reisi Muhteremi ve âzayı kiramına Muhterem ve Muazzez vekillerimiz efendilerimiz!Biz Beylân Türkleri öteden beri arz ettiğimiz veçhile İskenderun sancağı ve mülhakatı olan Antakya Beylân ve Reyhaniye sekenesi sırf Türk olup bizlerin Misakı Millî mucibince Anavatana raptımız için tekrar teşebbüsatı lâzimenin icra buyurulması ve bu husus için Karamürsel Mustafa Paşa oğullarından Tayfur Atâ Beyi ol canibi âliye izam eylediğimizden icabı mâdeletin icra- sını millet namına temenni ve istirham eyleriz. Ol bapta emir ve ferman hazreti menlehülemrin- dir. 20 Teşrinievvel 1.338Beylân Türk Murahhası Beylân Türk Murahhası ve Hilâliahmer Cemiyeti ve Hilâliahmer Cemiyeti Reisi âzasındanMüftü Esseyid Mehmed HayreddinzadeEsseyid Mehmed Hayreddin Beylân Türk Murahhası   Beylân Türk Murahhası ve Hilâliahmer Cemiyeti   Garbizade Sarı Mehmed âzasından Ağa Mahdumu Hilâl i-Hacı Yusufzade Ahmer CemiyetiAbdülaziz âzasındanGarbizade Hüseyin Lûtfi3 .XI.1338 Riyaseti CelileyeAntakya ve İskenderun ve havalisindeki beş yüz bin Türkün ve Türkiye’den tecezzi kabul etmez muhitinin Anavatana iltihakı istirhamına dair mezkûr havali halkı tarafından verilip rap- tan takdim kılınan mutal ibatı muhikka ve milli- yenin sulh meselesinin, veçheleri mevzuu müzakere olurken, Heyeti Umumiyede kıraatini ve murahhaslara tevdiini arz ve teklif eylerim efendim. GaziantebYasin
REİS — Safa Bey, telgraflara dair söz söyli- yecekseniz buyurunuz.
İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — Efendiler bu okunan takrirler, bir seneden beri büyük dâvamızın önünde bin türlü ıztırabat ve acıya taham

mül eden bir mıntakanın evlâtlarının sesidir. Bu sesler çok şayanı hürmettir. Benden evvel bu mıntaka hakkında muhterem birçok arkadaşlarınım gayet ateşli ve gayet vatanperverane olarak iradettikleri mütaiâata ben de gayet kuvvetle iştirak ediyorum. Arkadaşlar bunların Türk olmaktan başka üzerimizde çok hakları vardır. Türk vatanı tehlikede kaldığı vakit dünyanın bütün husumetleri ufuklarımızda karardığı vakit buna karşı kıyam eden insanlar arasında ön safta olarak bu mıntaka bulunuyor. Türk dâvası için, bu mıntakanın verdiği kurban her hangi bir taraftaki kurbandan çok fazladır. Binaenaleyh arkadaşlar : Bugün kazandığımız muazzam zaferin temellerinde burada şimdi inliyen kardeşlerimizin cenazeleri vardır ve bu zaferin temeli en çok onların muhterem cesetlerine, muazzam cesetlerine istinadetmiştir. Arkadaşlar bu mıntaka- nın büyük dâvamıza ve büyük yurdumuza bu kadar kuvvetli rabıtası, bu kadar yüksek fedakârlığı olduğu halde maatteessüf bir sene evvel imza ettiğimiz bir itilâf ile bunlara karşı vefasızlık gösterdik...
NECİB BEY (Mardin) — Muvakkattir...
İSMAİL SAFA BEY (Devamla) — Ben o günden beri arkadaşlar, bu mıntakada yaşıyan insanlardan her hangisine rasgeldiğim zaman boynumu, başımı eğmişimdir. İçim sızlıyarak onlara karşı vefasızlık ettiğimi gayet açı duymuşum. Sonra arkadaşlar, bizim dâvamız üzerinde muvakkaten, dahi olsa terk ettiğimiz, vefasızlık gös- terdiğimiz bu insanlar o günden sonda dâhi Anavatanın kurtulması için lâzımgelen her fedakârlığı; her ıztırabı göğsüne çekmiştir. (Alkışlar) Arkadaşlar bu mıntakada tek bir Fransız neferinin girmediği yerler vardır. (Varolsun, sesleri) Fransız idaresinin teessüs etmediği yerler vardır,
YASİN BEY (Gazianteb) — Edemez ve edemi- yecektir.
İSMAİL SAFA BEY (Devamla) —  Fakat efendiler biz Fransızlara yaptığımız itilâf dolayısiy- le onlarla hüsnümünasebatta bulunmak dolay isiyle bu insanlara sabrediniz, sükût ediniz. Buralarda Fransız idaresi teşekkül etsin ve tek Fransız neferinin girmediği bu yerlere bırakınız F cansızlar girsin dedik. Büyük Millet Meclisinin sırf büyük vatana ait endişeleriyle ortaya konulan bu arzuya o mıntaka baştanbaşa hürmet etti ve arkadaşlar şunu katî bilelim ki; o vatandaşların, o insanların büyük dâva karşısında hissetikleri
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İ : 132 3.11.1338 C :3endişe ve gösterdikleri hissi hürmet olmasaydı, ben zannederim ki, bir seneden beri Fransızlarla aramızda devam eden münasebetten eser kalmazdı. Eğer arkadaşlar biz Fransız itilâfından istifade etmişsek ve bunun memleketimize bir fa idesi olmuşsa biz bu istifadeyi oradaki insanların tahammülüne sükûtuna ve büyük dâvaya karşı besledikleri hissi hürmete medyunuz.
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kemali şükranla teyit, tasdik ederim.
İSMAİL SAFA BEY (Devamla) — Onun için arkadaşlar biz gayet büyük ve ulvi dâvanın arkasından gidiyoruz. Dâvamız haktır, mukaddestir, yüksektir ve bu dâvanın dâvacıları, dünyanın en fedakâr insanları, en mütehammil insanları ve istiklâle eıı çok âşık olan insanlarıdır. Onan iyin arkadaşlar dâvayı son noktasına kadar kazanacağımıza imanım vardır. Binaenaleyh Avrupa'da yapacağımız sulh muahedesinde bu mıntakanın isimleri de dâhil olmazsa Anadolu’nun, Büyük Türkiye’nin, Büyük Millet Meclisinin beklediği sulh yoktur ve her zaman kargaşalık olacaktır. Bunu Heyeti Murahhasamızın gayet katiyetle bilmesi lâzımdır. Heyeti Murahhasamız vasıtasiyle Avrupa’nın bilmesi lâzımgelen birkaç nokta vardır. Ben bunu katı olarak Büyük Milletimin ve sevgili arkadaşlarımızın efkârına, hissiyatına tercüman olarak söylüyorum. (Teyidediyoruz, ses- 

leri)Efendiler o bir iki nokta şudur: Şimdiye kadar Avrupa Şark’ı ve bilhassa Türkleri kendi milletlerinden aşağı, gayrimedeni addetmiştir ve Avrupa’da hakkımızda yanlış bir zihniyet vardır. (Bunun içindir ki arkadaşlar Avrupa’nın her muamelesi, her hareketi gayri- müsavat esasatına iptina ediyordu. Fakat arkadaşlar! İnkılâp içinde,  felaket içerisinde yetişen Türk milleti Avrupa’nın böyle istih-  fafkâr ve bizi uşağı addeden nazarları karşısında katiyen tahammül gösteremez. Evet efendiler biz Avrupa kadar zengin değiliz, biz fakiriz, Avrupa kadar .vesaitimiz yoktur. Belki arkadaşlar, Avrupa kadar irfanımız yoktur. Fakat arkadaşlar Avrupa’da yaşıyan milletlerden daha yüksek fazilet sahibiyiz ve kalb- lerimiz Avrupa’daki milletlerden daha ziyade insanlık, hissiyle çarpmaktadır. Vallahi arkadaşlar Avrupa milletlerinden daha fazla olarak insani gayeler arkasında, mukaddes gayeler

arkasında koşmayı bilen kimseleriz. Onun için arkadaşlar müsavi ve adaletkârane bir hareket isteriz. Kendilerinden aşağı addedilmiyen bir muamele görmek isteriz. Bu görülmedikçe Türkiye’de ve bütün dünyada sulhun teessüsüne imkân yoktur. Sonra diğer bir nokta daha vardır. Biz bütün dünyada sulhun teessüs etmesini, mazlumların zincir seslerinin sükût etmesini istiyoruz. Efendiler bilhassa bilirsiniz, büyük imparatorluk eczasından olan insanlar Harbi Umumi, neticesinde. ve hürriyetin neticesi olarak dağılmıştır. Biz, Osmanlı İmparatorluğundan dağılan bu mıntakalarda zulüm ve işkencenin zinciri esaretin artık meşum, korkunç sesini duymak istemiyoruz. Efendiler biz o mıntakaları, sırf oralarda yaşıyan insanların mesudolması ve orada yaşıyan insanların kendi kendine sahib olması için terk ettik. AvrupalIların gözümüzün önünde komşu memleketlerimizde zulüm ve işkencelerinin devam etmesine bir dakika tahammül edemeyiz. Biz efendiler büyük bir inkılâbın arkasına koşan Türkiye, Türk milleti yalnız burada alenen söyliyebilirim ki kendi dâvası için silâhını çekmemiştir. Bu dünyada insanların lâyık olduğu hürriyeti, istiklâli almak için çekmiştir. (Bra- 
vo sesleri, alkışlar) Bu dâva hem bizim, hem de bütün insaniyetin dâvasıdır. Binaenaleyh dâvamız bizi kurtardığı gibi, insaniyetin büyük bir kısmını da kurtarmalıdır. Onun için efendiler biz hudutlarımızın ucunda Avrupalıların zulmüne uğramış, işkencesine uğramış,onların kanlı idaresi altında inliyen sesleri duymak istemeyiz. Duydukça bizim için, sulh yoktur.Sonra efendiler, üçüncü bir nokta: Avrupa'nın bilmesi çok lâzım olan üçüncü bir nokta şudur k i; bugünkü Anadolu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunun idaresinde yaşıyan ve bu idareyi kuran millet. Osmanlı Devletinin, Osmanlı İmparatorluğunun  borcundan on parasını kabul etmemektedir. Çünkü efendiler, bu borçtan Osmanlı imparatorluğunun yapmış olduğu bu borçtan Anadolu içerisinde on para sarf edilmemiştir. Bilâkis bu borç efendiler, Avrupa’nın icadettiği, imparatorluğu yıkmak için icadettiği birçok harblere sarf edilmiştir. Ve bu borçlarla beraber zavallı milletimizin asırlardan beri toplayıp biriktirdiği servet de gitmiştir. Avrupa’nın bitmez, tükenmez harb-
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İ : 132 3 .1 1 .1 3 3 8  C: 3leri içerisinde zavallı halkımız, zavallı milletimiz, bir . gün rahat yüzü görmemiş, evlâdını kurban vermiş ve dinlenmeksizin ve durmaksızın harbden harbe sürüklenmiştir. Avrupa’nın haksız yere ve insafsızca harbden harbe sürüklediği bir millete, bugün de borç olarak bir yük yüklemesi en büyük fenalıktır. Hulâsa arkadaşlar, ben Heyeti Murahhasamıza şunu arz etmek istiyorum ki, biz borçsuz ekalliyetsiz, istiklâli tamam, hudutlarından mazlum ve zincir sesi olmıyan bir vatan istiyoruz ve buna lâyık bir sulh muahedesi istiyoruz. (Alkışlar)Riyaseti CelileyeSulh Heyeti Murahhasamızın Konferansta herveçhi âti muharrer iki esasın müzakeresine bile salâhiyettar olmadığının Meclisçe tesbit ve Heyeti mezkûreye tebliğini arz eylerim.1. Misakı Millî hudutları dâhilinde hiçbir muit aka ve kısmın vaz’ı idarisi hakkında istisnai bir şekil olamaz.2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti kapitülâsyon denilen şeyleri bilmez ve yoktur.KarsCavidRiyaseti CelileyeGayet kıymetli mütalâatı ve derin nazariyatı ve canlı vesaiki tarihiyeyi ihtiva eden bugünkü Celse Zabıt ceridelerinin tâbi ve temsiliyle birer nüshasının Heyeti Murahhasaya verilmesini teklif ile Heyeti Müşarünileyhadan berveci âti mevaddı nazarı dikkate almalarını rica, edeceğim.1. Mesaili Evkafı hal için bir memuru şer’- înin kisvei ilmiyesiyle beraber alınması.2 Makamatı mukaddesenin kurtarılması için âzami fedakârlığı yapmaları.3. Mebus arkadaşlardan birisinin beyanatı esnasında hatıra getirdiği (Sevr) paçavrasının birer nüshasının beraberlerinde bulundurulması. Lâzistan Mebusu Mehmed NecatiREİS — Müsaade buyurur musunuz? Beyefendinin bu teklifi için cevap vereceğim. Bunun derhal temini kabil olamıyacağını biz de düşündüğümüz için...YASİN BEY (Gazianteb) — Bu gece gitmiyorlar ki....REİS — Müsaade edin, sözümü kesmeyin.

Bunun için zabıtları tebyiz ettiriyoruz. Birer suretlerini kendilerine vereceğiz.Riyaseti CelileyeŞarki-Trakya’nın bilâkaydüşart ve her zaman Devletin kuvayı umumiyesinin tahtı te- kâfülünde bulunması gerek kendisinin gerek İstanbul’un, ve gerek Anadolu’nun emniyeti için elzemdir. Bu hususun müzakeratı sulhiyede katiyen temini ve Garbi - Trakya’da Misakı Milli mucibince müracaat edilmesi tabiî olan ve reyiâme, oraya ahiren başka taraflardan getirilip yerleştirilen Rum ve Ermenilerin iştirak ettirilmemesi esbabının istikmalini teklif ederim.3 Teşrinisani 1338 Cebelibereket FaikRiyaseti CelileyeGayriyunani ırklar ve bahusus islâmlar hakkında en imhakâr bir millet olduğu hu kadar vakayı ile sabit olan Yunan idaresinde Makedonya gibi cesîm ve el’an ahalii İslâmiyesi ekser olan bir kıtanın terk ve ipkası caiz olamı- yacağından Makedonya’da Cemiyeti Akvam idaresinde bir muhtariyet teşkili hususunun dahi Konferansta temin edilmesini teklif eylerim.AydınTahsinRiyaseti CelileyeUrfa, Anteb, Mardin ve Maraş ahalisi Meclisi Âlinizin küşadından evvel memleketimizi işgal eden düşmanları kendi silâhlariyle, kanlariyle, mallariyle kâmilen hududu tabiîsinden tard etmiştir. Efendiler şimendiferin cenubunda kalan bütün Türk, Kürt aşiretleri, müstemleke sekenesi olarak ecanibin tahakkümü ve tehekkümü altında mahrumu istiklâl olarak yaşamaktansa ölmeyi canlarına minnet bilmektedirler. Milletlerin arzulan her esasa hâkimdir, diyen AvrupalIlara bu esasat altında kalan yüz binlerce halkın hissiyatı milliyelerine riayetkar olmalarını ve hiçbir zaman buralara malik olamıyacaklarını bilmelerini ve haksız yere, beyhude yere tekrar sefki dimaya meydan vermemelerinin insaniyet namına ihtar edilmesini ve bu azmimizin bütün âlemi medeniyete ilân olunmasını. Heyeti Murahhasa- mızdan talebeyleriz. 3 Teşrinisani 1338 Urfa Mebusu Pozan372 TBMM KÜTÜPHANESİ



1 : 132 3 .1 1 .1 3 3 8  C  : 3Riyaseti CelileyeTürk, Kürt bir kütlei vahidedir. Kürtler, hiçbir vakit Türkiye camiasından ayrılamaz ve bunu ayırmak için hiçbir Kuvvetin tesiri yoktur. Avrupa hükümetlerinin Kürtleri müdafaa etmeye salâhiyetleri olmadığı biddefat memleketimiz hal- kiyle beraber protesto edilmiş olduğu halde yine alkalliyetlerin mevzuubahsedilmesi şayanı teessüftür. Kürtler her vakit Türklerle beraber vatan uğrunda daima ölmüş ve ölmeye hazır bulunmuş oldukları cümlenin malûmudur. Buna binaen Erzurum Mebusu Necati, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya beylerin ekalliyetler hakkındaki nutuklarının müsaraaten neşriyle cihana ilânını teklif eyleriz. 3 Teşrinisani 1338Bitlis Mebusu MardinArif NecibGenç Kastamonu MebusuAli Vâsıf Abdülkadir KemaliMuş Mardin BitlisAbdülgani Esad DervişSiird Diyarbekir MuşNecmeddin Hamdi Ahmed HamdiUrfa VanPozan HakkıREİS — Efendim bu neşir ve ilâna dair bir takrirdir. Arkadaşlarımız bunu çok iyi düşünmüşlerdir. Fakat bu nokta Nizamnamei Dahilîde musarrahtır. Zabıt çıkmadan evvel bu mesele tahtı karara alınamaz. Onun için zabıt intişar edinceye kadar neşir ve ilân meselesini reye koyamam.Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine Fransızlarla akdedilen Ankara itilâfnamesin in tarihi akdinden nihayet bir sene zarfında Antakya ve havalisinden Fransız Hükümetince mahallî bir idare tesisi mephus îtilâfnamenin ahkâmından olduğu halde el’an böyle bir teşkilât yapılmaması esbabiyle beraber bu hususun âcilen temini için teşebbüsatı lâzimede bulunmak üzere işbu takririmin Heyeti Vekileye havalesini teklif eylerim. 2 Teşrinisani 1338Kângırı Mebusu Neşet NâzımBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine İtalyanlarla evvelce münakit Uşi Muahedena- mesiyle hukuku hükümranisi tasdik edilen ve bi-

lâhara tahliye ile bize iadesi mukarrer bulunan on iki ada hakkında Misakı Millîmizde sarahati kâfiye bulunmadığından dolayı mephus adaların Sulh Konferansında vaziyeti hukukiyesinin tes- bit edilmesi endişesiyle bu hususun Heyeti Mu- rahhasamıza tebliğ ve bu bapta muhaberat ve vesaik dahi cemolunmak üzere işbu takririmin İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine havalesini teklif eylerim. 3 Teşrinisani 1338Kângırı Mebusu Neşet NâzımRiyaseti CelileyeHeyeti Murahhasamıza verilmek lâzımgelen veçhenin hututu umumiyesi şudur:1. Misakı Millînin ne metninden ve ne ruhundan bir parmak bile feda etmemek...2. Ermenistan meselesi gibi, bâzı gayriaske- rî mıntakalar tefriki gibi, ordumuzun tahdidi gibi, hâkimiyet ve istiklâlimize mugayir şeyleri, hattâ mevkii müzakereye bile koymaya tahammül etmemek...3. — İdarei maslahat ve pamuk ipliği ile bağlamak gibi zihniyetlerle asla iş görmiye- rek kati yürümek.4. — Sulha arzukeş olmakla beraber icabında daha uzun zamanlar tamamiyeti istiklâlimiz için müttehiden mücadeleye âmade olduğumuzu bilerek imanla hareket etmek.3 Teşrinisani 1338 Burdur Mebusuİsmail Subhi SoysallıRiyaseti CelileyeSulh Konferansına dâveti tazammun eden Nota -ki nefretle yâdedeceğim- gayritürk tâbiri vardır. Ben Kürdüm ve bu suretle cihana bir defa daha ilân ediyorum ki Misakı Millî dâhilinde böyle bir tâbiri taşıyan bir fert dahi yoktur. Çünkü camiasında bulunan Türk, Kürt bir küldür ve yek vücuttur. Heyeti Mu- rahhasamızdan rica ederini böyle kelimeyi işittiği zaman kemali nefretle reddetmesini teklif ederim. 3 Teşrinisani 1338 Mardin mebusları namına NecibRiyaseti CelileyeMisakı Millîmizin bütün teferruatı ve hudutları hakkında izahat verilmiştir. Ayrıca şu— 373 — TBMM KÜTÜPHANESİ



İ  : 132  3 . 1 1 . 1338 C : 3hakikatin bilinmesi lâzımdır ki Anadolu çok eski zamandan beri Türktür. Beş bin sene evvel yaşamış olan Hititler Turaniyülâsıldır. İskenderun, Antakya ve Haleb havalisinin Hitit- lerle meskûn olduğu bir çok asarı atîka mütehassıslarının tetkikatı ez an cümle Liverpol Darülfünunun muallimlerinden Profesör (Jorj Gating) 1338 de İskenderun havalisinde Sakça- gözü Höyüğünde icra ettiği hafriyat ve tetkikat ta sabit olmuştur. Binaenaleyh tarihi hakikat karşısında o havalinin Ana V atandan ayrılması kabil olamıyacağından Heyeti Murahhasımızın bu ciheti nazarı  itibare almasını arz eylerim.Kayseri Mebusu Ahmed HilmiRiyaseti Celileye(Misakı Millî) miz Garbi-Trakya’da arayı umumiyeye müracaat olunmasını temin etmemizi âmirdir. Yunanlılar Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu emri yerine getirmek hususundaki azmini bildiklerinden İzmir ve Trakya havalisinden giden Rumları Garbi-Trakya’ya yerleştirerek orada suni bir ekseriyet teminine çalışmaktadırlar. Heyeti Murahhasamızın ve Hariciye Vekâletimizin bunu men'e şimdiden teşebbüs etmelerini ve Garbi-Trakya’da arâyı umumiyeye müracaat esnasında Rum muhacirlerin ahalii asliyeden addolunamıyacağını ilân eylemelerini teklif ve temenni ederim.TrabzonNebizade Hamdi Riyaseti CelileyeAffı U mumiden hukuku şahsiye harice kalsa bile bir kere affedilmiş denince kimsenin hukuku şahsiyesini aramak cesaretini gösteremi- yeceğini. caniler, katiller ve gaasıpların merhum ve mazlum halkın gözü önünde getireceği vukuatı sabıka ve mütaaddide ile sabittir. Binaenaleyh, Yunanlılara fiilen ve müsellâhan iştirak ederek hatır ve hayale gelmiyecek işkenceler zulümler ve garetler irtikâbeden eşhasın tekrar bu milletin başına belâ edilmemesi esbabının ist ikmal in i rica eylerim.Ertuğrul Mebusu NecibRiyaseti CelileyeBrmeniler, Van, Bitlis, Erzurum vilâyetleri arazisi dâhilinde millî yurt temini hakkında

Sevr Ahidnamesinde mevcut ahkâmın ahiren Hükümeti Milliye ile Ermenistan Hükümeti arasında münakit mukavele ve hâdisat. ile merin. olduğunun ve hiçbir zaman mevzuubahso- lamıyacağının Heyeti Murahhasımızca nazarı dikkate alınmasını teklif eylerim.Muş Mebusu AbdülganiRiyaseti CelileyeAtide muharrer mâruzâtımın Heyeti Murahhasamızca nazarı itibara alınmasını temenni evlerim. MaraşMehmed HasibMadde 1. — Heyeti Murahhasamız Konfe- ransda Fransız ve İtalyanların milletimiz hak- kındaki temayül ve muhabbetlerini muhafaza edebilmek için ilk defa Boğazlar meselesinin münakaşa ve halledilmesi.Madde 2. — Beş yüz bin nüfusu ihtiva eden Antakya, Beylâıı, İskenderun mıntakala- rının Anavanatan’a iltihakının temini.Madde 3. — Adana, Maraş, Anteb havalisinde Ermeni komitacılarının imha ve tahripkâr maksat ve emellerine kendi resmî memur ve askerleriyle müzaheret ederek havalii mez- küreyi tahrip ve ihrak e ttiren Fransız'lardan memaliki mezkûre ahalisinin zarar ve ziyanı şahsilerinin tazmini.Madde 4. — Mesaili sairenin münakaşası.Riyaseti CelileyeMurahhaslarımız millî hudutlarımız dâhilin- deki anasırı gayri müslimenin mübadelesi esasında mutabık kalırlarsa bu mübadele de memleketimizdeki gayrimüslimlerin emvali gayrimenkulesi dâhil olamaz. Bu kısım emval bu gayrimüslimlerin düşmana iştirakle tahrip ve ihrak ettikleri müslüman emvaline karşılık tutulmak zaruridir ve haktır. Ecnebilerden davet olunacak müslümanların emvali, bedeli mukabilinde o muhitte ecnebi olan devlet tarafından satınalınmalıdır. Bu hususu bilhassa İsmet Paşa Hazretlerinin nazarı dikkatine arz ederim.3 Teşrinisani 1338Eskişehir Mebusu Emin—  374 TBMM KÜTÜPHANESİ



Riyaseti CelileyeDüşmanı makhunm yaptığı tahribat ve soygunculuk Muhterem Vehbi Efendi Hocamızın buyurduklarından pek çok fazladır.Bu zararın miktarı; nev’i, mekânı ispat ve iddia edilmesi elzemdir. Bu hususta noksan olduğunu istidlal ediyorum. Hemen ikmali neva- kıs buyurularak bu mühim vesaiki cinaiyenin acilen Heyeti Murahhasamıza isali için takririmin Heyeti Vekile Reisi Muhteremi Rauf Beyefendiye ehemmiyetle ve müstacel kaydiyle havale buyurulmasını arz eylerim.3 Teşrinisani 1338Eskişehir Mebusu Emin
Riyaseti Celileye

Fransız İtilâfnamesinde hududu gayritabiîyi tashih ve Misakı Millînin birinci maddesi esası üzerine tesebbüt etmiyen her hangi bir muahedata vereceği rey kırmızı kâğıt değil, yüz binlerce halkımızla beraber kırmızı kan olacağını arz ve şimdiden ilân eyleriz.Gazianteb Bu dahiŞahin Yasin
Riyaseti CelileyeBerveçhiâti maddenin Heyeti Murahhasaya not ettirilmesini teklif eylerim :Yeni Türkiye hududu dâhilinde hiçbir ecnebi, emvali gayrimenkuleye tasarruf edemez.KozanDr. Mustafa
Riyaseti CelileyeBerveçhiâti mevaddın Heyeti Murahhasaca nazarı dikkate alınmasını rica ederim :1. Kürtler hiçbir suretle kendilerini Türk- lerden ayrı addetmedikleri ve Türklerle beraber son dakikaya kadar ve ilelebet vatanı mü- bareki müdafaa hususunda kanlarını döktükleri ve ebediyen dökecekleri için ırki ekalliyetler meselesi yoktur. Avrupalılar bizde Türk ve Kürtten başka bir ırk tevehhüm ediyorlarsa hezeyandır. Bunun için söz söyletmeye bile meydan verilmemelidir.2. Avrupalılar Ermenilere yurt icadetmek istiyorlar. Memleketimizde başkasına yurt ittihaz edilecek bir kulübelik bile yer yoktur. Çünkü, Erivan’a civar yerlerde tek Ermeni yoktur ve hariçten gelecek bir tek yabancı Erme-

niye de yer verecek Türk, Kürt tasavvur olunamaz. Van’dan, Bayezid’den Ermenilere hisse ayırmak istiyorlarsa, bilsinler ki, oraların Türk- leri, Kürtleri kendi memleketlerinde değil, Erivan’da bile Ermenilere yer vermiyecek derecede kanlar dökerler de bir karış yerin verilmesine razı olmazlar. Zaten Büyük Millet Meclisi ve onun Hükümeti de hatırından böyle bir şey geçirmemektedir ve Misakı Millî ile bu ciheti tes- bit eylemiştir. 3 Teşrinisani 1338VanHakkı
Riyaseti CelileyeNöbeti kelâm âcizlerine gelmeden müzakerenin kifayetine karar verileceğini tahmin ettiğim için berveçhi âti mâruzâtımın kıraat ve zapta geçilmesini teklif eyliyorum. Şöyle ki:

Madde 1. — Heyeti Murahhasamızın mükâ- lemeye başladıklarında kendilerine vâki olacak ilk teklif ihtimal ki, akalliyetlerin himaye ve hukukundan bahsetmek olacaktır. Akalliyet denilince hatırıma ilk gelen şey Hıristiyan akalliyetleridir. Bizde Hıristiyan akalliyet- lerin hukuku Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince müemmendir. Çünkü, Teşkilâtı Esasi- yede biz her karye ve kasabayı bir nahiye ad- diyle o nahiyeye bir hukuk ve bir şahsiyeti mâneviye verdik. Eğer hukuklarından bahsolunan Hıristiyanlar bir nahiye teşkil edecek ekseriyette bulunurlarsa her köy ve kasaba bir nahiye teşkil ederler. Şu halde Müslümanlarla aynı hukuka maliktirler. Binaenaleyh akalliyetlerin hukuku meselesinin Heyeti Murahhasaca nazarı dikkate ve mütalâaya alınmaya yeri yoktur.Saniyen : Eğer Düveli İtilâfiye bu salâhiyeti ve bu teminata, kanaat etmezlerse Hıristiyan meselesinin en büyük çarei halli mübadele keyfiyetidir. Esasen en mâkul çarei hal de budur. Çüııkü içimizde Hıristiyanlar şimdiye kadar olageldiği gibi bundan sonra da ecnebiler elinde alet olurlar ve vakit vakit vesilei ihtiras olmaktan hâli kalmazlarsa, ki içimizde mevcudol- dukça bugün değilse bile yarın yine böyledir. Bizim için selâmeti fikirle vatanımız dâhilinde serbest müdahelesiz, müsterih yaşamaya bir veçhile imkân yoktur. Binaenaleyh Heyeti Mu-375 — TBMM KÜTÜPHANESİ



î  : 132 3 .1 1 .1 3 3 8  C : 3rahhasamız bu anasırın memleketimizden tathi- rirıe şu suretle hizmet ederlerse bence en büyük vazifei vataniyelerini ifa etmiş olurlar.
Madde 2. — Fransızlarla İtilâfname akit ve imza ettiğimizin gecesi memleketleri ve hukuklarının muhafazası için mebusları tenvir etmek üzere gelmiş olan Antakya ve havalisi Heyeti âzasından bir zat ile Kayseri Mebusu Rifat Beyin hanesinde birkaç mebus arkadaşlarım da beraber oldukları halde görüştüğümüz vakit ismi hatırımda kalmıyan o muhterem zat bana- şu suali sormuştur. Bizi hududun öbür tarafında ecnebiler elinde bırakmaya karar verirken vicdanınızda teessür duymadınız mı? demiş, ben de göz yaşları arasında, vatanın menafi ve selâmeti umumiyesi ve âtiyesini muhafazaten sureti muvakkatede ve ıztırariyede ihtiyar edilen şu fedakârlığa şimdilik sizin de kemali sükûn ve itminan ile sabır ve istikbale intizar etmeniz zaruridir. Emin olunuz Türk ve Müslümanların kıblesi sizin tarafınızda, Kâbe’si orada, Peygamberi orada iken sizi hiçbir vakit unutamazlar ve Müslümanlar kıbleleriyle kendileri arasında dikelmiş olan haçı bir gün olup da kaldırmayı elbette düşünürler ve düşünmek icabatı diniyelerindendir demiştim. Ve o muhterem zatın âcizane, teessüratım velev muvakkaten olsun izaleye çalışmıştım. Binaenaleyh Heyeti Murahhasamız kalbgâhı islâmiyete uzanmış olan o hâilin ref’ine çalışmayı da hatırdan çıkarmasın. 3 Teşrinisani 1338 Y  ozgadSüleyman Sırrı
REİS — Efendim takrirlerin hepsi okundu, Heyeti Murahhasaya beyanatta bulunuldu. Bâzı arkadaşlar şifahen söyledikleri gibi birtakım arkadaşlar da tahrirî teklifatta bulundular. Müsaade buyurursanız şimdi bu takrirlerin kâffe-

sinin Heyeti Murahhasa Riyasetine tevdi olunması hususunu da reyinize vaz’edeceğim. Efendim bu takrirlerin tamamen Heyeti Murahhasa Riyasetine tevdiini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müttefikan kabul edilmiştir efendim.
AVNİ BEY (Saruhan) — Benim de bir takri- rim vardı.
REİS — Efendim zatıâliniz, bu zabıtların tâb'ını teklif buyuruyorsunuz. Halbuki derhal tab ’ı yetişemez, tebyiz ettirip suretlerini takdim edeceğiz. Bunu arz ettim efendim.Efendim bir takrir var :5. — TAKRİRLER
1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, sa- 

miin mey anında bulunan Antakya mücahitleri
ne: beyanı hoşâmedi edilmesine dair takririBüyük Millet Meclisi RiyasetineAntakya mıntaka s ı  namına Meclisimiz nez- dine mahallince gönderilen Karamürselzade Mustafa Paşaoğlu Tayfur ve Rasim ve Samih Azmi Beyler mücahit ve fedakârlar samiin meya- nındadırlar. Mumaileyhime hoş geldiniz denilmesini teklif ederim. BoluTunalı Hilmi

REİS — Efendim! Bendeniz tarafı âlinizden - kabul buyurursanız - hoş geldiniz derim. (Hay hay sadaları)Efendim! Malûmuâliniz üç gündür mütemadiyen akşama ve gece geç vakte kadar içtimaa devanı ediyoruz. Tensip buyurursanız bundan sonraki içtimai Cumartesiye değil Pazartesiye yapalım. (Münasip sadaları)Efendim Pazartesi günü saat bir buçukta içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum.Hitamı müzakerat; saat : 7,05
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Sulh Heyeti Murahhasası masarifine dair Kanuna verilen reylerin neticesi

(Kabul edenler)

Zekâi Bey (Adana), Şemseddin Efendi (Anka
ra), Midhat Bey (Mardin), Rasim Bey (Cebelibe
reket), Abdullah Efendi (Adana), Mesud Bey (Ka- 
rahisarı Şarki), Ömer Mümtaz Bey (Ankara), 
Şükrü Bey (Canik), İsmet Bey (Çorum), Neşet 
Kâzım Bey (Kângırı), Necib Bey (Mardin), Yeli 
Bey (Burdur), Edib Bey (Batum), Resül Bey (Bit
lis), Tunalı Hilmi Bey (Bolu), Halil Bey (Ertuğ-
rul), Rüşdü Bey (Ergani), Musa Kâzım Efendi 
(Konya), Ali Cenarii B ey  (Gazianteb), Nec- 
meddin Bey (Siird), Bozan B ey (Urfa), Kâzım 
Karabekir Paşa (Edirne), Â tıf B ey (Ankara), 
Rifat Bey (Kayseri), Mustafa Hilmi Efendi (Niğde), 
Müfid Efendi (Kırşehir), Ali Fuad Paşa (Ankara), 
Celâleddin Bey (Trabzon), Akif Bey (Batum), 
Hulusi Bey (Kastamonu), Şeyh Fikri Efendi (Genç), 
Aıbdülgani Bey (Siverek), Rasim B ey  (Sivas), 
Rüstem Bey (Oltu), Ali Vâsıf Bey (Genç), Emin 
Efendi (Aydın), Fahri Bey (Kars), Ali Rıza Efendi 
(İçel), Naim Efendi (İçel), Mehmed Emin Bey 
( Ergani), Atâ Bey (Niğde), Eyüb Sabıi B 
(Eskişehir), Yusuf Ziya Bey (Meıtjin), Derviş 
Bey (Mardin), Abdülgani B ey  (Muş), Cevad 
A'bbas Bey (Bolu), Tevfik Rüşdü Bey (Menteşe), 
Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta), Diyab Ağa (Der
sim), Neşet Bey (İstanbul), Rasim Bey (Cebeli
bereket), Hüseyin Avni B ey (Kozan), Ahmed 
Fevzi Efendi (Batum), Süleyman Sırrı Bey (Yoz
gad), Rifat Efendi (Konya), Edhem B ey (Men
teşe), Ruşen B e y  (Gümüşane), Nabil Efendi 
(Karahisarı Sahib), Fethi B e y  (İstanbul), 
Hamdi Bey (Diyarbekir), Â tıf Bey (Bayezid), Kılıç 
Ali Bey (Gazianteb), Hüseyin Hüsnü Efendi (İstan
bul), Haydar Bey (Van), Rıza Vamık Bey (Sinob), 
Mustafa Durak Bey (Erzurum), Fikri Faik B .. 
(Genç), Fuad Bey (Bolu), Ali Rıza Bey (Kars), 
N ebizade Hamdi Bey (Trabzon), Esad Bey (Lâzis
tan), İzzet Bey (Tokad), Hacı Şükrü Bey (Di- 
yarbekir), Yunus Nâdi Bey (İzmir), Süreyya Bey 
( Saruhan), Kâzını Hüsnü Bey (Konya), Sıdddc 
Bey (Çorum), Ahmed Edib Efendi (Batum), Nııstat

Bey (Ergani), Osman Bey (Kayseri), Mustafa B, 
(Kozan), Ahmed Bey (Yozgad), Besim Bey (Kas
tamonu). Â tıf Bey (Kayseri), Hacı Mehmed Efendi 
(Bayezid), Ziya Bey (Kângırı), Hafız Mehmed Bey 
(  Trabzon), Hacı Ali Sabri Efendi (İçel), Dr. A d 
nan Bey (İstanbul), Muhiddin Baha Bey (Bursa), 
Mahmud Said Bey (M uş), Mehmed Vehbi Efendi 
(Konya), Ali Bey (Karahisarı Sahib), Osman 
Server Bey (Ardahan), Mazlum Baha (Denizli), 
İbrahim R. (Mardin), Mehmed Şevket Bey (Si- 
nob). Feyyaz Âli Bey (Yozgad), Nuri Bey (Bolu), 
Şeyh Seyfi. Efendi (Kütahya). Hacı Mustafa Efendi 
(Ankara), Tevfik B e y  (Erzincan), Refik Bey 
( Konya), Hacı Tahir Efendi (İsparta), Abdülka- 
dir Kemali Bey (Kastamonu) Hüseyin Avni Bey 

( Erzurum), Cavid Bey (Kars), Hamid Bey (Biga), 
Osman Kadri Bey (Muş), İsmail Safa Bey (Mer
sin), Ferid Bey (Çorum), Sadullah Bey (Bitlis), 
Muhiddin Bey (Elâziz), Mehmed Efendi (Adana), 
Bahrî Bey (Yozgad), Ali Saib Bey (U rfa), Hakkı 
Bey (Van), Süleyman Sudi Bey (Bayezid), Opera
tör Emin Bey (Bursa), Memduh Necdet Bey (Ka
rahisarı Şarki), Necati Efendi (Lâzistan), Naci Bey 
(  Elâziz), İsmail Şükrü Efendi (Karahisarı Sahib),

Ragıb Bey (Gazianteb), Hacı Ahmed Hamdi Efendi 
(Muş), Ârif Bey (İstanbul), Nusrat Efendi (Erzu
rum), Rüşdü Bey (Maraş), Said Bey (Kângırı), 
Tahsin Bey (Aydın), Ömer Lûtfi Bey (Karahisarı 
Sahib), Halil İbrahim Efendi (Eskişehir), Hüse
yin Bey (Elâziz), Avni Bey (Saruhan), Esad B 
(Mardin), Bekir Sıdkı Bey (Siverek), Mazhar 
Müfid Bey (Hakkâri), Mehmed Kadri Bey (Siird), 
Mustafa Vasfi Bey (Tokad), Zamir Bey (Adana), 
Ahbıed Hilmi Bey (Kayseri), Sadeddin Bey (Men
teşe), Dr. Fikret Bey (Kozan), Celâl Nuri Bey 

( Gelibolu), Cevdet Bey (Kırşehir), Dr. Refik Bey 
( Bayezid), Hasib Bey (Maraş), Abdülhak Tev
fik Bey (Dersim), Devriş Bey (Bitlis), Hüseyin Bey 
( Erzincan), Hafız Şahin Efendi (Gazianteb), Sami 
Bey (İçel).

(Reddedenler)

Salâhaddin Bey (Mersin), Ziyaeddin Bey (Si
vas), Süleyman Necati Bey (Erzurum), V âsıf, 
Bey (Sivas), Kasımı Bey (Muş), Ömer Lûtfi B„

(Amasya), Mehmed Salih Efendi (Erzurum), Z i
ya Hurşid Bey (Lâzistan), Mehmed Vasfi Bey 
( Karahisarı Şarki), Osman Bey (Lâzistan), Şük-
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rü Bey (İstanbul), Dursun Bey (Çorum). Abdul
lah Et. (Sinob), Arif Bey (Konya), Hacı Nuri 
Bey (Siird). Enıin Bey (Canik) Hakkı Hami Bey.

(Sinob), İsmail B, (Erzurum), Mehmed Şük
rü Bey (Karahisarı Sahib), Süleyman B. C a n ik  
Mehmed Ragıb Bey (Amasya)

(Müstenkifler)

Salih Efendi. (Siird), Yasin Bey (Gazianteb)V 
Yahya Galib Bey (Kırşehir), Vehbi Bey (Karesi'1

(Sulh murahhası Rıza Nur Beyin mezuniyetini kabul edenler)

Ragıb Bey (Gazianteb), Şeyh Fikri Efendi (Genç), 
Kâzım Karabekir Paşa (Edirne), Arif Bey (İstan
bul ). Momdııh Necdet B ey  (Karahisarı Şarki), 
Nuri Bey (Bolu), Dr. Âsim Bey (Amasya), Abdül- 
hak Tevfik Bey (Dersim), Hüseyin Rauf Bey (Si
vas), Tevfik Efendi (Kâng'in), Avni Bey (Saruhan), 
Tevfik Rüşdü Bey (Menteşe), Refik Bey (Konya), 
Kadri Bey (Siird), Süleyman Sudi Bey (Bayezid), 
Nebil Efendi (Karahisarı Sahib), Rasim Bey (Sivas), 
Naim Efendi (İçel), Ahmed Bey (Yozgad), Pozan 
Bey (Urfa), Ali Vâsıf Bey (Genç), Rasim Bey (Ce
belibereket), Hakkı Bey (Van), İbrahim Bey (Mar
din), Said Bey (Kângırı), Hulusi Bey (Kast an - 
monu), Mazhar Müfid Bey (Hakkâri), Yunus 
Nâdi Bey (İzmir), Muhiddin Bey (Elâziz), Sevfi 
Efendi (Kütahya), Hüseyin Bey (Elâziz), Mehmed 
Şevket Bey (Sinob), Kâzım Hüsnü Bey (Konya), 
Dr. Adnan Bey (İstanbul), Hafız Şahin Efendi (Ga- 
zianteb), Hacı Ahmed Hamdi Efendi (Muş), Ha- 
sib Bey (Maraş), Süleyman Sırrı B, (Yozgad), 
Hüseyin Avni Bey (Kozan), Haşim Bey (Çorum), 
Dr. Mustafa Bey (Kozan), Rüşdü Bey (Maraş), 
Ragıb Bey (Kütahya), Veli Bey (Burdur), Edhem 
Fehmi Bey (Menteşe), Derviş Bey (Mardin), Hacı 
Şükrü Bey (Diyarbekir), Midhat Bey (Mardin), 
Hüseyin Hüsnü Efendi (İstanbul), Ahmed Fevzi 
Efendi (Hatınn), Mahmud Said Bey (Muş), Neeib 
Bey (Mardin), Ferid Bey (Çorum), Mehmed Sırrı 
Bey (Siverek;, Hacı Fevzi Bey (Elâziz), Rıza Bey 
( Yozgad), Hacı Nuri B ey (Siird), Oevad Bey 
( Bolu), Celâl Nuri Bey (Gelibolu), Ali Rıza Efendi 
(İçel), Ruşen Bey (Gümüşane), Şevki Bey (İçel),

Sırrı Bey (İzmit), İzzet Bey (Tokad), Musa Kâ
zım Efendi (Konya), Atıf Bey (Kayseri), Akif Bey 
( Batum), Flsad Bey (Mardin) , Rüşdü Bey (Erga
ni), Haydar Bey (Van), Zülfü Bey (Diyarbekir), 
İsmet Paşa (Edirne), Tahsin Bey (Aydın), Ham id 
Bey (Biga), Vasin Bey (Gazianteb), Ali Sünıri 
Efendi (Karahisarı Şarki), Mustafa Durak Bey (E r
zurum), Sıddık B e y  (Çorum), Necmeddin Bey 
( Siird), Tevfik Bey (Van), Ali Fuad Paşa (A n 
kara), Fethi Bey (İstanbul), Ali Bey (Karahisarı 
Sahib), Neeib Bey (Ertuğrul), Ali Oenani Bey 
( Gazianteb), Tevfik Bey (Erzincan), Zekâi Bey 
(  Adana), Ömer Mümtaz Bey (Ankara), Osman 
Kadri Bey (Muş), Yahya Galib B ey  (Kırşehir), 
Hacı Mehmed Efendi (Bayezid), Atıf Bey (Bayezid), 
Sıdkı Bey (Siverek), Abdülgani B ey  (Siverek), 
Tunalı Hilmi Bey (Bolu), Ziya B ey  (Kângırı), 
Mehın<d Vehbi Bey (Karesi), Mehmed Efendi (Ada
na), Rıza Vamık Bey (Sinob), Feyzi Bey (Diyar
bekir), Ahmed Hilmi Bey (Kayseri), Rifat Efendi 
(Konya), Kılıç Ali Bey (Gazianteb), İsmail Sub- 
hi Bey (Burdur), Sadullah Bey (Bitlis), Mehmed 
Emin Bey (Ergani), Evüb Sabri Bey (Eskişehir), 
Zamir Bey (Adana), Nüzhet Bey (Ergani), Rüs- 
tem Bey (Oltıı), Mustafa Vasfi Bey (Tokad), Hü
seyin Hüsnü Efendi (İsparta), Mustafa Hilmi Bey 
( Niğde), Atâ Bey (Niğde), Ali Saib Bey (Urfa), 
Mesud B ey  (Karahisarı Şarki), Muhiddin Bey 
( Bursa), İsmail Safa Bey (Mersin), Rasih. Efendi 
(Antalya), Dr. Fuad Bey (Bolu), Abdülkadir 
Kemali B ey  (Kastamonu), Refik B ey  (Konya), 
(Dört aded de isimsiz beyaz rey varakası vardır.)
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(Reddedenler )

Operatör Emin Bey (Bursa), Hacı Ali Sabri 
Efendi (İçel), ismet Bey (Çorum), Şükrü Bey (Canik) 
Sami Bey (İçel), Ziyaeddin Bey (Sivas), Mehmed 
Vasfı Bey (Karahisarı Şarki), Mehmed Şükrü 
Bey (Karahisarı Sahib), Ziya Hurşid Bey (Lâzis-
tan), Hüseyin A v n i'Bey (Erzurum), Hacı Atıf 
Efendi (Ankara), Salih Efendi (Siird), Hafız Mehmed 
Bey (Trabzon), Süleyman Necati Bey (Erzurum), 
İT acı Tahir Bey (İsparta), Fahreddin Bey (Kars), 
Mehmed. Ragıb B e y  (Amasya), Fikri Faik Bey 
( Genç), Osman Bey (Lâzistan), Ali Rıza Bey 
( Kars), Süleyman Bey (Canik), Abdülgani Bey 
(  Muş), Hüseyin Bey (Erzincan), Şükrü Efendi (K a
ra hisarı Sahib), Osman Bey (Kayseri), Derviş B.

(Bitlis), Hakkı Hami Bey (Sinob), Necati Bey (Lâ- 
zistan),  Dursun Bey (Çorum), Hilmi Bey ''Arda
han), Hacı Garib Ağa (Malatya, mükerrer), 
Ömer Lûtfi Bey (Karahisarı Sahib), Cavid Bey 
(  Kars), Feyyaz Âli Bey (Yozgad), Şükrü Bey..( İ s 
tanbul), İsmail Bey (Erzurum), Edib Bey (Batum), 
Mustafa Bey (Karahisarı Şarki), Arif Bey (Konya), 
Emin Bey (Canik), Bahrî Bey (Yozgad), Hacı 
Mustafa Efendi (Ankara), Neşet Bey (Karığın), Yu
suf Ziya Bey (Mersin), Nebi zade Hamdi Bey (Trab
zon), Salahadditı Bey (Mersin), Osman Server Bey 
(  Ardahan), Diyab Ağa (Dersim), Abdullah Efendi 
(Sinob), Ömer Lûtfi Bey (Amasya), Yusuf Ziya 
Bey (Bitlis), Kasım Bey (Muş)

(Müstenkifler)

Emin Efendi (Aydın), Cevdet1». ( Kırşehir), Arif deddin Bey (Menteşe), (Mehmed Vehbi Efendi (Kon
ik (Bitlis), Ahmed Nuri Efendi (Batum), Mazi um ya. mükerrer)
Baba Efendi (Denizli), Abdullah Efendi (Adana ■, Sa-

(Sulh Murahhası Hasan Beyin

Faik Bey (Cebelibereket), A vni Bey (Sam sun), 
Edhem Fehmi Bey (Menteşe), Ragıp Bey (Gazian- 
teb), Ahmed Hilmi Bey (Kayseri), Hasan Bey (Er
zincan), Yunus Nâdi Bey (İzmir), Mehmed Şev
ket Bey (Sinob), Necib Bey (Mardin), Dr. Adnan 
Bey (İstanbul), Said Bey (Kângırı), Mustafa Efendi
(Ankara), Rüşdü Bey (M araş), Zamir Bey (Adan a). 
Şevki Bey (İçel), Mahmud Said Bey (Muş), Nuri 
Bey (Bolu), Tahsin Bey (Aydın), Yusuf Ziya. Bey 
( Mersin), İsmail Subhi Bey (Burdur), Hafız Meh
med Bey (Trabzon), Ömer Mümtaz Bey (Ankara), 
İsmail Safa Bey (Mersin), Abdülkadir Kemali Bey 
(  Kastamonu), Rifat Bey (Konya), Ali Said Bey 
(  Urfa). Emin Efendi (Aydın), Ahmed Fevzi Efendi 
(Batum), Abdülgani Bey (Siverek), Hulusi Efendi 
(Kastamonu), Ziya Bey (Kângırı), Hüseyin Hüs
nü Efendi (İsparta), Ruşen Bey (Gümüşane), Cevad 
Bey (Bolu), Sıddık Bey (Çorum), Kâzım Hüsnü Bey 
(  Konya), İsmet Paşa (Edirne), Devriş Bey (Bit
lis), Dr. Âsım Bey (Amasya), Mehmed Salih E fendi

mezuniyetini kabul edenler)

(Erzurum), Rasim Bey (Sivas), Akif Bey (Ba
tum), Ali Sururi Efendi (Karahisarı Şarki), Hacı 
Tahir Efendi (İsparta), Musa Kâzım Efendi (Konya), 
Kasım Bey (Muş), Edib Bey (Batum), Neşet Bey 
( Kângırı), Abdülgani Bey (Muş), Tevfik Bey 
(  Van), Kâzını Karabekir  Paşa (Edirne), Midhat 
Bey (Mardin), Veli Bey (Burdur), A tıf Bey (Baye- 
zid), Şeyh Fikri E fendi (Genç ), Atâ Bey (Niğde), 
Nüzhet Bey (Ergani), R ıza Vamık Bey (Sinob), 
Dr. Mustafa Bey (Kozan), Hacı Mehmed E fendi 
B ayezid), Mehmed Kadri Bey (Siird), Hüseyin 
Hüsnü Efendi (İstanbul), Atıf Bey (Kayseri), Tu
nalı Hilmi Bey (Bolu), Osman Bey (Kayseri), Ha
fız Şahin Efendi (Gazianteb), Refik Bey (Konya), 
Rasim Bey (Cebelibereket), Eyvüb Sabri Bey (Es
kişehir). Celâl N u ri Bey (Gelibolu), Mazlum Ba
ha E fendi (Denizli), Tevfik Rüşdü Bey (Menteşe), 
Salih E fendi (Siird), Ali Bey (Karahisarı Sahib), 
Süleyman Sudi Bey (Bayezid), Tevfik Efendi (Kân- 
gırı), Musaffa Bey (Tokad), Diyab Ağa (Der
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sim), Dr. Fuad Bey (Bolu), Mazhar Müfid Bey 
( Hakkâri), A tıf Efendi (Ankara), Mehmed Vehbi 
Bey (Karesi), Arif Bey (İstanbul), Mehmed Efendi 
(Adana), Dr. Fikret Bey (Kozan), İsmail Şük
rü Efendi (Karahisarı Sahib), Mesud Bey (Kara- 
hisarı Şarki), Hamid Bey (Biga), Yahya Galib 
Bey (Kırşehir), Memduh Necdet Bey (Karahisarı 
Şarki), Sadullah Bey (Bitlis), Hakkı Bey (Van), 
Hüseyin Avni Bey (Erzurum), Hacı Şükrü Bey 
( Diyarbekir), Osman Kadri Bey (Muş), Haydar 
Bey (Van), Hüseyin Bey (Elâziz), Rüstem Bey 
( Oltu), Feyzi Bey (Diyarbekir), Necmeddin Bey 
( Siird), Naim E fendi (İçel), İbrahim Bey (Mar
din), Necib Bey (Ertuğrul), Durak Bey (Erzu
rum), Haşim Bey (Çorum), Fethi Bey (İstanbul), 
Ahmed Nuri Bey (Batum), Muhiddin Baha Bey 
( Bursa), Şükrü Bey (Canik), Arif Bey (Bitlis), 
Seyfi Efendi (Kütahya), Esad Bey (Lâzistan), Rüş- 
dü Bey (Ergani), Pozan Bey (Urfa), Nebil Efendi 
(Karahisarı Sahib), Hüseyin Efendi (Kozan), Ali

.1338 0 : 3
Rıza Efendi (İçel), Abdullah Efendi (Adana), Sa- 
lâhaddin Bey (Mersin), Necati Efendi (Lâziztan), 
Muhiddin Bey (Elâziz), Ali Vâsıf Bey (Genç), Ze- 
kâi Bey (Adana), Hacı Feyzi Bey (Elâziz), Ya

sin Bey (Gazianteb), Ragıb Bey (Kütahya), Esad 
Bey (Mardin), Rıza Bey (Yozgad), Abdullah Efendi 
(Sinob), Rasih Efendi (Antalya), Süleyman Sır
rı Bey (Yozgad), Derviş Bey (Mardin), İsmet Bey 

(  Çorum), Kılıç Ali Bey (Gazianteb), Ali Fuad 
Paşa (Ankara), Zülfi Bey (Diyarbekir), Emin 
Bey (Eskişehir), Abdülhak Tevfik Bey (Dersim), 
Operatör Emin Bey (Bursa), Hilmi Bey (Arda
han), Sıddık Bey (Siverek), Mehmed Emin Bey 

( Ergani), Hüseyin Rauf Bey (Sivas), Osman 
Bey (Lâziztan), Emin Bey (Canik), Mehmed Sır
rı Bey (Siverek), Ali Senani Bey (Gazianteb), 
Nebizade Hamdi Bey (Trabzon), İzzet Bey (To- 
kad), İ lyas Sâmi Bey (Muş)

(İki aded beyaz isimsiz rey varakası vardır.)

(Reddedenler)

İsmail Bey (Erzurum), Sırrı Bey (İzmit), Fah- 
reddin Bey (Kars), Feyyaz Â li Bey (Yozgad), Şük
rü Bey (İstanbul), Dursun Bey (Çorum), Meh
med Şükrü Bey (Karahisarı Sahib), Ali Rıza Bey 
( Kars), Süleyman Necati Bey (Erzurum), Meh- ] 
med Ragıb Bey (Amasya), Ziya Hurşid Bey (Lâ
zistan), Ömer Lûtfi Bey (Karahisarı Sahib), Hak
kı Hami Bey (Sinob), Hasib Bey (Maraş), Hilmi  
Efendi (Niğde), Yusuf Ziya Bey (Bitlis), Fikri Faik 

Bey (Genç),Vâsıf Bey (Sivas), Hacı Ali Sabri Efendi 
(İçel), Ferid Bey (Çorum), Sadeddin Bey (Mente

şe), Arif Bey (Konya), Ömer Lûtfi Bey (Amasya), 
Süleyman Bey (Canik), Sâmi Bey (İçel), Cavid Bey 

( Kars), Bahrî Bey (Yozgad), Mustafa Bey (Kara- 
hisarı Şarki), Mustafa Bey (Karahisarı Şarki)

(Bir aded de isimsiz kırmızı rey varakası 
vardır.)

(Müstenkifler:)

Mehmed Vehbi Efendi (Konya), Ahmed B. ismi yazılmamıştır], Hacı Ahmed Hamdi E fendi
(Yozgad), Tevfik Bey (Erzincan), Cevdet B. (Muş).
(Kırşehir), Mustafa B. [Daireyi intihabiyesinin
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(Şer’iye Vekili Abdullah Azmi Efendinin tahsisatını kabul eden zevatın esamisi)

Kâzım Hüsnü Bey (Konya), Necip Bey (Mar
din), Ali Vâsıf Bey (Genç), Vehbi Bey (Karesi), 
Hilmi Bey (Ankara), Rüşdü Bey (Ergani), Hacı 
Feyzi Bey (Elâziz), Refik Bey (Konya), Abdülhak 
Tevfik Bey (Dersim), Bahrî Bey (Yozgad), Dr. 
Âsim Bey (Amasya), Mustafa Bey (Kozan), Emin 
Bey (Eskişehir), Sıddık Bey (Çorum), Abdullah 
Efendi (Adana), Eyyüb Sabri Bey (Eskişehir), Maz- 
har Müfid Bey (Hakkâri), Yunus Nâdi Bey (İz
mir), Ali Rıza Efendi (İçel), Sadullah Bey (Bitlis). 
Müfid Efendi (Kırşehir), Hacı İ lyas Sâmi Efendi 
(Muş), Yasin Bey (Gazianteb), İsmail Şükrü Ef.
(Karahisarı Sahib), Musa Kâzım Efendi (Konya), 
Rifat Bey (Kayseri), Kılıç Ali Bey (Gazianteb), 
Hadi Şükrü Bey (Diyarbekir), Hacı Tahir Efendi 
(İsparta), Emin Efendi (Aydın), Muhiddin Bey (Elâ
ziz), Derviş Bey (Mardin), Yusuf Ziya Bey (Mer
sin), Arif Bey (İstanbul), Hüseyin Avni Bey (Er
zurum), Abdulkadir Kemali Bey (Kastamonu), 
Memduh Necdet Bey (Karahisarı Şarki), A tıf B. 
Bayezid), Ahmed Fevzi Efendi (Batum), Ali Saib 
(Urfa), Rasim Bey (Cebelibereket), Mahmud 
Said Bey (Muş), Kâzım Karabekir Paşa (Edirne), 
Dr. Adnan Bey (İstanbul), Şükrü Bey (Canik), 
Rıza Bey (Muş), Ragıb B. (Kütahya), Rifat Efendi 
(Konya), İsmail Safa Bey (Mersin), Hacı Air 
Efendi (İçel), Zülfi Bey (Diyarbekir), Mustafa Du
rak Bey (Erzurum), Cevad Bey (Bolu), Zekâi Bey 
( Adana), Ali Bey (Karahisarı Sahib), Rasim Bey 
( Sivas), Hüseyin Efendi (Kozan), Faik Bey (Cebe
libereket), A li Fuad Paşa (Ankara), Ahmed Hil
mi Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van), Feyyaz Âli 
Bey (Yozgad), Neşet Bey (Kângırı), Mustafa Bey.

(Tokad), Tevfik B ey (Van), Pozan Bey (Urfa), 
Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Ömer Lûtfi Bey (Ka- 
rahisarı Sahib), Ahmed Nuri Efendi (Batum), 
Edhem Bey (Menteşe), Mesud Bey (Karahisarı 
Şarki), Seyfi Efendi (Kütahya, Vâsıf Bey (Sivas), 
Hafız Şahin Efendi (Gazianteb), Yahya Galib Bey 
(Kırşehir), (Esad Bey (Lâzistan), Feyzi Bey (Di
yarbekir) , İzzet Bey (Tokad), Hacı Mehmed Efendi 
(Bavezid), Tunalı Hilmi Bey (Bolu), Fethi Bey (İs
tanbul), Atâ Bey (Niğde), Ragıb Bey (Gazianteb), 
Â tıf Bey (Kayseri), İbrahim Bey (Mardin), Şem- 
seddin Efendi (Ankara), Ömer Mümtaz Bey (Anka
ra), Muhiddin Baha Bey (Bursa), Hilmi Bey (A r
dahan), Avni Bey (Saruhan), Tevfik Rüşdü Bey 

( Menteşe), Hafız Mehmed Bey (Trabzon), Cev
det Bey (Kırşehir), Ahmed Bey (Yozgad), Ziya- 
eddin Bey (Sivas), Mehmed Salih Efendi (Erzu
rum), Şükrü Bey (İstanbul), Zamir Bey (Adana), 
Rasih Efendi (Antalya), Hüseyin Bey (Elâziz), Dr. 
Fikret Bey (Kozan), Rüstem Bey (Oltu), Hasib 
Bey (Maraş), Mehmed Şevket Bey (Sinob), Bekir 
Sıdkı Bey (Siverek), Necati Efendi (Lâzistan), Sü
reyya Bey (Saruhan), Â kif Bey (Batum ), Rıza 

Vamık B. (Sinob), Necib Bey (Ertuğrul), Celâl 
Nuri Bey (Gelibolu), Ömer Lûtfi Bey (Amasya), 
Haydar Bey (Van), Mehmed Kadri Bey (Siird), 
Yusuf Ziya Bey (Bitlis), İsmet Bey (Çorum), Rı

za Bey (Yozgad), Ziya Bey (Kângırı), Osman Bey 
( Kayseri), Necmeddin Bey (Siird), Ferid Bey 
( Çorum), Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Mazlum 
Baba Efendi (Denizli), Hakkı Hami Bey (Sinob), 
Esad Bey (Mardin)

(Şer’iye Vekili Abdullah Azmi Efendinin tahsisatını kabul etmiyen zevatın esamisi)

Fahreddin Bey (Kars), Naci Bey (Elâziz), Sa
lih Bey (Siird), Mehmed Şükrü Bey (Karahisarı 
Sahib), Süleyman Bey (Canik), Fikri Faik Bey 
(  Genç), Nuri Bey (Bolu), Osman Server Bey (A r
dahan), Mehmed Ragıb Bey (Amasya), Şeyh 
Fikri Efendi (Genç), Sırrı Bey (İzmit), Sâmi Bey 
( İçel), Ali Rıza Efendi (Kars), Mehmed Vasfı Bey 
(  Karahisarı Şarki), Süleyman Necati Bey (Er

zurum), Kasım Bey (Muş), İsmail Bey (Erzurum), 
Dursun Bey (Çorum), Sadeddin Bey (Menteşe), 
Hüseyin Bey (Erzincan), Naiın Efendi (İçel), Hüse
yin Hüsnü Efendi (İstanbul), Tahsin Bey (Aydın), 
A rif Bey (Konya), Cavid Bey (Kars), Hacı A h
med (M uş), Mehmed Emin Bey (Ergani), Emin 
Bey (Canik), Rüşdü Bey (Maraş), Diyab Ağa  
(Dersim )

(Abdullah Azmi Efendinin tahsisatının kabulünde istinkâf eden zevatın esamisi)

Hamid B ey (Biga), Hacı A tıf E fendi (Ankara), 
Selâhaddin B ey (Mersin), Mustafa B ey (Karahisa- 
rı Şarki), Operatör Emin B ey (Bursa), Arif B ey.

(Bitlis, Hüseyin Hüsnü E fendi (İsparta). 
(İsimsiz bir müstenkif)
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Sulh Heyeti Murahhasası Müşaviri Adana Mebusu Zekâi Beyin mezuniyetini

(Kabul edenler)

Mazhar Müfid Bey (Hakkâri), Büşdü Bey (Ma- 
raş), Menıdulı Necdet B ey (Karahisarı Şarki)/ 
Kıza "Nur Bey (Sinob), Musa Kâzım Efendi (Konya), 
Kuşen Bey (Gümüşane), Emin Bey (Eskişehir), 
Hakkı Bey (Van), Mustafa Hilmi Efendi (Niğde), 
Hamdullah Subhi Bey (Antalya), Derviş Bey 
( Mardin), Hacı Şükrü Bey (Diyarbekir), Abdül- 
hak Tevfik Bey (Dersim), Rifat Bey (Kayseri), 
Mustafa Hulusi Efendi (Karahisarı Sahib), Ra- 
gıb Bey (Kütahya), Ali Vâsıf Bey (Genc), Sıdkı 
Bey (Siverek), Küstem Bey (Oltu), Atâ Bey (N iğ 
de), Tahir Efendi (Kângırı), Mehmed Kadri Bey 
(  Siird), Hacı Şükrü Efendi (Karahisarı Sahib), 
Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Nuri Bey (Bolu), 
İsmail Safa Bey (Mersin), Esad Bey (Mardin), 
Eeyzi Bey (Diyabekir), Edhem Fehmi Bey (Men
teşe), Ali Rıza B ey (Kars), Ahmed Hilmi B 
(Kayseri), Mehmed Şevket Bey (Sinob), Hamdi 
B, (Diyarbekir), Emin Efendi (Aydın), Resul B 
(Bitlis), Mazlum Baba Efendi (Denizli), Mustafa 
Durak Bey (Erzurum), Hacı Feyzi Bey (Elâziz), 
Ahmed Fevzi Efendi (Batum), Tunalı Hilmi Bey 
(Bolu), Necmeddin Bey (Siird), Nebizade Ham
d i  Bey (Trabzon), Cavid Bey (Kars), Zekâi Bey 
(  Adana), Halil İbrahim E fendi (Eskişehir), Atıf 
Bey (Batum), Hasan Bey (Trabzon), Hafız Şa
hin Efendi (Gazianteb), Vasin Bey (Gazianteb), 
Kifat Efendi (Konya), Ali Rıza Efendi (İçel), Dr. 
Adnan Bey (İstanbul), Ali Cenani Bey (Gazian
teb), Arif Bey (Bitlis), Necati Efendi (Lâzistan), 
Veli Bey (Burdur), Zülfi Bey (Diyarbekir), Ham 
Nuri Bey (Siird), Necib Bey (Mardin), Hüseyin 
Bey (Elâziz), Osman Bey (Lâzistan), Yahya Ga-

lib Bey (Kırşehir), Muhiddin B ey (Elâziz), Dr 
Fuad Bey (Bolu), Süreyya Bey (Saruhan), Abdül- 
gani Bey (Siverek), Edib Bey (Batilin), Osman 
Server Bey (Ardahan), Tahir Bey (İsparta), Refik 
B ey (Konya), Derviş B ey (Bitlis), Necib Bey 
(  Ertuğrul), Midhat Bey (Mardin), Zamir Bey 
(Adana), Abdülkadir Kemali Bey (Kastamonu), 
A tıf Bey (Bayezid), A tıf B ey (Kayseri), Fah- 
reddin Bey (Kars), Celâl. Nuri Bey (Gelibolu). 
Faik B ey (Cebelibereket), Mehm ed Vehbi B 
(Karesi), Kagıb Bey (Gazianteb), Osman Kadri 
Bey (Muş), Hüseyin Rauf Bey (Sivas), Sabit Bey 

(  Kayseri), Tevfik Bey (Erzincan), Abdullah Efendi 
(Bolu), İsmet Paşa (Edirne), Rasim Bey (Cebe
libereket), Naim Efendi (İçel), Ferid Bey (Çorum), 
Kâzım Hüsnü Bey (Konya), Muhiddin Baha Bey 
( Bursa), Kılıç Ali B ey (Gazianteb), Musa 
Kâzım Efendi (Konya), Mahmud Said Bey (Muş), 
Arif Bey (İstanbul), Hacı Ahmed Bey (Muş), 
Rıza V amık Bey (Sinob), Ali Bey (Karahisarı Sa
hibi, Mustafa Efendi (Ankara), Abdullah Efendi 
(Adana), Mehmed Vehbi Efendi (Konya), Ali Fuad 
Paşa (Ankara), Şevki Bey (İçel), Eyüb Sabri B 
(Eskişehir), K a s ım Efendi (Antalya), Atıf Efendi 
(Ankara), Mustafa B ey (Tokad), Seyfi Efendi 
(Kütahya), Haydar Bey (Van), Mustafa Tâki 
Efendi (Sivas), Ömer Mümtaz Bey (Ankara), Sa- 
deddin Bey (Menteşe), İ lyas Sami Bey (M uş), Bo
zan Bey (Urfa), Rıza Bey (Yozgad), Ali Rıza B 

(Muş), Dr. Mustafa Bey (Kozan), Rüşdü Bey (Er
gani), Fethi Bey (İstanbul), Dr. Fikret Bey (Ko
zan )

( Reddedenler)

Emin Bey (Canik), Hâmid Bey (Biga), Hüseyin 
Ayni Bey (Erzurum),  M e h m ed Kagıb Bey (Amas
ya), Ömer Lûtfi B. Karahisarı Sahib), Mehmed 
Şükrü Bey (Karahisarı Sahib), Süleyman Bey (Ca
nik), Vâsıf Bey (Sivas), Mehmed Salif Efendi (E r
zurum), Mehmed Efendi (Adana), Abdülgani Bey 
( Muş), Salih Efendi (Siird), Bahrî B ey  (Yozgad), 
Mustafa Bey (Dersim), Feyyaz Âli Bey (Yozgad), 
Hakkı Hami Bey (Sinob), Şükrü Bey (Canik), Ziya

Hurşid Bey (Lâzistan), Salâhaddin Bey (Mersin ) , 
Cemil Bey (Kütahya), Süleyman Necati Bey (Er
zurum), Cevdet Bey (Kırşehir), Hüseyin B, (Er
zincan), Hasib Bey (Maraş), Besim Bey (Kastamo
nu), Şükrü Bey (İstanbul), S ırr ı Bey (İzmit), Meh
med Emin Bey (Ergani), Sıdkı Bey (Malatya), İs
mail Bey (Erzurum), Sami Bey (İçel), Kasım Bey 
( Muş), Haydar Lûtfi Bey (İçel), Yusuf Ziya Bey 
( Bitlis)
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Nüzhet Bey (Ergani), Naci Bey (Elâziz), Neşet Hüsnü Et. (İsparta), Hafız Melımed Bey (Trab-
Bey (Kânğırı), İsmet Bey (Çorum), Nebil Efendi (Ka- zon)
rahisarı Sahib), Ahmed Bey (Yozgad), Hüseyin

İ : 132 3.11.1338 C : 3
Müstenkifler

Sulh Heyeti Murahhası Müşaviri Burdur Mebusu Veli Beyin mezuniyetini kabul eden âzayı kiramın
esamisi

Melımed Emin Bey (Ergani), Kasım Bey (.Muş), 
Rüşt em Bey (Oltu), Abdülhak Tevfik Bey (Dersim), 
Nüzhet Bey (Ergani), Nuri Bey (Bolu), Ha tiz Şa
hin Efendi (Gazianteb), Ferid Bey (Çorum). Cehil 
Nuri Bey (Gelibolu), Hacı Tahir Efendi (İsparta),, 
M. Şevki Bey (İçel), Mustafa Efendi (Ankara), Ali 
Bey (Kara hisarı Sahib), Neşet Kâzım Bey (Kângı- 
rı), Necib Bey (Mardin), Muhiddin Bey (Elâziz), 
Ruşen Bey (Gümüşane), Mustafa Hulûsi Efendi (Ka  
rahisarı Sahib), İsmet Paşa (Edirne). Melımed 
Vehbi Efendi (Konya), Ali Rıza Bey (Kars), Dr. Fik
ret Bey (Kozan), Hüseyin Rauf Bey (Sivas), Rifat 
Bey (Kayseri), Refik Bey (Konya), Atıf Bey (Bave- 
zid), Atâ Bey (Niğde), Rıza Nur Bey (Sinob), Ali 
Fuad Paşa (Ankara), Esad Bey (Mardin), Osman 
Bey (Lâzistan), Memduh Necdet Bey (Karahisarı 
Şarki), Rasiın Bey (Cebelibereket), Sabit Bey (Kay
seri), Yasin Bey (Gazianteb), Melımed Vehbi Bey 
(  Karesi), Süreyya Bey (Sarııhan) , İsmail Subhi 
R. (Buldur), Hacı Nuri Bey (Siird), Malımud Sa- 
id Bey (Muş), Ali Vâsıf Bey (Geııc), Rıza Vamık 
Bey (Sinob), Ali Cenani Bey (Gazianteb), Dr. Mus
tafa Bey (Kozan), Faik Bey (Cebelibereket), Fev
zi Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van), Hasib Bey 
( Maraş), Hüseyin Bey (Elâziz), Resul Bey (BitİV), 
Edib K. (Batum), Ragıb Bey (Gazianteb). Pozan 
Bey (Urfa), Nebizade Haindi Bey (Trabzon), Zekâi 
Bey (Adana), Osman Kadri Bey (Muş), Yalıya Ga- 
lib Bey (Kırşehir), Bekir Sıdkı Bey (Siverek), Ra- 
silı Efendi (Antalya), Sadeddin Bey (Menteşe), Veli 
Bey (Burdur), Âkif Bey (Batum), Şükrü Efendi (Ka- 
rahisarı Sahib), Seyfi Efendi (Kütahya). Mehmed 
Efendi (Adana), H anıid Bey (Biga), Âtıf Bey (Kayse
ri), Mustafa Durak Bey (Erzurum), Hacı Ahmed 
Hamdi Efendi (Muş), Dr. Âsim Bey (Amasya), Ab- 
dülkadir Kemali Bey (Kastamonu), Necati Bey (Lâ

zistan), Cevid Bey (Kars), Ömer Lûtfi Bey (Amas
ya), Mustafa Tâki Efendi (Sivas), Abdülgani Bey (Si
yerek), M. Midhat Bey (Mardin), Ahmed Bey (Yoz- 
gad), İsmail Safa Bey (Mersin), Lûtfi Bey (Diyar- 
bakır), Dr. Fuad Bey (Bolu), Hacı A tıf Efendi (A n
kara), Necmeddin Bey (Siird), Salih Efendi (S iid ), 
Tevfik Bey (Erzincan), Devriş Bey (Bitlis), Mazhar 
Müfid Bey (Hakkâri), Halil İbrahim Efendi (Eskişe
hir), S iddik Bey (Çorum), Edhem Fehmi Bey (Men
teşe), Mustafa Vasfi Bey (Tokad), İsmet Bey (Ço
rum), Dr. Adnan Bey (İstanbul), Ragıb Bey (Kü
tahya), Eyüb Sabri Bey (Eskişehir), Hamdi Bey 
( Diyarbekir), Şemseddin Efendi (Ankara), Hacı 
Arif Bey (İstanbul), Ali Rıza Efendi (İçel). Emin 
Efendi (Aydın), Mehmed Kadri Bey (Siird), Haydar 
Lûtfi Bey (İçel), Rüşdü Bey (Maraş), Kâzım Hüs
nü Bey (Konya), Ömer Mümtaz Bey (Ankara), Rı
za Bey (Yozgad), Haydar Bey (Van), Ahmed Fev
zi Efendi (Batum), Musa Kâzım Efendi (Konya), f ik 
ri Faik Bey (Genç), Yunus Nâdi Bey (İzmir), Sü
leyman Sırrı Bey (Yozgad), Rıza Bey (M uş),.M us
tafa. Hilmi Efendi (Niğde), Hacı İlyas Sami Efendi 
(Muş), Abdülgani Bey (Muş), Osman Server Bey 
( Ardahan), Necib Bey (Ertuğrul), Rüşdü Bey (Er
gani), Fahreddin Bey (Kars), Devriş Bey (Mardin). 
Abdullah Efendi (Adana), Naci Bey (Elâziz), Fethi 
Bey (İstanbul), Halil İbrahim Bey (Antalya), Be
sim Bey (Kastamonu), Mazlum Baba Efendi (Deniz- 
li), Hamdullah Subhi Bey (Antalya), Emin Bey 
(  Eskişehir), Ahmed Hilmi, Bey (Kayseri), Şeyh 
Fikri Efendi (Genç), Kılıç Ali Bey  (Gazianteb), 
Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta), Arif Bey (Bitlis), 
Hacı Feyzi Bey (Elâziz), Mehmed Şevket Bey (Si- 
nob), İhmali Hilmi Bey (Bolu), Naim Efendi (İçel), 
Hasan Bey (Trabzon), Muhiddin Baha Bey (Bur
sa), Hacı Şükrü Bey (Diyarbekir)
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(Reddedenler)

Şükrü Bey (İstanbul), Feyyaz Âli Bey (Yoz- 
gad), Süleyman Necati Bey (Erzurum), Mehmed 
Sırrı Bey (Siverek), Hüseyin Avni Bey (Erzurum), 
Sâmi Bey (İçel), Mustafa Bey (Dersim), Süleyman 
Bey (Canik), Hakkı Hâini Bey (Sinob), Mehmed Sa
lih Efendi (Erzurum), Fahri Bey (Yozgad), Şükrü B.

(Canik), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Yusuf Ziya 
Bey (Bitlis), Salâhaddin Bey (Mersin), Vâsıf Bey 
(  Sivas), Sıdkı Bey (Malatya), Cemil Bey (Kütah
ya), Ömer Lûtfi Bey (Karahisarı Sahib), İsmail 
Bey (Erzurum), Mehmed Şükrü B ey (Karahisarı 
Sahib)  Hüseyin Bey (Erzincan)

(Müstenkifler)

Osman Bey (Kayseri), Abdullah Efendi (Bolu),  Nebii Efendi (Karahisarı Sahib)

Sulh Heyeti Murahhasa müşavirlerinden Sarahati Mebusu Mahmud Celâl Beyin mezuniyetim
kabul edenlerin esamisi

Dr. Mustafa Bey (Kozan), Necib Bey (Ertuğ- 
rul), Derviş Bey (Bitlis), Ruşen Bey (Gümüşane), 
Neeiib Bey (Mardin), Hacı Feyzi B ey (E lâ z i) , 
Atâ Bey (Niğde), Mehmed Kadri Bey (Siird), Ra- 
sim Bey (Cebelibereket), A tıf Bey (Batum), İs
mail Şükrü Efendi (Karahisarı Sahib) Rasih Efendi 
(Antalya;, Şevki Bey (İçel), Dr. Adnan Bey (İs
tanbul), Kasan B ey  (Trabzon), Hacı A hmed 
Hamdi Efendi (Muş), Vehbi Bey (Karesi), A tıf Bey 

( Kayseri), Ali Vâsıf Bey (Genç), Hüseyin Bey 
(  Elâziz), Rıza Bey (Yozgad), Sabit Bey (Kayseri), 
Rıza Vamık Bey (Sinob), Kılıç Ali Bey (Gazi an- 
teb), Ali Fuad Paşa (Ankara), Memduh B e y  
(Karahisarı  Şarki), Tunalı Hilmi Bey (Bolu), Şeyh 
Fikri Efendi (Genç), Ragıb Bey (Kütahya), Hafız 
Mehmed B ey  (Trabzon ), Fethi Bey (İstanbul), 
Yasin Bey (Gazianteb), Mahmud Said Bey. (Muş), 
Esad Bey (Mardin), Zülfi Bey (Diyarbekir), Sa
lih E fendi (Siird), Rifat Efendi (Konya), Hakkı Bey 
( Van), Hafız Mehmed Bey (Trabzon), Refik Bey 
( Konya). Mustafa Bey (Tokad), Arif Bey (İstan
bul), Ömer Mümtaz Bey (Ankara), Feyzi Bey (Di
yarbekir), Kadri Bey (Batum), Nuri B (Bolu),

Hasib Bey (Maraş), Abdülkadir Kemali Bey (Kas
tamonu) Celâl Nuri Bey (Gelibolu), E min Efendi 
(Aydın), Mazhar Müfid Bey (Hakkâri), Nec- 
meddin Bey (Siird), Mustafa Hilmi Efendi (Niğde), 
Ali Bey (Karahisarı Sahib) Mehmed Şevket Bey 
(  Sinob), Ragıp Bey (Gazianteb), Zekâi Bey (A da- 
na), Yahya Galib Bey (Kırşehir), Mehmed Mid- 
hat Bey (Mardin), Abdullah Efendi (Adana), Veli 
Bey (Burdur), Sıddık Bey (Çorum), Hüseyin Hüs
nü E fendi (İsparta), Hacı Tahir Efendi (İsparta'. 
Kâzım Hüsnü Bey (Konya)  Mustafa Hulusi Efendi 
( Karahisarı Sahib), Ferid Bey (Çorum), Dr. Fik
ret Bey (Kozan), Rifat Bey (Kayseri), Mazlum. 
Baba Efendi (Denizli), Arif Bey (Bitlis), Şükrü B. 
Maraş), Rıza Nur B, (S inob), Ahmed Bey (Yoz
gad) Rıza Bey (Muş), Akif Bey (Diyarbekir), 
Haydar Bey (Van), Eyub Sabri Bey (Eskişehir), 
Abdülgani Bey (Siverek), Seyfî Efendi (Kütahya), 
Tevfır B (Erzincan), Ahmed Hilmi Bey (K ay
seri), İsmail Safa Bey (Mersin), Derviş Bey (Mar
din), Mustafa Tâki Efendi (S ivas), ismet Paşa (Edir
ne), Enim Bey (Eskişehir), Ali Cenani Bey (Ga
zianteb).

(Reddedenler)

Emin Bey (Canik), Necati Efendi (Lâzistan), 
Resul Bey (Bitlis), Haydar Lûtfi Bey (İçel), Şük
rü B, (Canik), Yusuf Ziya B, (Mersin), Besim 
Bey (Kastamonu), Mustafa Bey (Dersim), Osman 
Bey (Lâzistan), Yusuf Ziya Bey (Bitlis), Abdul
lah Efendi (Sinob), Tahir Efendi (Kângırı), Sadey

din Bey (Menteşe), Mehmed Salih Efendi (Erzu
rum), Hakkı Hami Bey (Sinob), Süleyman İh 
(Canik). Nebizade Hamdi Bey (Trabzon), Ali 
Rıza Bey (Kars), Necati Bey (Erzurum), İsmail 
B ey (Erzurum), Fahreddin Bey (Kars), Ca- 
vid Bey (Kars) Osman Bey (Kayseri), Fik-
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ri Faik Bey (Genç), Cemil Bey (Kütahya) - 
Musa Kâzım Efendi (Konya), Rüstem Bey 
( Oltu), Ömer Lûtfi Bey (Karahisarı Sahib), Men- 
med Ragıb Bey (Amasya), Sırrı Bey (îzmit), Hü
seyin Bey (Erzincan), Sıdkı Bey (Malatya), Şük

rü Bey (İstanbul), Kasım Bey (Muş), Feyyaz Ali 
Bey (Yozgad), Cevdet Bey (Kırşehir), Bahrî Bey 
( Yozgad), Abdülgani Bey (Muş), Ziya Hur- 
şid Bey (Lâzistan), Edib Bey (Batum), Hacı A tıf  
Efendi (Ankara), Müfid Efendi (Kırşehir), Abdül-

hak Tevfik Bey (Dersim), Sâmi Bey (İçel), Rifat 
Efendi (Konya), Salâhaddin Bey (Mersin), Vehbi 
Efendi (Konya), Rüşdü Bey (Ergani), Naim E f  
(İçel), Neşet Bey (Kângırı), Mehmed Şükrü Bey 
( Karahisarı Sahib), Mehmed Emin Bey (Erga
ni), Server Bey (Ardahan), Hacı Mustafa Efendi 
(Ankara), Hüseyin Avni Bey (Erzurum), Bozan 
Bey (Urfa), Mehmed Efendi (Adana), Ali Rıza Efendi 
(İçel), Vâsıf Bey (Sivas)

(Müstenkifler)

Fuad Bey (Bolu), Hacı Şükrü Bey (Diyarbe- 
kir), Mustafa Nuri Bey ( ?  ) Şemseddin 
Efendi (Ankara), İsmet Bey (Çorum), Naci Bey (Elâ
ziz), Nebil Efendi (Karahisarı Sahib), Süleyman 
Sırrı Bey (Yozgad), Abdullah Efendi (Bolu), Nüz-

het Bey (Ergani), Edhem Fehmi Bey (Menteşe), 
İsmail Subhi Bey (Burdur), A tıf Bey (Bayezid), 
Halil İbrahim Efendi (Eskişehir), Hâmid Bey (Biga), 
Hacı Ahmed Hamdi Efendi (Muş)

Sulh Heyeti Murahhasa Müşaviri Diyarbekir Mebusu Zülfi Beyin mezuniyetini kabul eden zevatın
esamisidir.

Şeyfi Efendi (Kütahya), Ali Cenani Bey (Gazi
anteb), Abdülgani Bey (Siverek), Hamdi Efendi 
(Diyarbekir), Ali Vâsıf Bey (Genç), Mazhar 
Müfid Bey (Hakkâri), llyas Sâmi Efendi (Muş), 
Şemseddin Efendi (Ankara), Kasım Bey (Muş), K ı
lıç Ali Bey (Gazianteb), Refik Bey (Konya), Nüz- 
het Efendi (Ergani), Edhem Fehmi Bey (Menteşe), 
Abdülhak Tevfik Bey (Dersim), Ali Fuad Paşa 
(Ankara), Hacı Ahmed Efendi (Muş), Emin Bey 
( Eskişehir), Yusuf Ziya Bey (Mersin), Rıza Bey 
( Yozgad), A k if Bey (Batum), Salih Efendi (Siird), 
Ragıb Bey (Gazianteb), Yasin Bey (Gazianteb), 
Rıza Nur Bey (Sinob), Osman Kadri Bey (Muş), 
A tıf Bey (Bayezid), Feyzi Bey (Diyarbekir), Tev
fik Bey (Erzincan), Hacı Şükrü Bey (Diyarbekir), 
Muhiddin Baha Bey (Bursa), Abdülkadir Kemali 
Bey (Kastamonu), Yahya Galib Bey (Kırşehir), 
Zekâi Bey (Adana), Mustafa Tâki Efendi (Sivas), 
Faik Bey (Cebelibereket), Necati Efendi (Lâzistan), 
İsmail Subhi Bey (Burdur), Hüseyin Rauf Bey 
( Sivas), Abdülgani‘ Bey (Muş), Süleyman Sırrı 
Bey (Yozgad), Rıza Vamık Bey (Sinob), Ferid Bey 
( Çorum), Rüşdü Bey (Maraş), Emin Efendi (A y
dın), Hüseyin Bey (Erzincan), Mehmed Vehbi B.

(Karesi), Ruşen Bey (Gümüşane), A rif Bey (Bit
lis), Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta), Rifat Efendi 
(Konya), İsmail Şükrü Efendi (Karahisarı Sahib), 
Veli Bey (Burdur), İsmet Paşa (Edim e), Şevki Bey 
( İçel), Memduh Necdet Bey (Karahisarı Şarki), 
Eyüb Sabri Bey (Eskişehir), Resul Bey (Bitlis), 
Hasib Bey (Maraş), Mehmed Efendi (Adana), Edib 
Bey (Batum), Tahir Efendi (Kângırı), Dr. Mustafa 
Bey (Kozan), Mehmed Emin Bey (Ergani), Esad 
Bey (Mardin), Şeyh Fikri Efendi (Genç), Naim Efendi 
(İçel), Ahmed Hilmi Bey (Kayseri), Necmeddin 
Bey (Siird), Mazlum Baba Efendi (Denizli), Sıddık 
Bey (Çorum), Cemil Bey (Kütahya), Dr. Adnan 
Bey (İstanbul), Dr. Asım Bey (Amasya), Ömer 
Lûtfi Bey (Amasya), Hasan .Bey (Trabzon), Der
viş Bey (Mardin), Hüseyin Bey (Elâziz), Dr. Fu
ad Bey (Bolu), Bozan Bey (Urfa), Mehmed S im  
Bey (Siverek), Hacı Feyzi Bey (Elâziz), Abdullah 
Efendi (Adana), Hâfız Şahin Efendi (Gazianteb), Ca- 
vid Bey (Kars), Mahmud Said Bey (Muş), Atâ Bey 
( Niğde), Hakkı Bey (Van), Dr. Fikret Bey (Ko
zan), Nebizade Hamdi Bey (Trabzon), Fethi Bey 
( İstanbul), Rifat Bey (Kayseri), Muhiddin Bey 
( Elâziz), Ömer Mümtaz Bey (Ankara), Rüşdü
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fi. (Ergani), Celâl Nuri Bey (Gelibolu), Bekir 
Sıdkı Bey (Siverek), Rasim Bey (Cebelibereket), 
Mehmed Şevket Bey (Sinob), Feyyaz Â li Bey (Yoz- 
gad), Ahmed Fevzi Efendi (Batum), Sadeddin Bey 
( Menteşe), Fahreddin Bey (K ars), Mustafa 
Hiluıi Bey (Niğde), Yunus Nâdi B  . (İzmir), 
Ragıb Bey (Kütahya), Yusuf Ziya Bey (Bitlis), 
Süreyya Bey (Sarakan), Derviş Bey (Bitlis), Ham
dullah Subhi Bey (Antalya), Tunalı Hilmi Bey 
( Bolu), Musa Kâzını Efendi (Konya), Rasih Efendi 
(Antalya), Zamir Bey (Adana), İsmet Bey (Ço

rum), Haydar Bey (Van), Arif Bey (İstanbul), 
Hafız Mehmed B ey (Trabzon), Durak Bey (Er
zurum), Mustafa Bey (Tokad), Nuri Bey (Bolu), 
Ali Bey (Karahisarı Sahib), Zülfü Bey (Diyarba
kır), Kâzım Hüsnü Bey (Konya), Rüstem Bey 
(  Oltu), Midhat Bey (Mardin), Necib Bey (Mar
din), İsmail Safa Bey (Mersin), Kadri Bey (Si- 
ird), Hacı Nuri Efendi (Siird), Necib Bey (Ertuğ- 
rul), M. Â kif Bey (Diyarbakır), Fikri Faik Bey 
( Gene)

(Reddedenler)

Salâhaddin Bey (Mersin), Hüseyin Avni Bey 
( Erzurum), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Meh
med Şükrü Bey (Karahisarı Sahib), Mehmed 
Vehbi Efendi (Konya), Hacı Mustafa Efendi (Anka
ra), Hacı A tıf Efendi (Ankara), Alı Rıza Efendi 
(Kars), Sâmi Bey (İçel), Besim Bey (Kastamo
nu), Mehmed Salih Efendi (Erzurum), Osman 
Server Bey (Ardahan), Hacı Tabir Bey (İsparta),

Şükrü Bey (İstanbul), Haydar Lûtfi Bey (İçel), 
Ömer Lûtfi Bey (Karahisarı Sahib), Sıdkı B. 
Malatya), Sırrı Bey (İzmit), Mustafa Bey (Der
sim), Süleyman Necati Bey (Erzurum), Şükrü 
Bey (Canik), Vâsıf Bey (Sivas), Süleyman Bey 
( Canik), Hakkı Hami Bey (Sinob), Bahrî Bey 
( Yozgad), Osm/an B ey (Kayseri), İsmail Bey 
( Erzurum)

(Müstenkifler)

Mustafa Hulûsi Efendi (Karahisarı Sahib), A b
dullah Efendi (Bolu) Ali Rıza Efendi (İçel), Halil

İbrahim Efendi (Eskişehir), Nebil Efendi (Karahisarı 
Sahib), Sabit Bey (Kayseri), Naci Bey (Elâziz)

İçtimai âti ruznanamesi

Zaptı sabık hulâsası 
Evrakı varide
Münhal vekâletler intihabatı 
Memalîki  müstahlasa muhtacinine tavizan 

verilecek tohumluk, erzak ve saire için beş yüz 
bin lira itasına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyi'hai kanuniye

K öy bankaları hakkında Heyeti V ekileden 
mevrut lâyihai kanuniye

Temettü Vergisinin tefsirine dair İcra Ve
killeri Riyaseti tezkeresi

Maraş ahalisinden Harb Kazançları Ver
gisi alınıp alınmıyacağına dair İcra Vekilleri 
Riyaseti tezkeresi

Harcırah Kararnamesinin tefsirine dair İc
ra Vekilleri Riyaseti tezkeresi

Çorum Mebusu Haşim Beyin, gayrimüslim
lere verilen imtiyazatı diniyeye dair teklifi ka
nunisi

Beş yüz yetmiş dört zâbitin İstiklâl Madal
yası ile taltiflerine dair İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi

Hâkimiyeti Milliyenin ilânı münasebetiyle 
mevrut tebriknameler

Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, ipek 
mahsulüne mütaallik tahsisatın Düyunu Umu
miye bütçesinden ihraciyle İktisat Vekâleti 
bütçesine ilâvesine dair temenni takriri

Çanakkale livasına etıbbayı baytariye izanı 
ettirilmesine dair Biga Mebusu Hamid Reyin 
temenni takriri
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Muhakemat Heyetiyle Encümenine birer 

âza intihabına dair tezkereler
Maarif Vekili Vehbi Beyin istifanamesi 

Mazbutalar
Diyarbekir Jandarma Kumandanı Sıdkı Bey 

hakkındaki evrakın Dahiliye Vekâletine hava
lesine dair İstida Encümeni mazbatası

Antalya Belediye Reisi A tıf Efendinin ev

rakı neticeleninceye kadar askere tehiri şev
kine dair İstida Encümeni mazbatası

Müzakere edilen mevad 
Menhubat komisyonları hakkmdaki lâyihai 

kanuniye

Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti hak
kındaki lâyihai kanuniye
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