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BÎRİNCÎ CELSE 
Bsd'i mAzalıarat: Saat: 1,50 

REİS — Fethi Beyefendi 
KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Sartılıan), Ragıb B3y (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetinde ini-
kadederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul ve evrakı varide aidolduldarı ma
hallere havale olundu. Bir mecele hakkmdaki 
müzakerenin kifayetinden sonra verilen ta
dil takrirlerine dair Bozok Mebusu Süley
man Sırrı Beyin takririnin reddini m at azam
inin Kizamnamei Dahilî Encümeni mazbatası 
ve Arnavutluk Heyetiyle cereyan edecek mü-
zakerata Saruhan Mebusu Şükrü Kaya Beyin 
Murahhas tâyin edildiğine dair Hariciye Vekâ
leti tezkeresi ve azayı kiramdan bâzı zevata 
mezuniyet itasına ve müddeti mezuniyetini te-
oavüz ettiren zevatın işbu müddetlerinin me
zuniyeti kanuniyelerinden mahsubuna müta-
allik Divan Riyaset kararları kıraat ve ka
bul edildi. Badehu Mübadele, imar ve iskân 
lâyihai kanuniyesinin encümenden gelen mad
delerinin müzakeresine geçildi. Lâyihai kanu-
aıiyenin encümence tadilen tesbit olunan on 
ikinci maddesi tadilen ve on üçüncü maddesi ay
nen kabul edildi. Encümenin on dördüncü 
madde olarak tedvin ettiği madde dahi aynen 
kabul olundu. Saruhan Mebusu Reşad Beyin 
kanuna on yedinci madde olarak ilâvesini tek
lif ettiği madde dahi kabul ve kanunun mad
delerinin numaraları bu suretle tashih edildi. 
Erzurum Mebusu Rlisdü Paşa ile rüfekasımn 
kamına ilâvesini teklif ettikleri maddeye dair 
takrirleri, tetkik ve kanuna maddü müzeyyele 
şeklinde ilâve edilmek üzere encümene, havale 

ve kanunun son ikinci maddesi dahi aynen 
kabul edilerek teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Fethi Beyefendinin tahdı Riyasetlerinde 

küşadolunarak Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
tâyini esami ile reye vazı' ve (153) rey ile 
kabul edildi. Badehu Türkiye Büyük Millet 
Meclisine âza intihabedileoı ve edilecek olan 
bilûmum memubîni askeriyenin tâbi olacakları 
şerait hakkında Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbata ve teklifi kanunisinin müzakeresine ge
çildi. Kanunu Esasi Encümeninin talebi üze
rine mazbata ve teklifi kanunî mezkûr encü
mene tevdi' edilerek etıbbanın hizmeti mec-
buriyesi hakkında evvelce birinci maddesi mü-
•zakere ve kabul edilmiş olan lâyihai kanuni-
yenin diğer maddelerinin müzakeresine geçildi 
ve maddeler aynen, kanunun heyeti umumi-
yesi ekseriyetle kabul edildikten sonra Cumar
tesi günü saat birbuçukta içtima edilmek üzere 
Celseye nihayet verildi. 

ikinci Eeisv ekili Kâtip 
Çorum Denizli 
İsmet Haydar Rü§tü 

Kâtip 
Siird 

Mahmut 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık 
hulâsasını aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın! Kabul edil
miştir. 
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2. — EVRAKI VABÎDE 

Teklif 

1. — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Be
yin, Oayrimuharib memurin ve mensubîni as
keriye rütbelerinin ilgasına dair teklifi kanu
nîsi (2/216) (Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 

1. •— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
ile Lehistan Hükümeti arasında münakit 23 Tem
muz 1339 tarihli Muhadenet Muahedenamesi ile 

sTiceret ve İkamet mukavelenameleri hakkında 
(1/288) numaralı lâyihai kanuniye m Hariciye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Heyeti Temyiziye merkezim® nakline 
vs Usküâtm temime dair (1/29,5) numaraü lâ-
yih&i kmmmye ve AdUye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — Muhtacım zürraa tohumluk olarak ay
nen veya bedelen ikraz olunmak üzere Ziraat 
Mankasumn Hminei Mahvyedeki mu.tiuba.tma 
mahsuben iki milyon Ura itası hakkında (1/386) 
numaralı lâyihai kanuniye ve Muvmenei Malipe 
Encümeni mazbatası 

BEİS •— Ruznameye alıyoruz. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey, müstacel 

ruznameye alınacaktır. Esasen böyle gitmiştir. 

REİS — Efendim, bu hususta bir takrir de 
vardır. «Vürudeden evrak arasımda ve dör
düncü maddede muhtacîni zürraa verilmek üze
re teklif edilen lâyihai kanuniyenitı müstacel 
ruznameye alınmasını» teklif ediyor. 

(Kabul sadaları.) 
REİS — .Kanunun müstacel ruznameye alın

masını kaibul edenler lütfen el kaldırsın. Müs
tacel ruznameye alınması kabul edilmiştir. 

ADLÎYE VEKİLİ SEYÎB B. (İzmir) — 
Reis Bey, Heyeti Temyiziye merkezinin nak
line dair eneümeraden gelen kanunun müstacel 
ruznameye alınması teklif ediyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ ABİDIN B. (Sarulhan) — Adliye Vekilinin 
teklifinin müstacel ruznameye alınmasını encü
men namına teklif ediyoruz. 

I SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Be
yefendi; müstaceliyet teklifleri esbabı muci/beli 
tahriri teklifle reye konuluyor. Yoksa şifahi 

I teklifle olmaz. 
REİS — Efendim, encümen de aynen tekli-

I fe iştirak ediyor. Binaenaleyh bu kanunun müs-
I tacel ruznameye alınmasllil mtiVAİık görüyor 
i BMmunjıız ? Bu teklifi reyi âlinize vaz'eiâijrförum. 
I Kaibul edenler lütfen el kaldırsın. Kaibul edil-
I jaiftir efendim. 

I 4. — Vilâyatı müstahlasadaki âbidatı Islâmi-
I ye ve mebanii vakfiyenin tamir ve ihyası ve Dör-
J düncü Vakıf Hanın ikmali inşası karşılığı olarak 
I Evkaf Bütçesine ikiyüz ellîbin lira tahsisat Hâve-
I sine dair (1/228) numaralı lâyihai kanuniye ve 
| Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
I REİS — Ruznameye alıyoruz efendim. 

I 5. — Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya Beyin, 
I «9 Nisan 1339 tarihli İdami Vüâyat Kanuniyle 
I Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadiline dair 
I Kanunun üçüncü maddesini muaddil (1/213) 
I numaralı teklifi kanunisinin sayam müzakere &l-
I duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Dahi-
I Uy e v-e Maarif encümenlerine) 

I 6. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî Bey ve 
I rüfekasmın, İhtiyat zahitlerinin terfihi hakkm-
I da (2/212) numaralı teklifi kanunisinin şayanı 
I müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz-
I hatası (Müdafaai Milliye Encümenine) 

I 7. — Eskişehir Mebusu Mehmed Arif Beyin, 
ı 22 Teşrinievvel 1339 tarihli Maaş ve tahsisatı 

fevkalâde Kanununun ikinci maddesine zeylen 
i bir madde ilâvesine dair (2/211) numaralı tek

lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası (Müdafaai Milliye 
Encümenine) 

8. — Eskişehir Mebusu Mehmed Arif Beyin, 
Mâlûlini guzatm devair w şuakatı askeriyede m 
ordunun hidemaü sabMesmde istihdamlarım dmr 
(2/210) numaralı teklifi kanunisinin sayam mü-
mkemsolduğuna dmr Lâyiha Encümeni mazba-

I tası (Müdafaai Milliye Encümenine) 

9. — Karahisarı Sahib Mebusu İzzet Ulvi Be
yin, Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci 

) maddesinin tadiline, dair (2/214) numaralı teklifi 
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ltûrmnisimn sayam müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Emümem mazbatam (ÂdUyt Encümenim) 

10, — Maraş Mebusu Hasıb Beyin, Müftüîe-
rin reyiâm suretiyle intihaplarına dair (2/32) 
numaralı teklifi kanunisinin reddine dair Şer'iye 
ve Evkaf Encümeni mazbatası 

BEİS — Okunacaktır. 

Heyeti Unıumiyeye 
Birinci devrei inıt'ilhabiyede Maraş Mebusu 

Haslb Bey taralımdan Müft^et in reyiâm sure
tiyle intihapları ve elyevm müftü bulunan ze
vatın da böyle bir isfcllıatoa tafci tutulmaları îm-
sûsut&La vukttbulan teksüfi kanuni mütalaa ve 
müzakere edildi îftâ gibi tâytia ve takdiri, 
maâekî vukuf ve ihtisasa teva&kuf edety bir 
makama ait intihaba umum halkm iştirakinde 
encümenimiz umumi hiçbir faide göremediği 
gibi bilâkis iftâya ehliyet ve kifayeti bulun-
mıyan bâzı taliplerin mütezayit faaliyetle temi
ni ekseriyet etmeleri gibi mahzurlar da varidi 
hatır bulunduğumdan müftü intihabının kadî
mi veçhile bilfîil tedris ile meşgul mahallî ule
ması ve büyük camilerin eimme ve hutaıbası ile 
meclisi idare ve belediye âzası taraflarından ic
rası en muvafık bir intihap sureti bulunduğuna 
kaani olarak mezkûr teklifi kanuninin Heyeti 
Umumiyece reddini teklif eyleriz. 
Seriye ve Evkaf En. Rs. Mazbata Muharriri 

Eskişehir Mebusu Karahisarı Sahilb 
Abdullah Azmi Mehmed Kâmil 

Kâtip Âza 
Mea/teşe Konya 

Esad - Mustafa 
<&za Aiza 

Erzurum Antalya 
Rasih 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

REİS — Söz istiyen var mı efendim! 
MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Şer'iye 

Encümeni Mazbata Muharriri izahat versin! 
ŞEVKET Ef. (Giresun) — Hükkâmı Seri' 

Kanununun maddei mahsusası mucibince... 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bu mazbata 
evrakı varide meyanitedadır zannederim. Henüz 
ruznameye alınmış değildir. Binaenaleyh Maz
bata Muharriri Efendinin izahatına şimdilik 

lüzum yoktur. Ruznameye alındığı zaman iza
hat verirler, şimdi izahata lüzum yoktur. 

REİS — Encümenin mazbatası ret mahiyetin
dedir. Mazbatayı reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Onun için izahat lâzımdır. 

ŞEVKET B. (Giresun) — Hükkâmı Seri 
Kanununun 38 veya 39 ncu maddesi mucibince 
müftülerin intihabı mahallî eimme ve hutabasmm 
ve meclisi idare ve meclisi belediye âzalarının in-
tmabiyie yapılmaktadır. Gerçi bşüzı cesîm liva
larda, birçok eevamii havi olan memleketlerde 
müftüleı, mahallî eimme ve hutabasiyle meclisi 
idare ve meclisi belediye âzalarının reyi intiha-
biyle yapılması doğrudur. Halbuki ekser kaza
larda bir cami vardır veyahut iki cami vardır. 
Şu halde intihabat sırf belediye meclisleriyle o 
mahaldeki eimme ve hutabaya kalıyor. Halbuki 
bâzı mahallerde bir cami vardır. Belediye mec
lisleri ise 6 - 9 arasında azadan müteşekkildir. 
Camilerin ekser hitabeti münhaldir. Çünkü ehli 
yoktur. Şu halde demek oluyor ki, bir müfii bel
de meclisi beledî tarafından intihabolunuyor. Hal
buki meclisi beledî bir heyeti ilmiyenin iktidarını 
takdir edecek kadar bir iktidara malik değildir. 
Onlar her ne kadar olsa bu meslekin yabancısıdır. 
İntihabat böyle ellerde kalınca müftülüğe hakkiyle 
ehil kimseler intİhabedilemiyor veyahut onların 
tahtı tesirinde ve fikirlerine hadim olabilecek bir
takım adamlar inti'habediliyor. Bendenize kalır
sa bu şekli intihap ufak kazalar için doğru değil
dir. Müftü aynı zamanda bütün kazanın müftü-
südür ve yalnız kasabaların müftüsü değildir, 
umum ahalii Islâmiyenin reisidir. Müftüler, mec
lisi beledî âzalariyle o mahallin imam ve hutaba
smm iştirakiyle yapılmakla beraber bütün kaza
nın eimme ve hutabasmm iştiraki bu işin hüsnü-
cereyanına kâfi olabilecektir. Binaenaleyh ben
deniz umum hutaba ve eimmei kazanın bu intiha-
bata iştirakim istiyorum. Yoksa müftülük tama-
miyle ehline verilmediği için arzu edilen derece
de istifade edilemiyor. 

KÂMİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim! 
Malûmu ihsanınız her intihabatta müntahibin ifa 
edeceği vazifeye göre , müntahipler tâyin edilir. 
Bu kaideye tevfikan müftüler intihabında, müf
tülerin ifa edeceği vazife nazarı dikkâte alınmış
tır. Müftüler ne vazifeyi ifa edeceklerdir"? Birisi, 
ilmî vazifedir ki, iftadır. Diğeri idari vazifedir. 
Binaenaleyh müntahipleri iki sınıf olmak- icabe-
der. Birisi onun ilmî kudret ve kifayetini tak-
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dir edecek mahallî ulemasiyle, büyük camilerin 
imamları ve hatipleri olabilir. İkinci ifa edeceği 
idari vazifeye göre de Meclisi idare azaları, bele
diye azaları olur. Binaenaleyh bunun haric'nde 
umum efradı naşı bu intilıabata teşrikte faidei 
ameliye görmedik. Umum eimme ve hutebanm 
iştirakine gelince, küçük camilerde bulunan imam
ların vo hatiplern iftâ derecesine varan ilmî bir 
kıymeti takdire iştirak etmeleri hem müteessirdir, 
hem de faideyi mucibolmaz. Malûmuâliniz itfa 
yüksek bir ilme müstenittir. Ufak camilerdeki 
eimme ise o seviyede değildir. Sonra, umum köy
lerden ve mülhakattan birtakım imam ve hatiple
ri getirmekte birçok müşkülât vardır. Bunun için 
encümeniniz o ciheti de muvafık bulmamıştır. 
Eski usul intihap ki hükkâmı seri ve memurin 
Şer'iye Kanununun rmaddei mahsusasmda tâyin 
edilmiştir, bilfiil tedris ile meşgul olan müder-

" risin. büyük camilerin imamları ve hatipleri ve 
meclisi idare ve belediye azalandır. Bunu kâfi 
addettik. 

REİS — Efendim müftülerin reyiâm ıısu-
liyle intihaplarına dair kanun teklifinin reddi 
hakkında Şer'iye ve Evkaf Encümeninin maz
batasını... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Encüme
nin mütalâası varit değildir. 

REİS — Mazbatasını reyi âlilerine vazedi
yorum. Kabnî edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Tezkereler 
1. — 12 Ağustos 1336 tarihli Kanun muci

bine? ikamet yevmiyelerinden dahi yüzde kırk 
tenzil edilip ediimiyeceğinin tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/169) (Kavanî-
ni Maliye Encümenine) 

2. — Deyne mukabil Hazine namına tefev-
vuz olunan emlâkin, deyin tamamiyle tesviye 
edildiği takdirde, Aşar hakkında tatbik olunan 
muamıleye kıyasen iaiesi ca:z olup olmadığının 
tefsirine dair Maliye Vekâleti tezkeresi (3/170) 
(Kavanıni Maliye Encümenine) 

Takrir 

1. — Aydın Mebusu Hoca Esai Efendi ile 
r'if akasının, Garbi - Trakya'da ve Makedonya'da 
ahalii îslâmiyeye yapılmakta olan fecaiye dair 
Hükümetten izahat talebini mutazammın takri
ri. (1/182) 

REİS — Efendim! Bugünkü ruznamemizde 
Garbi - Trakya'da ve Makedonya'da ahalii îs
lâmiyeye yapılmakta olan fecaiye dair Aydın 
Mebusu Hoca Esad Efendi ile rüfekasınm Hü-
kümitten izahat talebini mutazammın takriri 
vardır. Hükümet bu bapta izahat verecektir. Bu 
takririn bugün müzakere edilmesini reyi âlinize 
vaz'edeeeğim. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Buyurunuz E;sad Efen
di! 

ESAD Ef. (Menteşe) — Arkadaşlar! Gar
bi - Trakya'da ve Makedonya'da hunhar Yu
nanlıların zulmü altında inliyen ve bizden me
det bekliyei: beş altı yüz hin dindaşın hissiya
tına tercüman olmak ve nazarı merhametinizi 
ceîbetmek üztre ve beş, on dakikanızla bu Gar
bi - Trakya'nın boynu 'büyük evlâdını ve arka
daşınızı dinleyiniz! (Tabiî sadaları) 

Arkadaşlar! Garbi - Trakya'da Makedonya'
da Yunanın imhakâr siyaseti bütün şiddetiyle 
devam eyliyor. Hain ve zâlim Yunan; dindaş
larımızı, her gün binlerce kardeşlerimizi, kan
daşlarımızı zulmü altında ve ifna. eyliyor. 
(Kahrolsun sesleri) Neden, evet arkadaşlar, ne-
den benim Hükümetim bu mazalime karşı göz 
yumuyor? (Hayır göz yummuyor sesleri) Ne
den benim Hükümetim her g'ım kanları akan 
bunca kardeşlerimizin muhafazai hayatı için 
şedit tedbirler almıyor, neden benim galip Hü
kümetim; mağlûp, alçak, rezil, hunhar Yuna
nın elinde, dindaşlarımızı öldürtüyor? 

Arkadaşlar! Hükümetimizin ve Tevfik Rüş-
dü Beyin ve bitaraf murahhasların teşebbüsatı 
şedîdelerlne rağmen Yunan, hain Yunan, el'an 
mazalimde berdevam, evet size isim üzerine, 
cisim üzerine biraz izahat vereyim arkadaşlar! 
Hattâ malûmuâliniz Yunanın zulmüne karşı bi
taraf murahhaslardan veditig cenapları Yuna
nın bajmurahhasma (sizin Hükümetiniz bizim
le istihzah mı ediyor? Bu istihzaya tahammül 
cdemiyeeeğiz. O Veditig ve arkadaşları onlar 
bile hissiyatı insaniyetkâranelerini izhardan çe
kinmemişlerdir. Arkadaşlar varsa, evet varsa 
medeniyet dâvasında bulunan cihana hitabet-
mek istiyorum. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hiç zah
met etme, kulakları işitmez, -bize hitabet ki ar
kası gelsin! 
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ESAD E t (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz, onların içerisinde de unazlum sesi dinliyen
lere ben tesadüf etmiştim? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) ~ iliç yok. 
hiç.. 

ESAD Ef. (Devamla) — Ey medeniyet dâ
vasında bulunan akvam, memleketlerinizde hi
maye! hayvanat cemiyetleri teşkil edilerek hay
van1 arm bile hukuklarını muhafazaya çalışır
ken italyan Generali Pelli'nin ve günde binler
ce Mıslümıanları öldüren, asan, yakan, yıkan 
zalim Yunan'a neden hayat hakkı veriyorsunuz" 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Garb'a 
diyorsunuz yani... 

ESAD Ef (Devamla) — Arkadaşlar! Dıra-
ma'nın Çeç Nahiyesinden elli kişiyi zâlim Yu
nanlılar ağaçlara asıyorlar. Arkadaşlar! İki gün 
sonra beş tane kadını, altı tane erkeği yine par
ça parça ederek sokaklara bırakıyorlar. Evet 
'arkadaşlar! Ruvika karyesinden Kotuk Ha-an 
Ağa başta olduğu halde on dokuz erkek ve ka
dım parça parça ederek ağaçlara asıyorlar. Sa-
rışahan karyesinden altı kişiyi 'gazla yakıyor
lar. Bundan 'başka da Çağlıyan -deresinde de 
oniki 'Müslüman cesedi görülüyor. Gümülcine 
ve İskeçe'de ve oranın da en ileri gelenleri Gar
bi - Trakya İhtilâlini tasrih töhmetiyle idama ve 
kürek cezasına mahkûm edilerek hapsanelerde 
inim inim inliyorlar. İdama mahkûm edilen Ho-
cazade Tevfik Efendi hapsane köşelerinde da
yak altında şehidedillyor. tskeçe'nin en dindar 
en kıymetli zatlarından olan Hacı Eşref Efen
di ailesi vefat ediyor, ailesinin ölüsünü kendisi
ne göstermek ve ona bu türlü cezada göstermek 
maksadiyle hapsaneden Hacı Eşref Efendi -alı
nıyor, biçarenin haberi yok eve geliyor, bakı
yor ki, evlâtları feryat ve figan içinde. Bir de 
evin avlusuna bakıyor, 'ailesinin naşı yıkanıyor. 
Bunu gören biçare Hacı Eşref Efendi tecennün 
eliyor. Arkadaşlar! Meriç kenarında Ahırköy 
denilen karyeye bu Yunan canavarlarının za
bitleri, askerleri geliyor. Köylülere diyor ki : 
Yarın akşama kadar köyü terk edeceksiniz! Me
tin ve azimkar olan köylüler gürültüye papuç 
bırakmıyorlar /Evet ; sonraki gece, y'ne yerle
rinde oturuyorlar. Çünkü muahede mucibince 
bunlar, yerlerinde oturacaklardır. Fakat g^ee 
olunca bu defa ırz'arı, canları duçarı taarruz 
oluyor ve yarın akşam yine geleceğiz diye söy
lüyorlar. Bunun üzerine bu zavallılar artık | 

mallarını ve her şeylerini bırakarak ve kendi
lerini Meric'e atıp bir kısmı da boğularak 
karşı tarafı, yani bizim hududumuza iltica 
ederek toprağımıza yüz sürüyorlar. 

Arkadaşlar! Bu zavall lar oraya geçtiklerin
de bizim Hükümetin muamelesini de size söyli-
yeyim mi? Sizin ne işiniz var burada? Siz bu
raya ne geçtiniz? Siz mübadeleye tâbi değilsi
niz! Derler ve Hükümetimin bu gibi muamele
sine hedef olunca aksakallı bir ihtiyar baba ağ-
lıyarak ve kızının donunu göstererek tezallü-
mülıâl ediyor. Bunun üzerine Hükümet merha
mete geliyor. Arkadaşlar! Eğer bu Meric'in dili 
olmuş olsaydı, karşıya geçmek için o Meric'e 
kendini at~p boğulan biçarelerin adadi kaça 
baliğ olduğunu söylerdi. 

Arkadaşlar! Bugün Garbi - Trakya ve Ma-
kedonya'daki İslamların hâli pek acınacak bir 
şekildedir. Millet, muahededeki mevadda kulak 
a^ıaz, bu milletin muahede tanıdığı yoktur. 
Vaktiyle Adana Muhadcsini yaptığımız zamanda 
- hiç hatırımdan çıkmam - Selanik'te Şehbender 
bulunan Selim Fuad Bey; siz buraya Şehbender 
göndereceğinize iki fırka asker göndereydiniz 
diye Babiâliyc beyenatta bulunmuş idi. 

Arkadaşlar! Şimdi almış olduğum mektup
tan birkaç satarını çıkardım, onu arz edeyim. 
İskeçe'de Abdi Efendinin kasasından cebren yir-
midörtbin lira aldılar. Bu parayı Mustafa Ke
mal Paşaya gönderecek diyerek mumaileyhi ida
ma mahkûm ediyorlar. İbrahim Efendi namın
da Gümülcineli bir zatın doksan yaşındaki vali
desini Hükümete alarak dövüyorlar ve başka 
noktaları söyliyemeyiz diyorlar. Bu gibi daha 
neler' neler, neler... 

Hulâsai kelâm arkadaşlar, bu meselei haya
tiye hakkında derin, derin düşünelim. Yunan'-
m zâlim vaziyetine karşı biz de şedît ve metin 
bir va'dyet alalım. Mağlûp Yanan'm, Galip bir 
Hükümetin dindaşlarına zulüm yapmasına bo
yun eğmek mertlik şanı değildir. 

Arkadaşlar! Bir ciheti arz edeyim: Bu zâ
lim Yunan'm Gümü-üne'den, İskoçe'den esir alıp 
Milos Adasına ve bilmem nereye götürürken 
yüzlereesini vapurlarda öldürüp ve bir kısmını 
da adalara götürdükten sonra envai zulüm ve 
işkenceye duçar edip Anadolu'nun kurtuluş ta
arruzundan sonra bizim esirlerle beraber halâs
larına sebcbolduğıımuz bu kıymetli ve fedakâr 
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arkadaşlar, bugün envai zulüm içinde puyan 
olan Gümülcine'ye nasıl girebilirler? 

Arkadaşlar! Bunlar bugün İstanbul sokak
larında gözlerinden yaş yerine kan akıtarak do
laşıyorlar. Hükümetim, bu fedakâr arkadaşları 
vatandaşlardan birinin evine yerleştirmesi aca
ba insaniyete muhalif bir hareket inidir ? Yunan. 
Müslümanların kanını emerken, canını alırken, 
ırzını yıkarken, asarken, yakarken, keserken, 
vatandaşlara bu derece merhametten mazarrat 
hâsıl olacağı güneş gibi meydandadır. Mazlum 
din kardeşlerimizin sâdaları semalara yükseli
yor. Vatandaşlara merhamet etmiyelim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Merhamet etmiye-
eeğiz, etmiyeeeğiz. Mukabele bilmişi! yapacağız. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Efendiler! 
Hoca Esad Efendinin hazîn beyanatını 
teessürlerle dinledik. Bendeniz de buna müte-
ferri' bâzı sözler söylemek isterim. Hoca Esad 
Efendi, «Yunanlılar Türkleri öldürüyor», dedi
ler. Evet, Yunanlılar Türkleri öldürüyorlar, 
eziyorlar ve bundan da bir gayeleri vardır. Ga
yeleri de Türkleri Yunanistan'dan çıkarmaktır. 
Yunanlılar Türkleri bir asırdan beri bir metot 
ve bir usul dâhilinde öldüregelmektedir. Bu on
ların hiç şaşmıyan kaideli bir siyasetleridir. Mil
lî marşlarında Devletlerini Türk kemikleri üze
rine, Türk kafaları üzerine kurduğunu terennüm 
eden bir milletten başka bir şey beklenemez. Yu-

, nanlılar ilk ihtilâl ettikleri zaman Türkleri kes
meye başlamışlardır. Kıral (Oton) gelmiştir, 
Türkleri kesmiştir. Kıral (Jorj) gelmiştir, Türk
leri kesmiştir. (ıKostantin) gelmiştir, Türkleri 
kesmiştir. (Venizelos) gelmiştir, Türkleri kes
miştir. (Pangalos) gelmiştir, (Kaklamanos) gel
miştir, yine Türkleri kesmiştir ve kesmekte ber
devamdır. Yine tarihte okuduğumuz veyahut biz
zat şahidi olduğumuz bu kıtallerin bir kısmının 
mesuliyetini dedelerimize, babalarımıza atfedebi
liriz. Anadolu'da, Anadolu İstiklâli esnasında 
Yunanlıların şehidettikleri Müslümanların kan
larının da son galibiyet üzerine intikamı alınmış 
diye addolunabilir. Fakat efendiler! Lozan Mua
hedesinden sonra akıtılan Türk kanlarının hesa
bı açıktır. Cesur olalım ve itiraf edelim ki bu
nun mesuliyeti bilhassa bize, yani Meclisi Âliye 
aittir. (Bravo, sesleri) 

Efendiler! Yunan milletinin bu kaideli siya-
_ set.'nden Müslümanları kurtarmak için bir Mü

badele Mukavelenamesi yapmıştık. Bu mukave

lenamede Yunanistan'da kalan Türkleri ikiye 
ayırmıştık, birisi Şarki - Trakya'da sakin olan
lar, diğeri de Garbi - Trakya'da, MakEdonya'-
da, Epir'de sakin olan Müslümanlardır. Garbi -
Trakya'da sakin olan müslümanların hakkını, 
namusunu ırzını, doğrudan doğruya tekeffül et
mişizdir. Şimdi Hoca Esad Efendi Hazretlerinin 
tafsilen beyan ettikleri vukuat oluyorsa efendi
ler! Arz ettiğim gilbi bunun mesuliyeti, kabaJha-
ti doğrudan doğruya bize aittir. Çünkü evvelce 
de arz ettiğim gibi bu cinayet Yunan'ın ezelî ve 
kaideli bir siyasetidir. Türkleri öldürmek... Eli 
tutan her bir Yunanlı bunu yapmaktadır ve ya
pacaktır. Buna mâni olacak yegâne kuvvet var
sa o ela Türklerin kuvvetidir. Fakat maalesef o 
Türk kuvveti de bugüne kadar istimal edilme
miştir ve istimal edilmedikçe orada Türk kanları 
beyhude dökülüp, akıp gidecektir. Bunu açıkça 
söylemek vazife ve mecburiyetinde olduğumu 
tekrar etmek istiyorum. Makedonya ve Epir'deki 
Müslümanlar... Bunları memleketimize getirece
ğiz. Bir mukavele akdettik. Biz Anadolu tarafı
nı bitirdikten sonra Avrupa'nın o vafeitki vazi
yeti siyasiye ve askeriyesine göre ordularımızın 
Edirne, Gümüloine, Drama'ya değil Atina'ya ka
dar gitmesine mâni olacak hiçbir kuvvet yoktu 
ve bunu bugün karşımızda hasım olan orduların 
kumandanları itiraf ediyorlar ve siyasi diplomat
ların beyanatında ve nutuklarında da daima gö
rüyoruz. O zaman bizi durduran yalnız birşey 
olmuştur. Sulha me.rfbutiyetim.iz... Bize İzmir'de, 
Mudanya'da uzatılan eli tuttuk ve ona kanarak 
Loza'na gittik ve Lozan'da da kandırıldık. Fa
kat asıl Lozan'dan sonra kandırılmaktayız. Lo
zan'da imza edilen Mübadele Mukavelenamesi 
daha imzasının ertesi günü bozulmaya başlan
mıştır. Yunanistan'a bir Muhtelit Komisyon 
gönderilecekti. Bu komisyonun 'birinci vazife
si -hepinizin hatınndachr mukavelename; tek
rar etmiyeceğim - Müslümanlar üzeründe olan 
tazyikin ref'i... Müslümanlar üzerinde vâki 
olan tazyikin merkezi sikleti Selanik idi. Bu
na mâni olmak için merkezi içtimıam Selanik 
olması lâzımdı ve heyetin ilk vazifesi de Selâ-
nik'e gitmekti. Halbuki Yunanlıların -iğfali 
demiyeyim- teşvik ve tergıpleriyle bunlar 
Atina'nın daha sükûnetli ve daha huzurlu olan 
yerlerini tercin ettiler ve bunların eli boş kal
dı ve mazalime devam ettiler. Atina Muhtelit 
Komisyonunda bulunan âza arka'daş'larımızm 
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zekâlarına, irfanlarına ve bu husustaki vukuf 
ve ihtisaslarına çok itimadım ve fevkalâde ka
naat ve hürmetim vardır. Ünidederim ki, Ati
na'da eerilen mukarrerat onların reyi hilâfına 
olmuş olsun ve onlar akalliyette kalsınlar! 
Çünkü efendiler! Orada verilen mukarreratın 
burada tahkikine kalkışmak, mukavelenameyi 
yırtmak ve beşyüzbin Müslümanı öldürmek 
demektir. İzah edeyim. Evvelâ Selânik'e git
mesi lâzım idi. Çünkü zulmün, tazyikin mer
kezi sikleti Selanik bulunuyordu. Elbette Ce
miyeti Akvam tarafından tâyin olunan bitaraf 
azaların gözü önünde bu kadar tazyikat yapı
lamazdı. O, semalara yükselen feryatlar tabiî
dir ki, onların kulaklarında da bir mâkes bu
lurdu. Fakat Selanik ile Atina'nın arası çok 
uzaktır. Oradan oraya gelecek sesleri Yunan 
vapurlariyle, Yunan telgraflariyle, Yunan pori-
talariyle geliyordu. 

Efendiler! Her şeyde olduğu gibi bunu da 
tahrif etmeleri ihtimali pek çoktur. İkincisi: 
Mübadele olmak için evvelâ oradaki Müslü
manların emvali menkule ve gayrime nkuleleri-
nin tes'biti lâzımdı. Hâlbuki böyle olmadı, Gi-
rid'den, onbeş, yirmibin Midilli'den, yedi, se-
ikizlbin Müslüman gitmezden evvel ellerine em
vali 'menkule ve gayrimenkulelerinin senetleri
ni almaları lâzımgelirdi. Midilli'den Müslü
manlar gittikten sonra onların emval ve emlâ
ki tesbit edilecek ve defterleri kimin eline ve
rilecektir? Ve nasıl tesbit edilecektir? Bugün 
oradaki Müslümanların mâlları mahvolmuş de
mektir. 

Saniyen : Memleketimizin ahvali dahiliyesi 
malûmdur. Katiyen Yunanistan'la kabili kıyas 
değildir. Bizim Yunanistan'dan gelen Müslü-
manlarımız eşya ve emvallerini olduğu gibi bı
rakmaktadırlar. Eşyayı beytiyelerine varınca
ya kadar kalmıştır. Halbuki Yunanlılar gi
derken Rumların değil, kendi öz evlâtlarımı
zın evlerini yıkmışlardır. Bugün memleket 
dâhilinde onun enkazı altında titreşen kırk 
binden fazla aile vardır. O halde bu gelecek 
adamlar için burada yer bulmak, mesken bul
mak fevkalâde müşkül iken nasıl oluyor da 
memleketimizin şeraiti iskâniyesi hiç nazarı iti
bara alınnuyarak Makedonya'dan 120 000 Müs-
lümanm fazla olarak tehcirine karar verilmiş
t ir? 

Efendiler! Mantık ve akıl onu istilzam ederdi 
k i : Mübadeleye evvelâ uzak köylerden ve pe
rakende yerlerden başlansın. O zavallı ve pera
kende Müslümanları evvelâ Yunanlıların zulüm 
ve işkencesinden kurtaralım. Halbuki öyle 
yapmıyorlar. Evvelâ en toplu yerlerden sevk 
ediyorlar. Meselâ Kayalar ahalisi gibi toplu 
halkı evvelâ sevka karar veriyorlar ve buna 
sebebolarak da Kayalar'da bu sene mahsulâtın 
iyi olmadığını zikrediyorlar. Kayalar ahalisi 
olan kırkbin kişi gidince Kayalar'ın etrafında bu
lunan yüz millik bütün saha ertesi günü boşan
maya mahkûmdur ve Yunanlılar diyecektir ki 
«Evet efendiler, ne yapalım siz karar verdiniz. 
Kaya!ahlar orada durmıyorlar». Acaba Yuna-
nistan kendi haline kalsaydı, acaba Allaha emanet 
eder gibi Yunanlılara bıraksaydı daha feci bir 
hal mi olacaktı? Hiç zannetmiyorum. Olsa, ol
sa onları denize dökeceklerdi. Denize dökmekle 
böyle yapmak arasında fark yoktur. Çünkü: Bi
zim bugün memleketimizin kabiliyeti iskâniyesi 
ancak altmışbin kişiliktir. Kabil değil ikiyüz-
bin kişi iskân edemez ve bu iki yüz bin kişi ve
yahut yüz elli bin kişi asgari olarak Mayıs so
nuna kadar gelebilecektir. Ondan sonra tehcir 
duracak mıdır? Hayır! Tekrar daha ziyade, 
büyü kuvvetle başlıyacak ve daha büyük küt
leler gelecektir. Binaenaleyh gerek bunları1 kur
tarmak ve gerek akdettiğimiz mukavelenamenin 
ahkâmını tatbik etmek için evvelâ toplanan bi
taraf azaların ekseriyetle yapılan bu mukarrera-
tm keenlemyekûn addedilmesi lâzımdır. Çünkü; 
bitaraf azalar iğfal edilmişlerdir. Vazife ve sa
lâhiyetlerini geçmişlerdir. Bizim Lozan'da bü
tün cihanı medeniyet önünde imzaladığımız mu-
karreratı bozmuşlardır k i : Buna hakları yok
tur. Bu azaları bize tâyin eden Cemiyeti Ak
vamdır. Ben hiç zannetmem ki : Cemiyeti Ak
vam kendilerine böyle bir salâhiyet ve böyle 
bir - direktif - veçhe vermiş olsun. Eğer Cemi
yeti Akvam bu azaların üzerinde hâkim olup da, 
nafiz olup da bu mukareratı ıslâh ettiremez ise 
o vakit biz Cemiyeti Akvama girmekte de hayli 
düşünmek mecburiyetinde kalırız. 

Efendiler! Bence Hükümetin yapacağı ilk 
teşebbüs ve ilk vazife doğrudan doğruya bunu 
efkârı umumiyeye arz ederek, mecburiyetleri-. 
mizi göstererek bu verilen mukarreratı geri al
dırmaktır. Bizim bugün ancak iskân edebilece-

— 321 — 



t : 51 10 . 11 . 1339 O : 1 

ğimiz elli, altmış bin kişidir. Ondan fazlası bu
raya geldiği vakitte açlığa ve ölüme mahkûm
dur. Bunları kurtarmak bütün beşeriyetin vi-
zifesidir. Eğer bu tedbirlerimiz Avrupa'da 
cayi kabul görmezse ondan sonra daha müessir 
bir tedbir vardır. Efendiler! O tedbiri de biz 
Yunanlıların Müslümanlara yaptığı siyasetten 
istinbat edebiliriz, yahut iktibas edebiliriz. İs
tanbul'da birçok evler vardır. Eğer bize bu se
ne yüz bin ve daha fazla muhacir gönderirlerse 
bu Türkleri oradaki Rumların evlerine iskân 
ederiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Eğer bizim misa
firlerimizden rahatsız olurlarsa kendilerine Yu
nanistan'ın yolunu gösteririz efendiler! (Çok 
doğru sesleri, bravo sâdaları, alkışlar) 

VÂSIF B. (Saruhan) —• Muhterem arkadaş
lar! Gözümüzün önünde çok elîm bir facia 
vardır. Milletimizin kutsi hamlelerle, feda
kârlıklarla kazandırdığı bir zaferin semereleri 
maatteessüf bizim önümüzde gittikçe ıztırabâver 
bir şekle girmektedir. Hepimiz biliriz ki ar
kadaşlar; bundan dört sene evvel (Versay) 
Meclisi Âlisi bütün medeniyetin arzu ve emel
lerine tercüman olarak Izmir.in işgaline karar 
verirken Türklerin zulüm yaptığından, Türk
lerin vahşet yaptığından bahsediyordu ve güya 
kendi noktai nazarlarınca Türklerin bu yaptığı 
zulüm bütün medeniyet ve insaniyet için bir 
leke idi, bir facia idi. Binaenaleyh bunu temiz
lemek vazifesi en vahşi en zâlim bir orduya ve
rilmek lâzımdı. 

Arkadaşlar! Çok haksız bir isnat için, çok 
yanlış bir telâkki için bu kararı veren Avrupa 
Düveli muazzaması bugün doğranan, öldürülen, 
çiğnenen, inletilen Türklerin karşısında sâkit 
kalmaktadır. Çünkü dört sene evvelki kararın 
saikı kendi itikatlarmca, kendi noktai nazar
larınca Hıristiyan doğranması idi. Hıristiyan
lık noktai nazarları önünde müessir hareket 
yapmak ve bu vahşetin önüne geçmek onlar için 
bir vazife idi. Bugün en büyük devletlerin ha
riciye nazırlarının imzasiyle mütetevviç olan 
bir muahede ahkâmına rağmen yine birçok 
Müslümanlar doğranmaktadır. Fakat bunun 
karşısında arkadaşlar, hattâ Cemiyeti Akvamın 
mümessilleri bile, yani tarihte, cihanda mede
niyet ve fazileti birleştirmk vazifesini deruhde 
eden Cemiyeti Akvam bile bihareket kalmakta
dır, bir teşebbüs yapamamaktadır. O halde 
arkadaşlar! Benim noktai nazarımca mesele şu 

suretle muhakeme edilebilir : Avrupa nazarında, 
cihanı medeniyet nazarında Hıristiyan milleti 
mevzuubahsolduğu zaman hak vardır, adalet 
vardır, fazilet vardır. Türkler mevzuubahsol
duğu zaman hak yoktur, fazilet yoktur! Bu ne
ticeye göre, arkadaşlar! Gözümün önünde doğ
ranan, öldürülen, facialar içinde mahvedilen 
çok ehemmiyetli ve çok kıymetli bir Türkün kel
lesinin manzarai fecaati karşısında ilhamımızı 
Avrupa medeniyetinden değil', doğrudan doğ
ruya Yunanı iki sene evvel serfürû ettiren mille
timizin hamlelerinden almak lâzımdır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Arkadaşlar! Lozan Muahedei 
Sulhıyesini burada tasdik ederken kalblerimizde 
bir melal vardı. Avrupa medeniyeti namına btı 
memleketin dört tarafını yakan, yıkan, kavu
ran müstevli orduların yaptıkları mazalimi, tah
ribatı, zararı tazmin ettirememiştik ve taz« 
inin ettiremediğimiz zaman kalblerimizde yalnız 
sulh endişesi vardı. Maatteessüf itiraf edelim 
ki bu sulh arzumuza rağmen Avrupa devlet
lerinin de yanlış ve sahte siyaseti vardı. Avru
pa devletleri bize bu kararı kabul ettirirken gö
zümüzün önüne kuponlar meselesini çıkarmış
lardır, bir mübadele meselesi çıkarmışlardır. 
Biz bunların muğfil ve cazibedar vaitlerine ba
karak o tazminattan vazgeçmiş idik. Fakat ar
kadaşlar! Tazminattan feragat etmekle memle-
ketimiz içinde yanan, yıkılan halkımızı nasıl 
bedbaht ve perişan etmiş isek bugün maalesef 
kabul ettiğimiz mübadele ahkâmına rağmen 
bize çekilip getirilen beşyüzbin Türkü de aynı 
elîm ve daha cansûz bir fecaat karşısında bırak
maktayız. O halde Şükrü Kaya Bey kardeşim 
çok güzel izah buyurduğu veçhile beşyüzbin 
Türkün hayat ve mematı için mademki imza 
vaz'etmişizdir, mesuliyeti deruhde etmişizdir, 
bunun karşısında müessir bir hareket yaptığı
mız gün, açık itiraf edelim ki arkadaşlar! Kaa-
tillcri biz olacağız. Halbuki arkadaşlar! Müm
kün ve mutasavver değildir ki beşyüzbin Tür
kün canı, ırzı, namusu mevzuubahsolurken Ana
dolu'daki Türkler bihareket kalabilsin ve katil 
eürmünü kabul etsinler. Mümkün ve mutasav
ver değildir ki Büyük Türk Milletinin timsali 
ve. âmâli olan Meclisi Âliniz bu facia karşısın-. 
da bihareket ve bihis kalabilsin. O halde ar* 
kadarlar! Su neticeye varabiliriz. Varsın ek 
hanı medeniyet gözü önünde dökülen Türk kan
ları karşısında lakayt kalsın. Şunu itiraf ek 
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mek ve şunu ilân etmek ıztırarındayız ki o akan 
Türk kanlarının manzarai ihmirarı kalbleri-
mize zehirler akıttıkça nihayet yarınki adaleti
mizde ne fazilet, ne medeniyet yer bulamaz. 
Biz ağuşumuzda asırlardan beri yılanlar besle
miştik; bu yılarınların zulümlerini, ihanetlerini 
görmüş idik. Buna rağmen bugün muzaffer 
ve galip çıktığımız halde bu yılanları hâlâ 
koynumuzda mesut yaşatıyoruz. Bu yılanları 
yine koynumuzda müreffeh ve mesut besliyoruz. 
Yine bugün Türkiye'de Türk kanı akarken 
Beyoğlu'nun sefahet yerlerinde Rumlar, ferîh 
ve fahur, mesut yaşamaktadırlar. 

RÂSİH Ef. (Antalya) — Anadolu'da yağa
mıyorlar mı? 

VÂSIF B. (Devamla) Ve yine mübadeleye 
rağmen her hangi esbab tahtında olursa ol
sun el'an memleketimizde mübadeleye tâbi ol
madan yaşıyan yüzyirmibin Rumu Anadolu'nun 
yalnız âdil sinesinde hayatları, ırzları müemmen 
olarak yaşamaktadırlar. O haLde efendiler! is
tanbul Rumları müreffeh ve mesut yaşar, Ana
dolu içerisindeki Rumlar mesut ve müreffeh 
yaşarsa ve gözümüzün önünde Türkler doğra
nırsa bunun karşısında medeniyet iddiasını yap
mak Türklere karşı cinayet işlemek demektir. 
Lord Gürzon'un Lozan Muahedesinde imzası 
vardır, Puankara'nm muahedede imzası var
dır, italya Başvekili Musolini'nin imzası var
dır ve bütün bu muahede Avrupa düveli müte-
meddinesinin kefaleti ile taahhüt ve tevsik edil
miştir. Halbuki arkadaşlar! Bu imzalara rağ
men ve bu imzaların delâlet ettiği ehemmiyet 
ve kudrete rağmen bütün Rumeli'nde yüzbinlerce 
Türk en elîm, en feci' bir cinayetin kurbanı 
olmaktadırlar. Cemiyeti Akvam . . . Hangi Ce
miyeti Akvam arkadaşlar! italyanların Korfo 
meselesinde Cemiyeti Akvamın ne gülünç ol
duğunu ve müessir olmaktan ne kadar çok uzak
ta bulunduğunu yakînen anladık. Kuvvetin 
karasında, Başvekil Musolini'nin azmi karşı
sında Cemiyeti Akvamın bütün hareketleri, ka
rarları, gülünç bir şekle girmiştir ve anlıyoruz 
ki değil akvamın hattâ medeniyetin timsali 
olan i Cemiyeti Akvam bile kuvvet önünde daima 
serfürû etmektedir. Kuvveti gördüğü gün ka
rarı başkadır, kuvveti görmediği gün kararı 
yine pek başkadır. 

Ö halde bu kürsüden Cemiyeti Akvama me
deni ve mühim kararlar verdirmek için çalışaca

ğımıza icabeden tedbirlere tevessül etmeliyiz. 
Efendiler! Bütün ruhumla kaaniim ki italyan 
Başvekili Musolini'nin tarzı siyasetini kabul ede
lim ve emin olunuz ki, arkadaşlar! O zaman Ce
miyeti Akvamın ve onun mümessillerinin verece
ği karar büsbütün başka olacaktır. O zaman cd-
han harekete gelecek, o zaman cihanı medeniyet
ten âvazeler yükselecek, o vakit cihandan mede
niyet, fazilet sesleri yükselecek ve ancak o za
man Türklerin bu bedbaht vaziyetlerine nihayet 
verilecektir. Biz burada medeniyet çehresinden 
medet bekledikçe husule gelecek olan netice biz 
Türklere yapılan zulüm ve işkencenin devamı, 
bizim mesuliyeti mâneviyemiz altında Türklerin 
dağılmıasını idamedir. Ben Meclisi Âlinizden ri
ca ediyorum, bugün eğer Hükümet izahat vere
cekse dinledikten sonra artık bu tereddüt siya
setine nihayet verelim. Artık bu medeniyetin 
umumi çehresinden istimdadetmek çaresine niha
yet verelim ve Meclisi Âliye yakışacak bir su
rette bundan dört sene evvel yaptığı hamleler 
gibi yine aynı mukaddes hamlelerle oradaki kar
deşlerimizi kurtaralım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

MAZHAR MÜFID B. (Denizli) — Efendim! 
Garbi - Trakya ve Makedonya'daki dindaşları
mıza reva görülen mezalim hakkında Esad Efen
di arkadaşımızın beyanatı bendeniz gibi hiç şüp
hesiz diğer rüfekayı muhteremenin de kalbleri-
ni sızlandırmıştır. Efendiler! Bendeniz zannedi
yorum ki, beyanatımla bu madde hakkında katî 
ve amelî bir teklifte bulunacağım. Diğer rüfeka-
nın buyurduğu gibi sulhtan evvel Yunanın ic
ra ettiği mazalimden bahse lüzum görmem. Çün
kü o zaman hali harbdi. Onu kabul edebilirim. 
Fakat şurasını kaydetmeden geçemiyeoeğim. Yu
nanistan'ın yalnız edime vilâyetinden - bigünah 
olarak - sevk ettiği İslamlardan altıyüzü köyler
de katledilmiştir ve memleketin eşraf ve hane
danı, fâzıl ve kemaliyle mâruf Salih Bey gibi 
zevat da vardır. Bunlar tüfek altında, süngü al
tında daha yolda iken öldürülmüşlerdir. Bugün 
efendiler! Iskeçe'de kaymakamlığım ve Gümülci-
ne'de mutasarrıflığım olmak hasebiyle çoğunu ta
nırım. Dıramalı Mehmed Bey gibi - belki bura
da arkadaşları vardır - mebusulk etmiş adamlar 
vardır. Bu zat mebus idi. Bu muhterem zatın 
da nasıl bir adam olduğunu kendisini bilen ar
kadaşlara sorarım. Bu zavallı adam da hapisane-
lerde inliyor ve idama mahkûm edilmiştir. Efen
diler! Yine demin Hoca Esad Efendinin beyan 
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ettiği Eşref Efendi teeennün etmiştir. Bilir mi
siniz Eşref Efendi kimdir? Eşref Efendi, bütün 
fezail ve evsaf ve kemalâtm zübdesi, hulâsası bir 
zattı. Hakikaten ismiyle müsammıa Eşref idi. 
Binaenaleyh muharebeden evvel olanları berta
raf edelim. Fakat Şükrü Kaya Beyin buyurdu
ğu .gibi ya müsalâhadaın sonra yapılan bu meza
lim nedir? Efendiler! Biz ne için Lozan Muahe
desini kabul ettik ve bâzı fedakârlık ihtiyariyle 
Lozan Sulhunu kabulden maksadımız ne idi? 
Biz hüsnüniyet gösterdikçe karşımızdakiler gö
rüyorsunuz ki, vahşet ve zulüm göstermektedir. 
O halde hüsnüniyette devam etmek bilmem ne 
kadar doğru olabilir? 

İZZET ULVİ B. (Afyon Karahisar) — 
Mukabele, mukabele!... 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Bu
gün soruyorum, Müsalâhamame mucibince Müs
lümanların refah ve saadetini tekeffül eden 
Yunan Hükümeti ehli Islama zulüm eder
ken, onları envai mazalim ile kesip biçerken 
tesisi münasebat için, rabıtai uhuvvet için bize 
mümessil mi gönderiyor, ne gönderiyor? Bu 
mümessil istanbul'a gelmiştir. Bunu ne yüzle 
gönderiyor ve buraya ne yüzle gelecektir ve 
Hariciye Vekilimiz islâm kanı dökmekte olan 
bir milletin mümessilinin nasıl el mi sıkacak
tır? Nasıl elini tutacaktır? Binaenaleyh ar
kadaşlar! Tatvili makal edecek değilim; ne 
Avrupa medeniyetinden, ne Cemiyeti Akvamdan 
bir şey beklemiyeceğiz. Şimdiye kadar çok 
gördük. Artık yeter, iki el bir baş içindir. 
Cemiyeti Akvamdan mı, ondam mı medet bek-
liyeceğiz? Gördünüz, efendiler; Avrupa mede
niyetinden mi? Onlardan mı örnek: istiyorsu
nuz? Gördük efendiler! işte Lozan'daki Mua
hede imza edilmiştir. Bunlardan faide yok-
.tur, efendiler! Bilhassa biz islâmlar ne Avru
pa'nın medeniyetinden, ne de Cemiyeti Akva
mın adaletinden bir şey beklemeyiz. Ne Ce
miyeti Akvamın insaniyetinden, ne de Avrupa'nın 
medeniyetinden dilenecek dilenciler değiliz. 
Efendiler! Bizim yegâne istinadettiğimiz, gü-
vendimiz ne Cemiyeti Akvamdır ve ne de Av
rupa medeniyetidir. Güvendiğimi? yalnız Al-
lahüazîmüşşaındır ve ondan sonra da milletimi
zin azim ve sebatıdır. Biz ona güveniyoruz. 
Efendiler! Tekrar ediyorum iki el bir baş için
dir. Artık duracak zaman yoktur. Böyle Av

rupa medeniyeti perdesi altında, Cemiyeti Ak
vam perdesi altında, bilmem mübadele heyet
leri, bilmem ne; bunların hepsi devam ettiği 
müddetçe islâm kanının heder olmasından 
başka bir faideyi intacetmiyeeektir. Binaen
aleyh zararın neresinden dönersek kârdır. 
Efendiler! Eğer biz Avrupa devletleriyle in
tizar politikası takibedersek yevmen feyzmâ is
lâm kanının bir katre daha fazla akmasına se
bebiyet vereceğiz. Binaenaleyh efendiler! Ya
pılacak bir şey vardır. O da mukabele bilmi-
sildir. Mukabele bilmisil yapılmasını ben Hü
kümetten talebediyorum. Efendiler! Mukabele 
bilmisil,!... Bundan maadası hepsi yalandır. 
Münesabatı diplomasiyle, münasebatı beyned-
düveliye... Efendiler! Bu yalanlardan usan
dık, bıktık. Bizim bugün yapacağımız bir şey 
vardır. Zor, oyunu bozar derler; Cemiyeti Ak
vam da kuvvet karşısında serfürû eder. Büke
medikleri eli öpüp başlarına koyarlar, büke
medikleri ellerin, kolların karşısında zebûn ka
lırlar. Ancak biz mukabele bilmisil yaptığı
mız zaman bu mazalimi durduracağız. Nitekim 
nazarı dikkati âlinizi elbette celbetmiştir; mu
kabele bilmisil sözü olurken Yunanistan'da 
manevralar olmaya başlamış ve şöyle yapaca
ğız, böyle yapacağız, emir verdik demeye baş
lamışlardı. 

Binaenaleyh; bendeniz akan islâm kanının 
bana verdiği yeis ve elem ve hüzün içinde bütün 
arkadaşlardan istirham ederim; Plükümetimize 
şiddetle mukabele bilmisil teklif edelim. Yoksa 
efendiler! Dökülen kanlardan - diğer bir ar
kadaşımızın dediği gibi maddeten değilse bile ma
nen - elbette mesulüz. Allah bizden bunu sorar. 
Madem ki, efendiler! Mukadderatı millet vediai 
desti emanetimizdir, Cenabı Hak bizden bunu so
rar. Derhal mukabele bilmisli Hükümete teklif 
ediyorum. Arkadaşlar bilmem teklifim cayi kabul 
olur •mu? (Elbette sadaları.) 

FAİK B. (Tekirdağ) — Muhterem efendi
ler Lozan'da akdedilen Sulh Muahedenamesi bu
raya gelip de müzakere edildiği zaman muahedede 
gördüğüm, bâzı nevakıstan ve bilhassa Garbî -
Trakya'ya mütaallik olan ahkâmın mâzaratmdaıı 
bahsederek o şerait altında akdedilecek sulhun 
aleyhinde bulunmuş ve muhalif kalmışımdır. Bu
güne kadar cereyan eden vakayi maalesef benim, 
muhalefetimde çok haklı olduğumu ispat etmiş-
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tir. Bir taraftan Yunanlıların ve onlarla beraber 
Düveli Mü'telifenin inızasiyle ikmal edildiğini 
zannettiğimiz şeraiti sulhiye Makedonya'da bulu
nan kardeşlerimize envai fecayi yapılmak sure
tiyle fiilen yırtılmış ve iptal edilmiş bulunduğu 
gibi diğer taraftan da Yunanlılara karşı olan ve 
mübadeleye gayritabiî • bulunan Garbı - Trakya'-
daki Müslüman ve Türk kardeşlerimiz hakkında 
her gün mütezayit zulüm ve şiddet tatbik edilmek 
suretiyle muahedename denilen bu şeyin bir pa
çavradan ve bir yalancılık vesikasından ibaret 
olduğu ispat edilmiştir. Gerek Makedonya'da, 
gerek Garbı - Trakya'da ahde, insaniyete muga
yir olarak yapılan fecayi, arkadaşlarımız tarafın
dan kâfi miktarda izah edildi. Buna karşı bizim 
ittihaz etmemiş lâzımgelen tedbir de keza ken
dileri tarafından söylendi. Benden evvel söz söy
lemiş olan arkadaşlarımın bütün beyanatına, bü
tün kanaatlerine iştirak etmekle beraber Esad 
Efendi biraderimizin fecayi hakkında verdiği ma
lûmatı itmam etmek için son aldığım malûmatı 
Heyeti Aliyenize arz edeceğim. Efendiler! Arz 
edeceğim şeyler cereyan eden fecayiin, mazali-
min çok küçük bir parçasıdır. Bunlarla diğerle
rini tahmin ve kıyas edebilirsiniz. Gümülcine 'den 
Hafız Galib, Hafız Salih Efendiler onar sene bi-
lâsebep mahkûm edilmişler ve hapsanede inliyor
lar. Raif Efendi idama mahkûm edilmiş bulunu
yor. İskeçe'nin Kireççiler köyünden Muammer 
Ağa kurşuna dizilmiştir. İskeçe'li Hasan Bey on 
seneye mahkûm edilmiştir. Doktor Asım Bey, 
İskeçeii Adlî Efendi, Osman Efendi, Mehmed 
Efendi idama mahkûm edilmişlerdir. Demin ar
kadaşlarımızın maeerayi faeyini hikâye ettikle
ri zavallı Eşref Efendi idama mahkûm edilmiş
tir. Hilmi Efendi keza idama mahkûm edilmiş
tir. İskeçe'nin Cemaa'ti İslâmiye Reisi Hilmi Efen
di on seneye -mahkûm edilmiştir. Dramalı Meh
med Efendi on seneye mahkûm edilmiştir. Menli-
keli Raif Bey, Doktor Rasim Bey, Tâhir Efendi, 
Doktor Mustafa Efendi, Abdürrahman Efendi, 
Pomak Reşid Efendi onar seneye mahkûm edil
mişlerdir. İskeçe'den Mustafa, Çolak köyünden 
Hacı Mehmed Efendi öldürülmüştür Are zavallı 
zevcesi yaralanmıştır. Dedeağaç. eşrafından Hacı 
Saffet Beyin oğlu Şerif Bey dişleri ve tırnakları 
sökülmek suretiyle şelıidedilmiştir. Gümülcine'nin 
Cemaati İslâmiye Reisi Tesbihcizade Mehmed 
Tevfik Efendi hapsanede dövüle dövüle öldürül
müştür. Sonra efendiler! Memleketimizden ceza-

yi hıyanetlerini bulmak üzere defolup gidenler 
Garbi - Trakya'da Türk ve Müslüman evlerine 
yerleştirilmiş, ne âdabı diniye, ne âdabı insaniyet, 
hiçbir şey nazarı dikkate alınmamış, bütün aile
ler birer odaya sıkıştırılmış, diğer yerleri ferîh 
ve fuhur yaşamak için o hainlere terk olunmuş, 
evet, içindeki bütün erzak hepsi onların emrine 
tahsis edilmiş, Müslümanların ellerinde bulunan 
arazinin yarısı onların namına alınmış, zavallı 
Türklerin çıkardıkları mahsul yine bu hainlerin 
gıdası için bunlara tahsis edilmiştir. Yani bu bi
çare insanlar Lozan'da akdedilen o paçavraya is
tinaden memlekette kalmanın cezasını en elim 
bir surette çekmiş ve hâlâ da çekmektedirler. Edir
ne'nin karşısında bulunan köyler, Ahırköy, İnö
nü, Kilise, Şahince, Kumçiftliği, Sultan Çiftli
ği, Sofular ve civarındakiler aleddevam her sahi
bi namusun vicdanını sızlatacak ağır tecavüze 
mâruzdurlar. Efendiler! Yunanlılar bu köylere 
girer ve köylerin genç kızlarını toplarlar - başka 
yaptıkları fenalıktan bahsetmiyorum, dayaktan, 
işkenceden, öldürmekten bahsetmiyorum. Yalnız 
bizi ve bizimle beraber namuskâr olan her Müslü-
manı, her milleti ve her insanı en çok tahrik eden 
noktadan bahsediyorum. - alırlar götürürler, dağ
larda dolaştırırlar ve nihayet ertesi günü getirir
ler ve köylüye derler ki, yarın buradan defolup 
gitmezseniz öbürgün yine geleceğiz, aynı şeyi 
yapacağız. Hiç şüphe etmiyorum ki, talihlerini 
bize rapteden, ahden kendilerini bize merbut gö
ren ve bu kubbede bizden başka kendilerini mu
hafaza edecek bir kimse bulunmadığına kaani 
olan insanların bu felâketlerinin elbette mesuli
yeti bize de racidir. Arkadaşlar! Bâzıları mede
niyetten, Avrupa devletlerinden, onların yüksek 
teşkilâtlarından ve medeni zannedilen milletler
den bahsettiler. Efendiler! Ben dünyada kendi 
Yüksek Milletimi istisna ettikten sonra Avrupalı 
denilen insanlar ve milletler arasında medeni ve 
insani sıfatını lâyık görecek hiçbir heyeti beşeri
ye görmüyorum. Eğer böyle olsaydı Meric'in 
öbür tarafında Garbi - Trakya'da, Makedonya'da 
zavallı masum ve çok namuskâr Müslüman ka
dınlarına yapılan tecavüzatın lekesi, hacaleti doğ
rudan doğruya kendi alınlarında bulunması lâ
zımgelen nisvanı isyan ederler ve erkeklerini bu 
m azal imden menetmeye çalışırlar ve bu rezaletten 
vazgeçmeye teşvik ederlerdi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ya ne için 
onlara benzemeye çalışıyoruz?.. 
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FAİK B. (Devamla) — Ben bütün feeayii 
tadadcttiğim zaman, kalbim bunun tesiriyle ezim 
ezim ezildiği zaman bilhassa oradaki hemşerileri-
min vaziyetini düşündükçe dünyanın en ağır ele
mini hissetmekle beraber onları her şeyden tenzih 
ediyorum. Onlara vâki olan tecavüzatm kalanı 
maddi hacalettir. Yoksa mânevi haealet doğru
dan doğruya bu alçak insanları bu yüksek mille
tin üzerine musallat eden insanların ve onların 
karılarının alınlarındadır. Eğer varsa bir beşe
riyet, eğer varsa bir medeniyet o lekeyi alında 
taşımasın, atsın! Yoksa efendiler! Beyhude bu be-
şeriyeye ve bu medeniyete raptı ümidetmiyelim. 
Kendi kuvvetimizle ne yapacaksak onu yapa
lım, kendi azmimizle ne yapacaksak onu yapa
lım. Kardeşlerimize halâs getirecek bizim az
mimizden, bizim kuvvetimizden, bizim kudreti
mizden, bizim vefamızdan başka hiçbir şey yok
tur. Bu itibarla ben de diğer arkadaşlarıma iş
tirak ederek her şeyden evvel bizim memleke
timizde silsilei rezaletlerine rağmen hâlâ rahat 
yaşamakta olan insanlar üzerinde mukabele bil-
misil tatbikatını icra ederek ilk tesiri göster
mektedir. Bu da kâfi gelmezse bundan sonra 
ne yapmak lâzımgeldiğini bu millet çok iyi bi
lir, ona tevessül etmek lâzımdır. 

YAHYA GAL1B B. (Kırşehir) — Bundan üç 
sene evvel de Meclisinizde bulunduğumdan işit
tiğim fecayi' kalbim üzerinde o kadar büyük te
sir bırakmıştır ki her dakikada kan sızıyor de
sem - îtimat buyurunuz - doğru söz söylemiş ola
cağım. Fakat bizim bâzı efendilerin ezcümle 
Hükümetimizin yapmış olduğu âdilâne hare-
reket -ki bendenizce hiçbir vakitte âdilâne de
ğil idi, kendi efradı milletine zulüm idi, bunu 
idame etmesi - bu fecayiin sulhtan sonra da de
vamını intacetti.. Efendiler! Bu eşkıya sürüleri 
memleketimizi işgal ettiği dakikadan itibaren 
yapmadıkları edepsizlikler kalmadı. Biz muka
bele edemedik. Mukabeleye mâni olundu. Me
deniyetin hilâfmdaymış, biz medeni imişiz... El
bette medeniyiz. Fakat biz bu medeniyeti bu 
suretle devam ettirdikçe hemcinsimizden binler
ce adamın helak olduğunu da düşünmekLiğimiz 
lâzımdı. O dereceye kadar ifrat ettik ki Yunan 
esirleri çarşılardan geçerlerken belki halk gale
yan eder de bunlara taş atar diye gizli sokaklar
dan geçirildi. Yunan esirlerine o kadar lütuf 
ve atıfet ihzar edildi ki hiçbir fert kendi evinde 

bu kadar rahat yaşamadı. Fakat o it sürüleri, o 

mel'ûn evlâtları netice itibariyle gördükleri 
bu lûtuflara karşı biz Türkiye^de envai hakaret 
gördük diye gazetelerde ilânatta bulundular. 
Efendiler! Bunlar her gün bu feeayii yapacak
tır. Siz bu vaziyette bulundukça emin olunuz 
ki oradan buraya gelecek muhacirlerden iki ta
nesini sağ salim görmiyeceksiniz, arkadaşlarımı
zın tadadettikleri fecayi o kadar cüzi lâyente-
cezzadır ki, belki onbinde birine baliğ olmaz. 
Bugün bizim ne kadar Müslüman kardeşleri
miz varsa hepsini defaten çıkartacaklar. Çıkar
sınlar, efendiler! Nedir o İstanbul'da, şıurada 
burada kemali saadetle yaşıyan o itlerin hâli, 
mevkii nedir? Onlar böyle niçin hâlâ ticaret
lerini etsinler, salonlarda dans etsinler, yaşa
sınlar da benim hemcinsim, kardeşlerim sokak 
ortalarında sürünsünler? O kardeşlerim buraya 
gelir gelmez, onları salonlardan kovunuz, denize 
dökünüz, gelenleri onların yerlerine yerleştiri
niz, o vakit iyice anlasınlar ki mukabele bilmi-
sil ne demek imiş. Eğer siz bunu yapmazsanız 
buna karar vermezseniz emin olunuz ki o si
zin oraya gönderdiğiniz heyetler onları selâmet
le memleketimize kadar bile getirmiyeceklerdir. 

Beyefendiler! Tarih tekerrürden ibarettir. 
Şükrü Kaya Bey kardeşim söylüyordu : Evet 
onlar, Müslüman öldürmeye alışmışjlardır. Çün
kü Müslümanlar, onlara mukabele bilmisil yap
mamışlardır. Siz de onlara mukabele yapınız! 
Bakalım bir daha fenalık yapabililrler mi? 
Bugün bir Yunan mümessili diye İstanbul'a 
gönderdikleri herife derhal İstanbul'daki yı
lan, çıyan yuvası olan, o Patrikhane denilen, o 
alçak yurt, iadei ziyaret ediyor ve gelen adam 
göisteriyor ki, buraya mümessillik için gelmi
yor. Buraya siyasi bir entrika ve belki ikinci 
bir fırıldak döndürmek için geliyor ve bunu 
hepinizin anlaması lâzımgelir. Beyefendiler! 
Şiddet yapmalı, şiddeti tekmil mânasiyle yap
malı. Bire karşı bin tanesini tepelemeli. Ondan 
sonra, onlara buyur da, yap! demeli. Yapıla
cak muamele budur. (Bravo sesleri) 

ESAD Ef. (Menteşe) — Yaşa Galiıb Bey! 
BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Soyu

mun bugünkü acıklı ve kanlı vaziyeti, alçak 
düşmandan öc almayı ve ona mukabele bilmi
sil yapmayı emrediyor. Tarihimin asırlardan 
beri kanla yuğrulan t sahifeleri, o namussuz 
ırktan öc almayı emrediyor. Mukaddes kita-
'bımm «Katelül müşrikine kâffeten kema teka-
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tilûnekün kâffeten». Nazmı Celiliyle onlardan 
intikam almak, mukabele bilmisil yapmak em
rediliyor. Arkadaşlar! Mezalimi, ne verile
cek olan ültümatomlar, ne notalar durdurabilir, 
ne de her hangi bir cemiyetin müdahalesi dur
durabilir. Mezalim onlar için bir gayedir, bir 
imandır, bir terbiye meselesidir, bir «ide» me
selesidir. Arkadaşlar! Âli milletlerin, şimdiye 
kadar tarihlerde görülen Kartaca katliâmları, 
Endülüs katliâmları, benim Türk soyumun tari
hinde, bir defa olsun vukua gelmemiştir. Ci
nayet, kan, hiyanet, namussuzluk o milletin 
şiarıdır. Bu mezalimi durdurmak için ancak 
mukabele lâzımdır. Arkadaşlar, mukabele!! 
Dünyada hiçbir kimse, ardanın etini yemek 
istemez, onu didiklemek istemez. Fakat koyun 
gibi uslu olursan postunu soyarlar. (Handeler) 
Ve seni yerler. (Bravo sesleri), Benim ırkım, 
•benim soyum hilmü mülâyemet gösterdikçe, 
dünyanın her tarafında kanlı ve fecî bir su
rette kovuluyor. Arkadaşlar! Ben de o kö
pek neslinin derisini yırtarsam, o alçak nes
lin derisini yırtarsam, ancak soyumu kurtara
bileceğim. Arkadaşlar! Tabiatın kanunu bun
dan ibarettir. Ezmiyen mutlaka ezilir, öldür-
miyen mutlaka öldürülür. Siz ne medeniyetten, 
ne şundan, ne bundan bir şey beklemeyiniz! 
Yoksor Muharebesinde zavallı Çinlileri, onar 
onar saçlarından bağlıyarak (Karaçorak) su
yuna atan Avrupa'dan mı merhamet ve adelet 
bekliyeceksiniz? Arkadaşlar! Rodop silsilelerin
de, Harbi Umumiden evvel Türklerin kanı akı
tılırken, Salip namına yeni bir muharebe açı
lırken uyuyan Avrupa'dan mı muavenet, insa
niyet bekliyeceksiniz? Arkadaşlar! Başka ça
re yoktur. Başka kurtuluş imkânı yoktur. Azim 
ve iradetleriyle memleketi düşmandan tathir 
edip milleti selâmete çıkaran rical bugün de 
aynı azmi, aynı kararı, aynı iradeyi göstere
rek bu alçak nesilden, bu hayasız nesilden 
benim soyumun intikamını almalıdır ve bu
nun zamanı gelmiş ve geçiyor. Arkadaşlar! Ben, 
bu mezalimi işittikçe gözlerimin önünde na
mus perdeleri yırtılmış birtakım masumeler 
dolaşıyor. Arkadaşlar! Ben bunları işittikçe 
alkanlariyle şehitler, zulüm ve i'tisaf görenler, 
aksaçlariyle sürünenler, memleketlerinden, ev
lerinden kovulmuş, sokaklara atılmış yetimler 
hatırıma geliyor. Allah kimseyi katliâmla. 
terbiye etmesin. Yemeğe elimi sunduğum za

manlarda, benim zavallı validemle biçare hem
şirem bana, «Hâlâ mezalim devam ediyor, be
nim neslimin, hâlâ benim soyumun kanı akıtı
lıyor.» diyor. Arkadaşlar! Memleketimizde bu
lunan bu hain, bu alçak milletin bakiyesi, her 
türlü refah ve saadete naildirler. Evlerinin 
tahtalarını söküp çarşılarda satıyorlar. Bun
lara kadar müdahale etmiyoruz. Orada benim 
neslimin son efradı, son dertli ferdinin avucun-
dan nesi varsa, nesi yoksa almıyor, son lok
masına varıncaya kadar koparılıyor. Biz bu
na karşı hareketsiz mi kalacağız? Bana Alla-
hımm emri mukabele bilmisildir. Tekrar edi
yorum; bana tarihim mukabele bilmisil emre
diyor, bana ırkımın bugünkü felâketi muka
bele bilmisil emrediyor. Şimdiye kadar eğer 
Müslümanlar, şurada, burada Hıristiyan âle
mine karşı mukabele bilmisil yapsaydı, ya 
büsbütün ölürdük, yahut yaşardık ve emin 
olurum ki ve emin olnuz ki bundan daha iyi 
yaşardık. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar, arkadaşlarım söylenecek sözleri söyle
diler. Tekrara hacet yok. Coşkun dediğiniz 
arkadaşınız, şu anda donmuş bir Tuna kabi-
lindendir. Murdar Yunanlının, murdar ayağı 
Mübarek Anadolu'da bulunduğu esnada, ko
parılan çığlıklara mukabil burada mukabele 
bilmişle Türkün ruhunun katiyen müsaade ede-
miyeceğinden bahsolunmuştu. Halbuki bâzı 
arkadaşların söylediği veçhile bu tabiî bir ka
nundur. İcabı veçhile hareket zaruri oldu mu, 
meşru olur. Fakat en ziyade nazarı dikkatini
zi şuraya celbetmek isterim ki, bu kürsüden 
şu üçbuçuk, dört sene zarfında hassaten Yunan
lılar hakkında belki bilmem kırkbin defa çığ
lıklar koparıldı, kırkbin defa kararlar verildi. 
Fakat hiçbir netice çıkmadı. Bendenizin bir 
teklifim var, bu teklifin ruhu evvelemirde bu 
defa katî bir neticeyle karşılaşacağız. En az
dan dört, beşyüzbin Türkü kurtarabilecek mi
yiz, kurtaramayacak mıyız? 

Arkadaşlar bu kürsüden iki ay evvel söyle
diğimi hatırlıyorum. Bir Fransız mülâzimi Se
lanik'ten İstanbul'a gelerek gazetelere beya
natta bulunmuş ve demiştir ki : Eğer siz müba
deleyi İlkbahara bırakacak olursanız emin olu
nuz ki beşyüzbin ırktaşınızın yirmibinini an
cak bulabileceksiniz. Arkadaşlar, burada isim-
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leri zikredilen listeleri okudular. Evet, Yalıya 
Galib Beyin dediği gibi bunlar cüziyat kabi-
tmdendir. Meriç tarafına doğru yakın yerler
den aksedebilen hâdiselerin hakikati nelerden 
ibarettir? Ücra köylerde, kasabalarda neler 
gelip geçiyordu? Bunları yalnız tahayyüle kal
kışacak olursak katiyen emin olalım ki taham
mül olunamıyacak. bir hale gelir. Evet nasıl 
diyeyim, ruhunuz tahammül edemez bir hale 
gelir. Şu halde tekrar ediyorum, artık bu
radaki neticesiz tekrarlara nihayet verelim 
ve katî neticeler elde etmeye azmedelim, bu
nun için meselenin bugün müstakil bir sahibi 
vardır. «Mesul doğrudan doğruya tabiî biziz», 
fakat esas Hariciye Vekâleti değil, İmaır Vekâ
letidir. (Handeler) Evet İmar Vekâletidir. Fa
kat evvelemirde Mübadele, İmaır ve İskân Encü
menidir. 

Bu meseleyi Mübadele; İmar ve İskân Encü-
'inenine havale edelim. (Handeler) Rica ederim 
arkadaşlar! Gülünecek zaman değil, kemali hu
şu ve huzu ile dinliyeiim! Orada yirmi arkadaş 
(mevcut bulunmak şartiyle düşünsünler, taşınsın
lar, kararlarını versinler! Katı olarak verilecek o 
karar bizi de katî neticeye vardıracaktır. O ka
rarın imzasına mübaşeretten evvel bizim, Garp 
âlemine karşı - bilmem nasıl âlem - bâzı beyanat
ta bulunmamız icaibeder. Sorarim, İrşalt Encüme
ni nerede ? Bundan üç sene evvel «İnnâ lillâhi ve 
innâileyhi raoiûn» dediğim -gibi hâlâ mezardadır. 
Neden - kendini gösterip de bu kanlı, bu fecî da
kikada, evet kıyametten, mahşerden numune gös
teren bu dakikalarda kendi mevcudiyetini gös
termiyor? Şu halde arkadaşlar! İmar Encüme-
ınane keyfiyeti havale edersiniz. «B<eis yok, var
sın yirrnidürt saat dalha geçisin.;» Ondan sonra 
İmar Encümeni katî kararla karşımıza çıkar. 
Biz de katî kararımızı veririrz. Yoksa meseleyi 
Hariciye Vekâletine Veyalhut yalnız Mübadele, 
İmar ve İskân Vekâletine havale etmekle mesele
nin içinden çıkılmaz. 

BAŞVEKİL İSMET Pş. (Malatya) — Muh
terem. arkadaşlarım; Sulh Muahedesi ahkâmın-
d'an olaraik bizzarııre başlamış olan mübadele hak
kında bir müddetten beri metaılefcetıte, millette 
ve Meclisi Âlide büyük baslsaisiyet olduğunu mü
şahededen fariğ değilim. Mübadelei ahali gibi çe
tin ve ıstıraplı bir meseleyi insaniyete en muva
fık bir tarzda cereyan eJttirmek için mukavelena
meyi ihzar ederken ook düşündük ve çok emek 

sarf ettik. Filfhakifca imza ettiğimiz senet bir hal
ikı bir yerden diğer bir yere nakletmek için1 ııstı-
ralbatı tekvin edecek, alsgaıri dereceye indirecek 
birçok esasatı ihtiva etlmektedir. 

Muahedenin tasdi/kinden sonra Mübadele Mu
kavelenamesi tatbik 'edilmeye başlaındı. Şimdiye 
kadar founun tatbikatından olarak mulhjtielit bir 
mübadele komisyonu teşekkül etti. Yunanistan '.-
da hali içtitoadadır. O zamandan beri memleke
timize mıuh'âeir kaffileleri gelmeye başladı. Muha
cirlerden takriben ondörlt bin kişi Ayvalık'a gel
di. Bunlardan yediJbin nüfusu, az-çdk toplu bir 
halde, mütebakisi müteferrik ve perakende bir 
vaziyette geldi. Yine mülbadeley'e tabi halktan 
takriben üobin kişi kadar muhacir İzmir'e gel
di. İstanbul'a, şimdiye kadar - müteferrik suret
te galenler lıarioolmak üzere - iki/bin kişilik bir 
muhacir kafilesi geldi. Bunlar toplu olarak va
purla gelen muhacirlerdir. Fakat bundan başka' 
şuradan, (buradan canlarını kurtararak anavatana 
atılan pak çok muhacirler de vrdır. Bu muhaı-
oirler; bizim imza ettiğimiz Mübadele Mukavele
namesi ahkâmına mugayir bir vaziyette gelmiş
lerdir. 

Birçok nıkatı nazardan mübadele ahkâmına 
mugayirdir. Fakat başlıca bir ikisini Heyeti Ce-
lilenize arz edeyim; bir defa Selanik'te bir müd
detten beri zorla sokağa, hali ihtiyaca atılan, 
evlerinden çıkarılan bir halk vardır. Alelûsul 
hukuku temin olunmadan, mübadeleden evvel 
kimse evinden çıkarılıp atılamaz. Sonra Müba
dele Mukavelesinde ahalinin komisyonların ne
zareti altında ve bir tertip dâhilinde nakilleri 
musarrahtır. Buna riayet etmek mecburidir. 
Halbuki birçok muhacirler, firaren ilticaya ic
bar edilmektedir. Mübadele Mukavelenamesi
nin ruhunda; gelecek muhacirlerin emvali men-
kulelerini kamilen almaya salâhiyetleri ve kud
retleri teyidedilmiştir. Halbuki bu gelen zaval
lıların emvali menkuleleri ya ellerinden almı
yor veya memlekette bırakılıyor veyahutta ucuz 
fiyatla satmaya mecbur bırakılıyor. Bu müba
dele ahkâmına sarahaten ve katiyen mugayir
dir. 

Gelen muhacirler bırakacakları emvalin -
hicret edecekleri memlekette, yani Yunanistan'
da bırakacakları emvalin kıymetini ve tasarruf
larını ispat eden vesaikini hâmil olacaklardır. 
Ne mal bırakmışlardır, ne olmuştur diye Muh-
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telif Mübadele Komisyonunun memurları vası-
tasdyle bunların ellerine vesika verilecekti. Hal
buki gelen muhacirlerin ellerine vesika veril
medi. Bilâkis eskiden arazi ve emval üzerindeki 
tasarruflarını gösteren tapu senetleri şu veya 
bu suretle cebredilerek ellerinden almıyor ve 
yalkılıyor. Sevkiyat, Muhtelit Mübadele Komis
yonunun vücuda getireceği tâli • komisyonlar 
marifetiyle olacaktı. Bir halkın sevkiyatım tan
zim etmek başka suretle tasavvur edilemezdi. 
Halbuki icbar edilerek sokağa dökülen halk, 
gayrimuntazam bir surette ilk gelen vapura 
bindirilerek sevk edildi. 

Mübadele Mukavelesine mugayir oldukları
nı başlıca hututu ile arz ettiğim bu ahval, mü
badeleye tâbi olan halka taallûk eden. Mübade
le Mukavelesinde musarrah diğer bir esas daha 
vardır ki, bu hususta çok şey söylemeye mahal 
vardır. Heyeti Celilenin malûmudur ki, müba
dele meselesi konferansta mevzuubahsolduğu 
zaman, Garbi - Trakya'daki Türklerin ve İstan
bul'daki Kumların istisnası takarrür etmişti. 
Garbi - Trakya ahalisi hakkında muhtelif ha
tipler, vukuuatm teferruatını zikrederek ve is
miyle, mekâniyle tasrih ederek hâdisatı müelli-
me ve müessifeden bahsettiler. Bunlar konferans
tan avdetimizden beri muhtelif suretlerle bizim 
ıttılâımıza vâsıl oldu. Emin olabilirsiniz ki, ha
ber aldığımız hâdisattan hiç birisini ihmal et
medik. Her birisinin üzerinde mütemadiyen ve 
musirren teşebbüsatta bulunduk. Yunanistan'la 
henüz münasebatı siyasiyemiz teessüs etmemiş
tir. Bir iki güne kadar teessüs etmesi memul ve 
muntazardır. Bununla beraber aramızdaki mü
nasebatı - teemmülâtı düveliyeden olduğu üze
re - idare edilen bitaraf sefaretler vasıtasiyle 
mütemadiyen Yunanistan Hükümetine şikâyet
lerimizi iblâğ ettik. Aramızda tavassut eden bi
taraf sefaretlerin, Felemenk Sefaretinin; yük
sek bir fikri insaniyetle, vicdanen bitarafane 
bir hissi vazife ile çalışmış olduğunu ve elinden 
gelen her şeyi yapmaya çalıştığını burada lisa
nı şükran ile yâdetmeyi vazifemden addederim. 
Bu teşebbüsata, Yunanistan Hükümeti tarafın
dan bazan tatminkâr cevaplar aldık. Yani «Bir 
daha yapılmıyacaktır» dendi. Meselâ : Garbi -
Trakya ahalisinden bâzılarının divanı harblerde 
gayrikabili tamir cezalara mahkûm edildiğini 
haber aldığımız zaman teşebbüsatta bulunduk 
ye. cevap aldık ki : Bunlar hakkında gayrikabili 

tamir cezalar yapılmıyacaktır. Muhterem ha
tipler; birtakım masumlar üzerinde tatbik edi
len gayrikabili tamir ağır cezalardan bahsetti
ler. Bunlar hakkında kati malûmatımız yoktur. 
Takibedeceğimize ve neticesini alacağımıza He
yeti Celile itimat buyursun. Biz bu ahval hak
kında bizimle beraber muahedeyi imza etmiş 
olan devletlerin nazarı dikkatini celbetmekte 
dahi hiçbir zaman teahhur etmedik. Bundan 
maada muahedeler tasdik olunduktan sonra 
teşekkül edecek olan Muhtelit Mübadele Ko
misyonundan amelî netayiç bekledik. Muhtelit 
Mübadele Komisyonu - muahedeyi derhatır bu
yurursunuz - Türkiye'de veya Yunanistan'da iç
tima edecektir. Heyet, mübrem ve müstacel olan 
mübadele işlerini Yunanistan'da gördüğü için 
bittabiî ilk içtimalarmı Yunanistan'da yapma
ya karar verdi. Selanik'te olması müreccah ve 
hattâ zaruri idi. Hatip arkadaşlarımın noktai 
nazarına iştirak ederim. Fakat Muhtelit Müba
dele Komisyonu üzerinde şu veya bu noktada 
içtimai için ahden bir vaziyet alamazdık. Ka
naat ettik ki, içtimain, Yunanistan'da her han
gi bir yerde, Atina'da, şurada, burada olması, 
bir meselei esasiye değildir. İhtiyacı mübrem 
olan her yere derakap muhtelit bir heyetin ye-, 
tiştirilmesi mümkün ve tabiîdir. Binaenaleyh 
Muhtelit Mübadele Komisyonu Atina'da içtima' 
etse de mademki Selanik'teki halkın sokağa 
atılması halkın izdihamı ve mezalimin tevatürü 
ile Selanik bir ehemmiyeti mahsusa almıştır. 
Komisyon kendiliğinden derakap Selânik'e nak
ledebilir. Orada vaziyeti yakından görür ve hâ-
disata hâkim olabilir. Eğer Muhtelit Mübadele 
Komisyonu bir mânie uğramaksızm ciddî ve 
amelî bir surette vazife ifasına muvaffak olur
sa merkezi içtimain şurada veya burada olma
sından dolayı bir endişe kalmaz diye düşündük. 

Muhterem efendiler! Muhtelit Mübadele Ko
misyonunun şimdiye kadar olan içtima' ve faa
liyetleri bizim ümitlerimizi kıracak halde değil
dir. Çünkü : Her içtimada serd edilen noktai 
nazarlar ehemmiyetle nazarı itibara alınmış ve 
hakikaten mübadelenin insanî ve amelî cereyan 
etmesi için mezkûr komisyonun azaları sarfı 
kuvvet etmişlerdir. Eksik olan nota : Bütün bu 
içtimaat ve müzakeratın bir faidei ameliye hâ
sıl etmemesidir. Qüzel görüşülüyor. Meseleler 
tetkik ediliyor, tahkik ediliyor. Fakat, bizim 
ahalimizin ıztırabatı devam ediyor ve nakliyat 
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henüz intizama konulmamıştır, işte bizim muz-
tarip ve müşteki olduğumuz cihet burasıdır. 
Muhtelit Mübadele Komisyonu, yüksek bir mak
sadı insani ile ancak netayiei ameliye vücuda 
getirmek için ihdas edildi. Heyeti Celileniz ve 
bütün cihan tasdik eder ki, netayiei ameliye hâ
sıl olmaz ve mezalim devam ederse, mezkûr ko
misyonun içtimaatmda bizim için bir mâna kal
maz. 

Muhterem arkadaşlar! Komisyonun hüsnü
niyetine ve sarf olunan bütün gayretlere rağ
men ameliyat ve tatbikat mütemadiyen ve mu-
sırran bir büyük kütlei nüfusumuzun mahıv ve 
harabîsini intacedecek bir şekilde devam ederse 
bunun avakıbi ne olur? İnsanî avakibi Heyeti 
Celilenin muhtelif hatipler ağzından teessüratı 
ciddiye ile istima' buyurdu; feci' olacaktır. El
bette bundan bir veyahut iki milletin değil, bü
tün insaniyetin hicap duyması lâzımgelir. Bu 
insanî netayiç vâsi' olur. Fakat mesele bu ka
darla kalmaz, her hangi bir amel, mutlaka ak-
sülâmel davet eder. 

Arkadaşlarım, muhtelif esbabı muknia gös
tererek mukabele bilmisil kararında ısrar etti
ler. (Israr ediyoruz sesleri) 

Arkadaşlar, kemali samimiyetle söylüyorum 
mukabele bilmisile her hangi bir yerde bir 
adama yapılmış olan fenalıktan diğer bir yer
de haberdar olmıyan bir adama fenalık yapıl
masına şahsan ve Devletimizin siyaseti ve Mec
lisimizin şiarı itibariyle hiçbir zaman taraf
tar olmadım. Bu mecburiyetlere son derece 
mukavemet ediyoruz. Böyle bir esasa hiç kim
se istiyerek, huzuru kalb ile temas etmek iste
mez. Ben de takdir ediyorum, arkadaşlarımı 
böyle bir zemine sevk eden, her türlü delâili 
mantıkıyenin, hüsnüniyetin akamet ile muka
bele görmesi ve büyük bir facia karşısında baş
ka bir çaresi ameliye bulunmamasmdandır. Bu
nunla beraber arkadaşlarımızın mukabelei bil
misil tekliflerinin zamanı gelmediğini, vukubu-
lan hataların kabili tamir olduğunu mütalâa 
ediyorum. Mübadele Muhtelit Komisyonu te-
dabiri lâzime ittihaz edecek ve Yunan milleti
nin kendi menfaatini idrak etmesi gibi esbab, 
müdahale ederek ahvali, cereyanı tabiîsine ko
yacak ümidindeyim. Fakat benim bu ümidim; 
mütemadiyen zulüm görenlerin milletimiz üze
rinde ve cihanın erbabı insafı üzerinde yapa
cakları amelî ve kuvvetli tesirat karşısında ne 

dereceye kadar kabili tahammüldür? Bunu 
kimse bilemez. Ahvalin icbarına hâdisat nihayet 
râm olursa yeniden Yunanistan ve Türkiye'de 
şayanı arzu olmıyan ve cidden içtinabedilmesi 
lâzımgelen birçok hâdisata zemin açılacaktır. 
(Bizzarure sesleri) Arkadaşlar! Türk halkı 
üzerinde, emrivaki ile ifna siyaseti iflâs etmiş
tir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu siyaset tecrübe 
olundu. Nitekim bütün İstiklâl Mücadelesi zar
fında hiçbir kaide ve hukuk tanımıyarak gizli 
veya aşikâr bir sebeple Türk halkını ifna et
mek lâzımdı ve kabili icradır zannı hükmüferma 
oldu ve bu, dört sene devam etti. Neticesi ne 
oldu? 

Türkler, ne kadar ıztırap çektilerse bu ızdı-
rabî maaziyadetin iade ettiler. Bu bir hâdise
dir. Onun için âtiye itimat ile söylüyorum ki, 
arkadaşlarımın izhar ettikleri cebir ve şiddet 
mülâhazatına hiçbir suretle iştirak etmiyorum. 
Sabır ve tahammülü son dereceye vardırdıktan 
sonra aldıklarımızı iade etmek ıztırarı hâsıl olur
sa hiç tereddüd etmeyiz. Arkadaşlar! Türkün 
ananesi imzaya sadakat ve akdettiği mukave
leye ciddî bir samimiyettir. Bu, bizim yâlnız 
bir ananevi tarihiyemiz değil, bir şiarı siyasiye-
mizclir. Ne mukavele yapmışsak o mukaveleyi 
yaparken son harfine kadar cidden ve sami-
men tatbik edeceğimizi düşündük ve onun için 
muahedatı akdederken çok düşündük, çok mü
nakaşa ettik. Mukavelâtî daha imza ederken 
tatbik etmemeyi düşünenler kolay imza eder
ler. Demek istiyorum ki, eğer biz memlekette 
bir kısım halkın mübadeleden istisnasînı kabul 
etmiş isek bu kalbulümüz eidden ve hakikaten 
samimîdir. Bugün de yin o kanaatteyiz. Mem
leketimizde bulunn, memleketimizde yaşıyacak 
olan Türklerle tevhidi mukadderat eden birçok 
vatandaşlarımızın, şu ve bu ahvalden mutazar
rır olmasını asla arzu etmiyoruz. Fakat hari
cin cebir ve şiddeti bizim sa'brımızı aşarsa ora
da bulunan Türkleri imha ve burada bulunan 
vatandaşları ızrar edecek bir vaziyet alınacak 
olursa mesuliyet kime teveccüh eder? İstiklâl 
Mücadelesi esnasında birçok harabeler kimlerin 
uhdei mesuliyetinde ise yeni hâdisat da onla
rın mesuliyetinde kalır. Biz memleket dâhilin
de bulunan vatandaşları, şu veya bu suretle VL-
rar edecek her hangi bir vazyet, hâdisat olma
ması için âzını ciddî ile çalışıyoruz. Şimdiden 
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teşrih ettiğim vaziyetin salahı hakkındaki ümit
lerimizi söyliyeyim. Bir defa bu mesele Yuna
nistan'ın bizimle hakikaten hüsnümünasebet te
sisine karar vermiş olup olmamasına tabidir. 
Lozan'da Yunanistan'la aramızda hakiki bir 
sulh teessüs edecektir kanaati murahhaslar ara
sında mütemadiyen cari oldu. Ben, Lozan'dan 
Yunanistan'la Türkiye arasında teessüs edecek 
münasebatın ciddî ve hakiki bir sulh olarak te
celli edeceği kanaatiyle avdet ettim. Bu arzu 
ile Yunanistan'la aramızda münasebatı süratle 
tesis etmek için fırsattan istifade eyledim. 
Ümiddeiyorum ki, yakında mümessiller karşı 
'karşıya, tarafeyn memleketlerinde bulunacak
lardır. Mübadele meselesi bizim için bir mese-
lei hayatiyedir. Devletimizin en mübrem ve en 
büyük bir meselesidir. Politikamızın asla ihmal 
edemiyeceği ve bizi ihtiyaç ve ıztırap içinde bu
lundurduğu bir cihettir. Hüsnümünasebat fik
rinin ciddiyeti mübadele mukavelesinin Latbika-
tiyle tezahür edecektir. Kanaatimize göre iki 
memleket arasında hüsnü münasebat tesisi yal
nız bir arzu meselesi de değildir. Yunanistan'ın 
da menafii icabmdandır. Mantıkin gelip geçici 
hissiyat üzerinde nihayet müessir olacağını zan
netmekte devam ettiğim için yüksek mülâhazatı 
siyasiyendn mübadele vaziyetini yakında ıslan 
edeceği ümidindeyim. Eğer bizimle hüsnümü
nasebat tesisine 'karar verilmemiş ise, arzu du 
olunmuyorsa ve ahval bugünkü şeklinde devam 
ederse biz bunu cihan nazarında mukni' ve 
hüsnüniyetimizi her şüpheden azade bulundu
ran bir delil olarak göstereceğiz. 

Muhtelit Mübadele Komisyonu bir aydan be
ri içtima' ediyor. Malûmuâlileri bu komisyon
da Cemiyeti Akvam tarafından intihabedilmiş 
üç (bitaraf âza vardır ki, onlar, komisyona riya
set ediyorlar. Sulh Muahedemiz, muhtelif me-
sailden dolayı Cemiyeti Akvama temas etmekte
dir. Bu Muhtelit Komisyon da o 'kabildendir. 
Yüzbinlerce halkın saadet ve felâketine taallûk 
eden bir meselede bitaraf bir heyet ile araya 
girmiş ve bu işi tanzim etmek mesuliyetini de
rimde etmiş olan Cemiyeti Akvamın cihan naza
rında kendisini imtihana koyduğunu zannediyo
ruz, bu kanaatteyiz. Cemiyeti Akvam Murahhas
larının nezaret ve mesuliyeti altında bulunan 
bir hâdiseyi insaniye hüsnüsuretle cereyan et
mez, birçok fecayi' ve mazalime müncer olursa 
Cemiyeti Akvamın bütün cihan nazarında yük

sek mevkii ve yüksek itibarı nieâ^uubaİısolmaz 
mı? Cemiyeti Akvam azaları meselede alâkai 
ciddiye göstereceklerdir. Bâzı hatiplerin Ce
miyeti Akvam hakkında söyledikleri itabâmiz 
sözlere Hükümet hiçbir suretle iştirak etmez. 

FAtK B. (Tekirdağ) — Biz ısrar ediyoruz. 

HARİCÎYE VEKİLİ İSMET Pş. (Devam
la) — Biz, Cemiyeti Akvamın yüksek itibarı 
üzerine bu meseleyi atmış olduğumuzu ve va
zifesini behemehal yapmak mecburiyetinde bu
lunduğunu kalbul ediyoruz. Muhtelit Mübade
le Komisyonunda bulunan bitaraf azanın - ki, 
faaliyetlerinde, hissiyatı intaniyelerinde haiz ol
dukları yüksek evsafta endişemiz yoktur- bu 
büyük insanî meselede son kuvvetlerini sarf ede 
çeklerinden ümidvar bulunuyoruz. (Gürültü
ler), (Görülüyor sesleri) 

AVNÎ B. (Bozok) —Bu imtihanda sıfır 
alacaktır. 

HARİCİYE VEKİLİ İSMET Pş. (Devam
la) —• İtimadımızı muhafaza ediyoruz ki, Ce
miyeti Akvamı idare edenler bu vazifeyi ifa 
edeceklerdir. Mübadele Komisyonunda bulu
nan bitaraf âza ki, onlar şahsan kendilerini 
yüksek bir mesuliyeti mâneviye önünde bulun
durmuşlardır... 

FAİK B. (Tekirdağ) — Ona inanırız. 

HARİCİYE VEKİLİ İSMET Pş. (Devam
la) — Vaziyetin ehemmiyeti şuradadır iki, bir 
taraftan bu mütalâat ve münakaşat cereyan 
ederken diğer taraftan insanlar toplanıyor ve 
kafile kafile sevk olunuyor, içinde bulunduğu
muz vaziyetin mübrem ve müstacel mahiyeti 
bütün ümitlerin, mütalâatın ve hüsnümünase-
batm süratle netayici ameliye vermesidir. Onun 
için Yunanistan'da çalışmakta olan Heyeti Mu-
rahhasamıza talimat verdik ve dedik ki, (Mü-
badel Mukavelesi samimiyet ve ciddiyetle tat
bik olunacak mı, olunmıyacak mı?), sonra (Muh
telit Mübadele Komisyonunun faaliyeti süratle 
netaciyi ameliye verecek mi, vermıiyecek mi? Bu 
hususta çabuk kanaat hâsıl ediniz ve bizıi sürat
le tenvir ediniz.) Şimdi vaziyet bu haldedir. 
Mukavelenin tatbik olunmıyacağına ve hatala
rın, geçen müessif hâdisatm tamir olunmıyaca
ğına dair Hükümet, bir kanaat ifade edemez. 
Az bir zaman zarfında bu netaciyi ameliyeyi 
vazıhan göreceğiz. Ümidimiz, muhtelif esbab ve 
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vesaitten ümitlerimiz, henüz munkati' olmamış
tır. Garbi Trakya'da cereyan eden ahvali müm
kün olduğu kadar süratle bir tâli komisyon gön
dererek yakından görmek ve durdurmalk için de 
teklif at ve teşebbüsatta 'bulunmasını ve tesri' 
etmesini Heyeti Murahhasamıza söyledik, istan
bul'da bulunanların nasıl yasladığını yine aynı 
Mübadele Komisyonu; bir heyet göndererek öğ
renebilir. Bizim memleketimizde bulunan va
tandaşların yaşamasiyle Selanik'te birikmiş olan 
ların ve masaip, mazalim içinde bulunanların 
vaziyetleri görenleri derhal ilzam edecek kadar 
vazıhtır. Arkadaşlar! Bütün bu hüsnüniyetlere 
rağmen, son derecede sabır ve tahammüle rağ
men; eğer mukavelâtm hükümsüz olduğuna ka
naat getirirsek ihdas edilecek emrivakileri ka
bul etmiyeceğiz. Kendi vicdanımız nazarında 
ve efkârı umumiyei cihanda hakikaten gayrika-
bili itiraz, sağlam bir vaziyette bulunduğumu
zu izhar ve ispat ediyoruz. îlâdisatın cereyanı 
ve neticeleri hakkında kanaatler vardır. Yakın 
bir zamanda tavazzuh 'edecektir. Eğer hâsıl ola
cak netice; bizim hüsnüniyetimizin mukabele 
görmemesi şeklinde tecelli ederse, tedaıbiri lâ-
zımeyi ittihaz etmek mecburiyetinde kalacağız 
ve bir defa mecbur olduktan sonra da asla te
reddüdümüz yoldur. (Bravo sesleri, alkışlar) 
(Müzakere kâfidir) 

HAMDULLAH SUPHİ B. (istanbul) — iki 
ay kaydının tashihini rica ediyorum. Bu kayıt 
tamamen hakikatin aleyhindedir. Yunan isti -

lilâlii Kebirinden beri, yüz seneden beri Yunan 
mazalimi devam etmektedir. Bu iki ay matbu
ata ve zapta geçtiği halde, hakkın ve hakikatin 
tamamiyle aleyhinde olur. Bu cihetin tashihini 
rica ediyorum. 

VÂSIF B. (Saruhan) — «İki aydan beri» 
denilmekten maksat, Muhtelit Mübadele Komis
yonunun bu vazifeyi deruhde ettiğinden itiba
ren yapılan mazalim hakkındadır. Yoksa ben
deniz de biliyorum ki, Yunan mazalimi yüz se
neden beri devam ediyor. Buradaki «iki ay» 
dan maksat Muhtelit Mübadele Heyetinin de
ruhde ettiği vazifeyi ifada gösterdiği taallüle 
işarettir. Aynı zamanda sualimde son derece
nin ne olduğunu istifsar etmliştim. Halbuki Ha
riciye Vekili Başa Hazretlerinin son sözleri ben 
denizin noktai nazarımı ifade etmiştir. Bina
enaleyh .sualimi bendeniz geri alıyorum. 

REİS — Efendim! Sual sahibi takrirlerini 
geri alıyorlar. Hükümet namına Başvekil İs
met Paşa Hazretleri izahat verdifcr, bu iza-
haitten sonra, kendilerinin dediği gibi son hadde 
vardıktan sonra icraatı fiiliyeye geçmek üzere 
bu izahatı tasvip buyurduktan sonra ruznameı 
müzakerata geçilmesini reyi âlinize vaz'ediyo 
rum. Bu izahattan sonra ruznamei müzakerata 
geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. Onbeş dakika istirahat 
etmek üzere Celseyi tatil ediyorum efendim. 

Hitamı Celse; saat : 4,07 



İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4,45 

REİS — Reisisani Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Falih Rıfkı Bey (Bolu), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Muhtacını zürraa tohumluk olarak ik
raz olunmak üzere Ziraat Bankasının Hazinei 
Maliyedeki matlubatına mahsuben iki milyon 
Ura itası hakkında (1/386) numaralı lâyiha ka
nuniye ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 

ÎK'TASAT VEKlLÎ HASAN B. (Trabzon) 
Efendim tohumluk hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeninden gelmiş ıbir kanun vardır. Heyeti 
Celileniz Birinci Celsede bunun müstacel ruzna-
meye alınmasına karar vermişti. Bendeniz de 
bu kanunun bugün çıkarılmasını istirham edi
yorum. Bâzı esfoab dolayısiyle son zamanlarda 
'bu kanun teahhur etmişti. Kanun '18 'Teşriniev
vel tarihlidir. (Kabul, kabul «adaları) 

REİS — Efendim ruznamemizde Askeri Te
kaüt Kanununa tezyil 'edilmek üzere İstanbul 
Mebusu Ali Beyin telifi kanunîsi vardır. Fakat 
Heyeti Celileniz, tohumluk hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin takdimen müzakeresini kabul 
ederse evvelâ bunu müzakere ederiz. Fakat bu 
kanun henüz tabı ' ve tevzi edilmemiştir. Eğer 
Hasan Beyefendinin teklifleri veçhile hemen 
müzakeresine karar verirseniz zaten birkaç 
maddeden ibaret bulunduğundan okuruz, ya
zarsınız. (Kabul, kabul sadaları) Tohumluk 
hakkındaki lâyihai kanun'iyeııin şimdi müzake
resini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

3 .11 .1339 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Muhtacîni zürraa tohumluk olarak aynen 
veya bedelen ikraz olunmak üzere Ziraat Ban
kasının Hazinei Maliyedeki matlubatına mah
suben iki milyon lira itası lüzumuna dair İkti
sat Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp İcra Ve
killeri Heyetinin 3 . 11 . 1339 tarihli ietrmaında 

Meclisi Âliye arzı takarrür eden kanun lâyihası 
esbabı mucibe lâyihasına leffen (takdim kılınmış 
olmakla ifayı muktazasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 

Muhtacîni zürraa ta'vizan tohumluk ve çift 
hayvanatı ve alâtı ziraiye itası için 17 Eylül 1339 
tarihli ve 345 numaralı Kanun mucibince do-
kuzyüzbin lira tahsis olunması üzerine ihtiyaç 
miktarı 'mahallerinden ledelistilâm cevaben alı
nan evrakı muhabereye nazaran ihtiyacatı umu-
miyenin on'beş milyon liraya baliğ olduğu anla
şılmasına ve bu bapta mezkûr kanun mucibince 
verilen tahsisat miktarı ise ihtiyacatı umumiye-
nin onbeşte birini bile teşkil edememesine bina
en mezkûr dokuzyüzbin liralık tahsisat temini 
maksada gayrikâfi görüldüğünden ihtiyacatı 
mübremei ziraiyeyi nıehmaemken tehvin ve se-
nei âtiye mahsulatı ziraiy esinin tezyidi temin 
edilmek üzere muhtacîni zürraa tohumluk ola
rak alelusul kefaleti müteselsile ile aynen veya 
bedelen ikraz olunmak üzere Ziraat Bankasının 
Hazinei Maliyedeki matlubatına mahsuben Ha
zinei Müşarünaleyhadan iki milyon lira daha 
tahsis ve itasına lüzum görülerek bu bapta tan
zim kılman dört maddelik lâyihai kanuniye 
merhutan takdimi pîşgâhı sâmileri kılınmıştır. 

18 Teşrinievvel 1339 

Tohumluk tedariki hakkında maddei Kanuniye 

Madde 1. — Muhtacîni zürraa tohumluk ola
rak aynen veya bedelen ikraz olunmak üzere 
Ziraat Bankasının Hazinei Maliyedeki matlu
batına mahsuben iki milyon lira itasına Maliye 
Vekâleti mezundur. 
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Madde 2. •— İşbu paranın sureti tevzii ev
velce verilen dokuzyüz bin liranın sarfı hak
kındaki Talimatnameye tevfikan icra olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun tatbiki ahkâmı
na Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Başvekil Şer'iye Vekili 
İsmet Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Seyyid 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ferid İsmet 

Maliye Vekâleti Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü İsmail Safa 
İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Hasan Hüsnü İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Nafıa Vekili Erkânı Harbiyei 

Muhtar Umumiye Vekili 
Fevzi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Muhtacmi zürraa tohumluk olarak aynen ve
rilmek veya bedelen ikraz olunmak üzere Zi
raat Bankasının Hazinei Maliyedeki matlubatı-
na mahsuben iki milyon lira tahsisat itası hak
kında İcra Vekilleri Heyetinden Meclisi Âliye 
hittakdim encümenimize havale olunan lâyihai 
kanuniye tetkik ve icabı müzakere olundu. 

17 Eylül 1339 tarihli Kanunla muhtacîni 
zürraa tevzi' ve sekizyüz bin lirası tohumluğa 
ve yüz bin lirası da çift hayvanatına ve alâtı 
ziraiyeye tahsis edilmek üzere verilmiş olan 
cem'an dokuzyüz hin liranın yapılan tahkikat 
neticesinde onbeş milyon lira kadar tahmin edil
diği anlaşılan ihtiyaca tekabül etmediği İcra 
Vekilleri Heyetinin esbabı mucibesinde derme-
yan olunduğundan encümenimiz lâyihai kanu-
niyeyi esas itibariyle tasvibeylemiştir. Ancak 
İktisat Vekili ve Maliye Vekâleti Vekili Hasan 
Hüsnü Beyefendinin encümende verdiği izahata 
nazaran tohumlukla beraber çift hayvanatına 
ve alâtı ziraiyeye de ihtiyaç bulunduğu anlaşı
larak teklif edilen iki milyon liradan dörtyüz 
bin lirasının hayvanat ve alâtı ziraiyeye tahsisi 
muvafık görülmüş ve sâlifülarz 17 Eylül 1339 
tarihli Kanunla kabul edilen esasata ve mâru
zâtı ânifeye tevfikan, tadilen tanzim olunan lâ

yihai kanuniye müstacelen berayı tasdik Heyeti 
Celileye takdim- kılınmıştır. 

Reis Mazbata Muharriri 
Saruhan İsparta 

Reşad Mfikerrem 
Kâtip Âza 
Konya Maraş 
Fuad Midhat 
Âza Âza 

Sivas Trabzon 
Râsim Şefik 
Âza Âza 

Kângırı Menteşe 
Mustafa Abdülhâlik Şükrü Kaya 

Âza 
Sivas 

Rahmi 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Usul hak

kında söz isterim. («Maddeler okunsun» ses
leri.) 

REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hak
kında müzakere cereyan ettikten sonra madde
leri de birer birer okuyup müzakere edeceğiz. 
(«Maddeler okunmayınca olmaz» sadaları.) Pe
kâlâ okuyacağız, lütfen yazınız. 

Madde 1. — 17 Eylül 1339 tarihli Kanunla 
1339 senesi Maliye Bütçesinde (Ziraat Bankası
nın İstanbul avansına tediyat) namiyle açılmış 
olan faslı mahsusuna iki milyon lira tahsisat 
ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince Zi
raat Bankasına verilen iki milyon lira ile ma
halli tevzii İktisat Vekâletince tâyin edilmek 
üzere muhtacmi zürraa ta'vizan bir milyon al-
tıyüz bin liralık tohumluk ve dörtyüz bin lira
lık çift hayvanatı ve alâtı ziraiye verilecektir. 

i* 

Madde 3. — İşbu tevziat İcra Vekilleri He
yetince tanzim edilecek talimatnameye tevfikan 
icra olunur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Bu kanun; 
evvelce Meclisi Âlide memleketin tohumluk ve 
alâtı ziraiye ve saire hakkındaki ihtiyacatımn 
uzun uzadıya münakaşatı mahsulüdür. Binaena
leyh şimdi tekrar münakaşa edersek o sözleri 
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aynen tekrar etmiş olacağız. («Doğru» sesleri.) 
Onun için bendeniz maddelerin hemen kabulü
nü teklif ediyorum. Çünkü biz, burada madde
leri münakaşa ederken çiftçi orada tohum bek-
liyecek değildir. («Kabul, reye» sadaları.) 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim! Usul hakkında maruzatım vardır. Bâzı ar
kadaşlar hemen reye vaz'mı teklif ediyorlar. 
(Meclisten gösterilen arzu da bunu îma ediyor. 
Yalnız maddei kanuniyede muhtacîni zürraa 
tahsis kılman iki milyon lira tohumluğun dört-
yüz bini hayvanat ve alâtı ziraiyeye tahsis 
edilmiştir ki; bundan muhtacîni zürra' elyevm 
istifade edememektedir. Bu, kabili inkâr değil
dir. Bugün nadas edilmiş tarlalara tohum lâzım
dır. Alâtı ziraiye için ayrıca istesinler. Bunun 

kanunun serlevhasiyle de münasebeti yoktur. Hem, 
zürra' alâtı zirai'yeyi istimal edemiyor. Alâtı ce-
dîdenin benzinini ve sairesini vermek suretiyle 
istifade edebilir ki, bu dönüm başına bir liraya 
mal oluyor. Bundan köylünün katiyen istifadesi 
yoktur. Ben iki milyonun tamamen tohumluğa 
tahsisini istiyorum. (Hayır, sesleri) 

REÎS — Efendim! Karesi Mebusu Vehbi Bey 
kanunun heyeti umumiyesini müzakere etmeden 
maddelere geçilmesini teklif ediyorlar. Abdullah 
Azmi Beyin teklifi madelerin esnayı tetkikinde 
tezekkür olunabilir. Binaenaleyh Vehbi Beyin 
teklifi veçhile doğrudan doğruya maddelere ge
çilmesini reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 
Muhtacîni zürraa tohumluk olarak aynen veya 
bedelen ikraz olunmak üzere Ziraat Bankasının 
Hazinei Maliyedeki matlubatına mahsuben iki 

milyon lira itası hakkında Kanun 
Madde 1. — 17 Eylül 1339 tarihli Kanunla 

1339 senesi Maliye bütçesinde (Ziraat Bankası
nın İstanbul avansına tediyat) namiyle açılmış 
olan faslı mahsusuna iki milyon lira tahsisat ilâ
ve edilmiştir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim! Birinci 
maddedeki bir milyon altıyüz bin lira ile dört-
yüz bin liranın ihtiyaca nisbetle azlığı müsellem
dir. Fakat Devletin siai maliyesi nazarı dikkate 
alınarak nihayet iki milyon lira tahsisi Hükü
metçe muvafık görülmüştür. Bendenize kalırsa 
bu, ihtiyacın hemen onda birine karşı gelemiye-
cektir. Çünkü ihtiyaç pek çoktur, çok şiddetli
dir ve çok müstaceldir. İhtiyacın çokluğunu na

zarı itibara almayıp ancak çok müstacel olduğu
nu ve çok zaruri bulunduğunu nazarı itibara 
alarak İktisat Vekili Beyden rica edeceğim; ev
velki sekizyüz bin lira henüz tamamen tevzi' edil
memiştir. Bu bir milyon altıyüz bin küsur lira 
dahi eskisi gibi her hangi bir sebeple aylarca sü-
rünecekse mevsimi ziraat geçmiştir. Bu beyhu
dedir. Vekil Bey bunu nihayet onbeş gün zarfın
da tevzi' edebilecek midir? Diğer sekizyüz bin 
liradan bakiye kalan para ile beraber ve mevsimi 
ziraat geçmeksizin bu parayı zürra.n istifade 
edebileceği bir zaman zarfında tevzi' için ne gibi 
tedabir ittihaz etitğini kendilerinden resmen şu
radan soruyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Evvelce kabul buyurulan sekizyüz bin liranın 
nakden tevziatı ikmal edilmiştir. Bu paranın 
zürraın eline fiilen gitmesinde az - çok teahhur 
vâkıdır. Sebebi de şudur efendim. Şimdiye ka
dar her mahalde muhtacı muavenet zürraın kim
ler olduğunu tâyin ve tesbit edecek, malûmuâli-
miz, bir teşkilât yoktu. Bu kanunu kabul buyur
duktan sonra Heyeti VeiMledein çıkan Talimat
name mucibince 'mahallerince memurini mülki
yenin risayeti altında (Muhtacîni zürraa tohum
luk tevzi ve talhlkilki ihtiyaç fco.m%yanları) teş
kil edilmiştir. Bunlar 'bu kadar mühilm bir ye
kûn teşkil eden erlbaıbı ihtiyacat arasında kim
lere bu paranın verilmesi lâzımgeleceğind tesbit 
için taibiî birçok muamelâta mecbur oldular ve 
husule geldiği Ibalhis buyurulan teehhürler bu 
nevi teeıhlhurlerdir. Bilâtahfeik ve tetiklik bu pa
rayı önüne gelene vermek de zannederim ma
halline sarf edilmiş bir icraat addedilemez. Hu
sule gelen teehhür hunlardır. Fakat bu teehhür 
ter defa vâlkı olduktan sonra, bundan sonra ve
receğimiz paralar için arttık yeniden yapılacak 
(bir muamele olmıyacafetır. 

Yapılacak şey ihfiyacatı teslbi't 'olunan er'babı 
ihtiyaca alelusul paranın tevziinden ibarettir. 
(Bendeniz bu paranın mümkün meritöbe Ziraat 
Biaıiıkasına aynen maledilme'si taraftarıyım. Ya
ni bu parayı Ziraat B-aaaikasma yollamaktan ziya
de, bağlammış malların bedelleri tesmiye edilmek 
üzere bankaya verilmesini suhulet ve ihtiyacatı 
itatm'in noktai nazarından daha ziyade muvafık 
igörmekteyiilm ve ıbu hususta muihalbere edlyorunL 
Bu iş için daha kanun çıkarmazdan evvel lâzım-
ıgelen tedabıiri yaktım. Konya Vilâyetine, Ur-
fa'ya, Adana'ya, Yozgat'a, Çorum daha sair" 
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yerlerdeki ımulhftacîmi zürraa ve daha tohumluk I 
zahire verilebilmesi mümkün olan mahallere teb
ligat yaptım. Valiler altı gün zarfında bana ce
vap vermek 'zaruretindedİrler ve zannediyorum 
ki, iıki, üç giıne kadar cevabını alacağım. - I 

Diğer taraftan Düyunu Umumiye ambarların
da ne kadar Ayniyat Âşaırı varsa bunlara elimi 
•a'ttım. İzmir'de, Denizli'de, Manisa'da, Aydın'da 
ve ş'ımdiye kadar miktarını teısbit ettiğim sair 
yerlerde ikilbuçuk milyon kilo zahire vardır. On-
bir ton bir vagon olmak itibariyle aşağı - yukarı I 
ikiyüzelii vagon za'hiıre vardır. Bizim vagonlar 
ibüy'ük olmak itibariyle ikiyüz vagon zahire eder. I 
Bunları evvel beöVvel alacağım ve diğer talepler I 
ile de derhal bağlatacağım. Ve bunları bağladık
tan sonra Ziraat Bankasına kendi sermayesi ol- I 
mdkla beraber, mal bedellerini tesbit etmekle be- I 
raiber bunları sevk edip tevzi ^ettireceğim. Tâ ki I 
ım'eVsilm geçmeden evvel bu yapılsın. Fakalt bunun I 
maatteessüf geç kaldığına arkadaşlarım gibi ben- I 
deniz de kaanüm. Mevsimin içinde yarpafoileteeği-
miz muaveneti yapalım. Bu iş için ellimizden I 
geldiği kadar çalışıyoruz. I 

Şunu da itiraf etmek mecburiyetindeyim ki, I 
ımua'veneltiınıizin bir kısmının da yazlık zerriyata I 
«ıath'sus olması lâzıımgelir. icabına göre halkın I 
elindeki zahiresi hem tıolhuımluğa hem. yemekli
ğine kifayet etimez. (Bilirisiniz ki, tohumluk m:e- | 
selesi ikliimde alâkadardır. Elindeki zahiresini 
tohum olarak tarlaya dökeibi'lımek için yemekliği- I 
ni icalbederse başka yerlerden mubayaa etmeli
dir. Biz köylünün dlinddkini toprağa indirme- I 
isine çalışalım. Vaziyet budur. Şimdilik kati ola- I 
rak elime alabildiğim zahire, arz ettiğilm gibi, 
Düyunu Umumiye ambarlarında •bulduğum ay-
riiyait zaıhairidir. Ve bunun yekûnu oldukça 
ehemmiyetlidir. 2,5 milyon kilodur. Bu miktar 
haizi ehemmiyet bir miktardır. (Bunların mevki I 
•itibariyle kabili sevk olanlarını derhal mubayaa I 
eder ve tevziini yapabilirsem zannediyorum kî I 
bu mevsim içinde bu .miktarda zahire yetiştir- I 
m ek dahi büyük bir fayda olacaktıir. Şimdilik I 
hazırlıyabildiğim bunlardır. OBu hususta yapa- I 
cağım işlerden 'Heyeti Oelilenize peyderpey yi- I 
ne malûmat vereceğim. 

ARÎF B. (Eskişehir) — Efendim! Heyeti 
Vekileden çıkan bir talimatnameyi Bankalar I 
tanımıyormuş. Talimatın birçok noktalarını ta- I 
dil edip köylüye müşkülât gösteriyormuş. Bu I 
bapta malûmat ita buyurmanızı rica ederim. | 
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İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendim bir nokta vardır, onu arz edeyim: 
Ziraat Bankası arazi üzerine terhin yapmak su
retiyle bu parayı tevzi edecek değil, Malûmuâ-
liniz buna lüzum yoktur. 'Talimatnamede bir 
kayıt koyduk. Fakat bu kaydı koyarken Zira
at Bankasının s en e d atı âdiye ile tohumluk ola
rak vereceği zahaire mukabil olan alacağını bir 
maddei münferide ile tahsil etmeyi düşündük. 
Bir maddei kanuniye ile 'Tahsili Emval Kanu
nuna istinaden hükme lüzum olmaksızın alaca
ğını alabilsin. Çünkü bu muameleyi yapamaz
sak senedatı âdiye ile tahsil olunabilecek para
nın yüzde kaçının kabili tahsil olduğumu Heye
ti Aliyeriiz takdir buyurursunuz ve para köy
lünün tesis etmiş olduğu Ziraat Bankasının ol
ması ve köylünün menfaatine tahsis edilmiş bu
lunması itibariyle bir defa bu paranın heder ol
masına ne ben razı olunum ve ne de Heyeti Ce-
liieniz razı olur. Benim kanaatim budur. Ziraat 
Bankası bu noktaya itiraz etti. 'Tahsili Emval 
Kanunu mucibince tahsilatı bize veremezsiniz. 
Senedatı âdiye ile Bankanın alacağı hiç mahi
yetinde kalır. Bunlar mümteniüttahsil senedat 
haline inkılâbeder ve bu sermaye heder olur. 
Biz kâtibiadiHikten musaddak senet almak su
retiyle muamele yapalım ve bunun harcımı biz 
verdirmeyiz. Bilâhara bunları yaptırırız, ber-
veçhi peşin senedatı alırız, badettevzi kâtibiadil
likten tasdik ettiririz ve doğrudan doğruya mev
kii hükme, 'mevkii icraya koyabilecek senet ha
line getiririz. Bu noktaya müsaade edin! Dedi. 
Bendeniz de buna sermayenin muhafazası nok-
tai nazarından muvafakat ettim. Bu suretle hâ
sıl olan ihtilâf halledilmiştir. 

HAKKI B. (Van) — Vekil Beyefendi! Te
darik edeceğiniz tohumluktan ifraz edip gönde
rebileceğiniz para mıdır, yoksa havale mi gön
dereceksiniz ? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendim, malettiğimiz sermayeden hiç bir 
yere havale igöndermiş değiliz. Bunların havale
si banka havalesidir. Eğer Ziraat Bankasının 
havaleyi göndereceği mahaldeki şubesinde para 
varsa buradan yollamaya 'lüzum yoktur. Orada
ki parayı sarf ettiriyoruz. Binaenaleyh alelade 
tahsisattan, Maliye kuyudunda yapılan havale 
muamelesi cari olmamıştır ve evvelce verdiği
niz sekizyüzbin lira tama'men nakit olarak gön-
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derilmiştir. (Bunu bilfiil tohum halinde istimal 
edebilecek olan yerleri tefrik ederek yirmiiki 
liraya hasrettik. 

Şimdi bu para ile, kendisine evvelki para
dan hisse veremediğimiz yerlere vereceğimiz 
gibi mevcut itibariyle kâfi derecede para ifraz 
edemediğimiz yerlere de vereceğiz, evvelce ver
diğiniz yerlere kâfi derecede veremedik ise yi
ne vereceğiz. 33u paranın mümkün mertebe bu 
sene tohum 'haline inkılâbedip gelecek sene 
mahsul olarak 'alınmasını ve bu paranın bilfiil 
sermaye olarak istimaline hangi mıntakalarda 
daha ziyade imkân varsa, az - çok o mıntaka-
l a n tercih edeceğiz. Ve tohumluk ihtiyacı olmı-
yan yerlere belki de hiç vermiyeceğiz. Böyle 
şeyler de olacaktır. Zannedilmesin ki, bir yeri 
diğer bir yere tercih 'edeceğiz. Hayır, yapılacak 
muamele katiyen böyle değildir. Gayemiz, ge
lecek sene mümkün mertebe mahsul almak için 
süratle bu parayı tohum haline kalbetmek ol
duğundan bv. kaide üzerinde yürümeye gayret 
ediyor ve bunu kaideli görüyoruz. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) —• Buyuruyorsunuz 
ki, tohumluk ve alâtı ziraiye için iki ımilyon li
ra verilecek. Bu iki milyon lira bugün Ziraat 
bankalarında mevcut mudur? Malûmuâliniz bâ
zı yerlerde Ziraat bankaları mevcut değildir. 
Böyle mevcudolmıyan yerlerden Maliyeye ha
vale mi 'gönderecektir? Yoksa merkezden nak
den para mı gönderecektir? Bu bir, İkincisi: 
Bâzı yerlerde bulunan, yani Hükümet tarafın
dan aynen cibayet edilen Aşardan dolayı to
humluk namiyle ' orada mevcut zehairden hal
kın istifadesini temin buyuracağınızı söylüyor
sunuz. Halkın Hükümet ambarlarına A-az-ctmiş 
olduğu zahire acaba tohumluğa salih midir? Bu
nu zatıâliniz de takdir edersiniz ki, halk buğday 
getirdiği vakit lâakal içinde yüzde yirmibeş çav
dar karışık olur. Bundan memleket istifade ede
bilirse ne âlâ... 

İKTİSAT VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Birinci suale cevap: Eğer Ziraat Bankasın
da böyle bir ımilyon, iki milyon lira para olsay
dı muhtacîni zürraa muavenet için bu kanuna 
belki de lüzum kalmadan evvel o parayı sarf 
ettirirdik. Muamele belki biraz daha muğlak 
olurdu veyalmt muamelesi daha basit bir şey 
olurdu. Bittabi Ziraat Bankasının bugün elinde 
olan parası §u işe, bu işe dağıtılmıştır. Ziraat 
Bankasında bugün nakden iki milyon lira para 

yoktur. Bu parayı Maliye verecektir ve bunun 
bir milyon lirasını Maliyede hazırladım, derhal 
nakden vereceğim. Bir milyonu hazırdır. Diğer 
bir milyon lirayı da inşallah onbeş güne kadar 
hazırlıyacağım. Binaenaleyh bir milyonu nakit 
halinde hazırlamışım, elimde tutuyorum, mese
le kalmamıştır. Bu bir. Sonra bâzı Düyunu 
Umumiye ambarlarında tohumluğa gayrisalih 
zahire vardır diyorsunuz. Bâzıları aynen olan 
öşür borçlarını tesviye ederken biraz oynarlar. 
Bu bir ambarda oldu. Zannederim, Denizli am
barında. Buna karşı kararım da şudur. Tohum
luğa gayrisalih olan buğdayı ayırıp bilmüzaye-
de Düyunu Umumiye namına sattıracağım ve 
tohumluğa salih olan aksamını alacağım. Bende
nizin Heyeti Celilenize arz ettiğim kısmı tohum
luğa salih olan kısmıdır. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim 
lâzım olan sualleri arkadaşlarım sordular. Ben
deniz yalnız bundan bilistifade ufak bir şeyi Ve
kil Beyefendiden anlamak istiyorum. Dairei in-
tilıabiyemizden aldığımız mektuplarda tevziatın 
bati olarak devam etmekte olduğu söylenilmekte-
dir. Acaba mevsimin mürurundan evvel Vekil 
Beyefendi tevzii tesri' ini kânını temin edebilirler 
mi? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Bittabi efendiler! Mümkün mertebe bu para
nın tohumluk olarak sarf edilmesine taraftarım. 
Elimden geleni ve mümkün olanı yapacağım ve 
her vasıtaya müracaat edeceğim. Tevziatın ba-
tacti bilhassa mahallî ihtiyacatmı teslrit etmek 
lüzumundan doğmuştur. Malûmuâlinizdir ki her 
Ziraat Bankasının kapısına koşan adamı erbabı 
ihtiyaçtan telâkki etmek tuhaf bir muameledir. 
Bunu usul ittihaz edecek olursak zahire bilmem 
kimlerin eline geçer, sualinizi nazarı itibara aldım 
efendim. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Teşekkür 
ederim efendim. 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahih) — Efen
dim bu münasebetle ve zatıâllleri Maliye Vekili
nin vekili olmak münasebetiyle bir sualim vardır. 
Açlara ikiyüzbin lira tahsisat vardır, bu tevzi 
edilmemiş ise neden kalmıştır? Sonra bu açlara 
karşı yeni bir teklifte bulunmak istiyor musu
nuz, istemiyor musunuz? Aç adamlar tohum eke
mezler.' 
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derilmiştir. Bunu bilfiil tohum halinde istimal 
edebilecek olan yerleri tefrik ederek yirmiiki 
liraya hasrettik. 

Şimdi bu para ile, kendisine evvelki para
dan hisse veremediğimiz yerlere vereceğimiz 
gibi mevcut itibariyle kâfi derecede para ifraz 
edemediğimiz yerlere de. vereceğiz, evvelce ver
diğiniz yerlere kâfi derecede veremedik ise yi
ne vereceğiz. Bu paranın mümkün mertebe bu 
sene tohum haline inkılâbedip gelecek sene 
mahsul olarak alınmasını ve bu paranın bilfiil 
sermaye olarak istimaline hangi mmtakalarda 
daha ziyade imkân varsa, az - çok o mıntaka-
laıı tercih edeceğiz. Ve tohumluk ihtiyacı olmı-
yan yerlere belki de hiç •vermiyeceğiz. Böyle 
şeyler de olacaktır. Zannedilmesin ki, 'bir yeri 
diğer bir yere tercih 'edeceğiz. Hayır, yapılacak 
muamele katiyen böyle değildir. Gayemiz, ge
lecek sene mümkün mertebe mahsul almak için 
süratle 'bu parayı tohum haline kalbetmek ol
duğundan bv. kaide üzerinde yürümeye gayret 
ediyor ve bunu kaideli görüyoruz. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Buyuruyorsunuz 
ki, tohumluk ve alâtı ziraiye için iki ımilyon li
ra verilecek. Bu iki milyon lira bugün Ziraat 
bankalarında mevcut mudur1? Malûmtıâliniz 'bâ
zı yerlerde Ziraat 'bankaları mevcut değildir. 
Böyle mevcudolmıyan yerlerden Maliyeye ha
vale mi 'gönderecektir? Yoksa merkezden nak
den para mı gönderecektir? Bu 'bir, İkincisi: 
Bâzı yerlerde bulunan, yani Hükümet tarafın
dan aynen cibayet edilen Aşardan dolayı to
humluk nam iyi e orada mevcut zehairden hal
kın istifadesini temin buyuracağınızı söylüyor
sunuz. Halkın Hükümet ambarlarına vaz'etmiş 
olduğu zahire acaba tohumluğa salih midir? Bu
nu zatıâliniz de takdir edersiniz ki, halk buğday 
getirdiği vakit lâakal içinde yüzde yirmibeş 'çav
dar karışık olur. Bundan memleket istifade ede
bilirse ne âlâ... 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Birinci suale cevap: Eğer Ziraat Bankasın
da böyle bir milyon, iki milyon lira para olsay
dı muhtacîni zürraa muavenet için bu kanuna 
belki de lüzum kalmadan evvel o parayı sarf 
ettirirdik. Muamele belki biraz daha muğlak 
olurdu veyahut muamelesi daha basit bir şey 
olurdu. Bittabi Ziraat Bankasının bugün elinde 
olan parası §u işe, bu işe dağıtılmıştır. Ziraat 
Bankasında bugün nakden iki milyon lira para 

yoktur. Bu parayı Maliye verecektir ve bunun 
bir milyon lirasını Maliyede hazırladım, derhal 
nakden vereceğim. Bir milyonu hazırdır. Diğer 
bir milyon lirayı da inşallah onbeş güne kadar 
hazırlıyacağım. Binaenaleyh bir milyonu nakit 
halinde hazırlamışım, elimde tutuyorum, mese
le kalmamıştır. Bu bir. Sonra bâzı Düyunu 
Umumiye ambarlarında tohumluğa gayrisalih 
zahire vardır diyorsunuz. Bâzıları aynen olan 
öşür borçlarını tesviye 'ederken biraz oynarlar. 
Bu bir ambarda oldu. Zannederim, Denizli am
barında. Buna karşı kararım da şudur. Tohum
luğa gayrisalih olan buğdayı ayırıp bilmüzaye-
de Düyunu Umumiye namına sattıracağım ve 
tohumluğa salih olan aksamını alacağım. Bende
nizin Heyeti Celilenize arz ettiğini kısmı tohum
luğa salih olan kısmıdır. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim 
lâzım olan sualleri arkadaşlarım sordular. Ben
deniz yalnız bundan bilistifade ufak bir şeyi Ve
kil Beyefendiden anlamak istiyorum. Dairei in-
tihabiyemizden aldığımız mektuplarda tevziatın 
bati olarak devam etmekte olduğu söylenilmekte-
dir. Acaba mevsimin mürurundan evvel Vekil 
Beyefendi tevzii tesri' imkânını temin edebilirler 
mi? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Bittabi efendiler! Mümkün mertebe bu para
nın tohumluk olarak sarf edilmesine taraftarım. 
Elimden geleni ve mümkün olanı yapacağım ve 
her vasıtaya müracaat edeceğim. Tevziatın ba-
taeti bilhassa mahallî ihtiyaeatmı tesbit etmek 
lüzumundan doğmuştur. Malûmuâlinizdir ki her 
Ziraat Bankasının kapısına koşan adamı erbabı' 
ihtiyaçtan telâkki etmek tuhaf bir muameledir. 
Bunu usul ittihaz edecek olursak zahire bilmem 
kimlerin eline geçer, sualinizi nazarı itibara aldım 
efendim. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Teşekkür 
ederim efendim. 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Saiıib) — Efen
dim. bu münasebetle ve zatıâlileri Maliye Vekili
nin vekili olmak münasebetiyle bir sualim vardır. 
Açlara ikiyüzlün lira tahsisat vardır, bu tevzi 
edilmemiş ise neden kalmıştır? Sonra bu açlara 
karşı yeni bir teklifte bulunmak istiyor musu
nuz, istemiyor musunuz? Aç. adamlar tohum eke
mezler.' 
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İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Efendim! Açları doyurmak meseles'ne gelinen : 
Ae yalnız zürra arasında olmaz, ziraat meselesi, 
ae meselesi olmaz. Açlar d'ğcr sunufu içtimaiye 
arasında da vardır. B'nacnaleylı bunların ek
mek ih rac ın ı , gıda iht'acmı temin etmek için 
Heyeti Celilenizin kabul "etmek mecburiyet'nde-
kalacağı yekûnlar öyle yihbin, ikiyüzbin, ikimil-
yon lira değildir ve bu çığır biraz tehlikelidir. 
Bendenizin fikrim açların her birisini bu vasıta 
ile müstahsil bir vaziyete sokmaktır. 

İZZET ULVİ B. (Ka-ahisarı Sahib) 
kâlâ, inşallah muvaffak olursunuz. 

Pe-

İKTİSAT VEKİLİ HASANB. (Devamla) — 
Bunun çaresini aramak lâzımdır, kolay bir keyfi
yet. değildir. Evvelce bu is için, pek mühim, müs
tacel ve fevkalâde ahval dolayısiyle bu sene iç'n 
ekmekliğine, yemekliğine dahi muavenet edilme
si için kabul buyurduğunuz ikiyinb'n lira Maliye 
Vekâletinin faslmdadır ve İktisat Vekâl 
alâkası yoktur buyurdunuz. 

cü.yle 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) 
yoktur. 

Evet 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Maliye Vekili Hasan Beyefendi bu paranın tevdi
inde şahsi takdirlerin tevlidedeceği suitcfsiıicrden 
kurtulmak için tevz'atı Heyeti Vckdeyc sevk ek
miştir. Heyeti Vekile yakında tevzi edecektir, bu 
para henüz tevzi edilmemiştir. Böndeniz zanne
diyorum ki, açlara veyahut ae olduğunu farz et
tiğimiz adamlara - ki, bir adam ae olamaz, çün
kü ölür - muavenet edebilmek için mevsim yok
tur. 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) — Muh
taçlara... 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bunlara mutlaka kış içinde edilsin, cdilmes'n 
yoktu i* ve bunun yüzünden teehhür vâki olmuş 
denemez. Belki bunların maişet itibariyle sıkı ol
duğu bir günde tevzi etmeye çalışmak imkânı 
mevcudolduğu günlerde tevzi etmek daha doğru 
olur, daha faydalı olur. Onun için paranın tev-
zratmı müstacel görmedim. Bu mühimdir; fa
kat zaman it:r?v*ivlo mü-trcel r'ö'Ti'vl'm. O-Iikıs-
kere kâfi sesleri.) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rir vardır: 

Riyaseti Celilcye 
. Müzakere kâfidir. Maddelerin reye vaz'ını tek

lif ederiz. 
Van Muş 

İbrahim Osman Kadri 
REİS - - Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 

vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde hakkında verilen takrirleri okuyaca
ğım : 

Riyaseti Celilcye 
İkimilyon liranın tamamen tohumluğa tahsisi

ni ve bu paranın kanunun kabulünden nihayet 
kırk gün zarfında zürraa tevziinin tahtı karara 
alınmasını teklif ederim. 

Kângırı Mebusu 
Talât 

Riyaseti Celileyc 
Teklif olunan iki milyon liranın tamamen to

humluğa talısisini teklif ederim. Hayvanat için 
de ayrıca ikiyüzbin liranın tahsisini teklif ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

REİS — Efendim, bu teklifler birinci madde
den ziyade, zannedersem, ikinci maddeye taallûk 
ediyor. (Evet sesleri.) 

ABDULLAH AZMİ B. (Eskişehir) — Zan
nedersem, birinci maddede bir milyon altıyüzbin 
lira vardır. (Hayır, hayır sesleri.) 

REİS — Efendim birinci maddeyi aynen 
reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Bilinci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince Zi
raat Bankacına ve. ilen iki milyon lira ile ma
halli tevzii İktisat Vekâletince'tâyin cdihııck-
üzerc muhtaeîni zürraa Uvvizan bir milyon al
tıyüzbin liralık Uhumluk ve dörtyüzbin liral.k 
çift hayvanatı ve alâtı ziraiye verilecektir. 

ABİDİN B. (Sa.ııhan) —- Alâtı ziraiye için 
bir mukavelename mevcut mu veyahut hangi 
fabrikadan alınacağı İkt i .at Vekâletince" ta
karrür etmiş midir ve hangi alâtı ziraiye, hangi 
iklime, hangi memlekete göre tefrik olunacak
tır.? • 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
—• Bu para dolayısiyle evvelâ şunu arz edeyim 
ki, dörtyüzbin liranın alâtı ziraiye've hayvanat 
için tefrik edilmesi encümende münakaşa edildi 
ve bendenizin verdiği izahat üzerine bu para 
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_ tefrik edildi - ki doğrudur - çünkü muhtacı mu
avenet olan erbabı ziraat arasında bir kısmının 
ihtiyacı hayvan ve diğer kısmının ise vesaiti 
ziraiyedir.' Bunu büsbütün hazfederek tehum-
luğa hasredersek o nevi ihtiyacat mutlak olarak 
kalır. Çünkü'bankanın diğer nevi işle:i göre
bilmek için ihtiyat parası yoktur ki, tohumluk 
ve hayvanat ihtiyacatmı ayrıca görebilsin. Şu
nu da arz edeyim ki, ayrılan paranın mühim 
bir kısmı alâtı ziraiye değil çift hayvanatına 
sarf edilecektir. Bu hususta bâzı arkad.ısları
mız da mahalî ahvalini bildirdiklerinden do
layı tenevvür etmek için müracaat etmişlerdir. 
Vfâyatı Şarkiyeden çift hayvanı getireceğim 
Mevsiminde orada gayet ucuzdur. Bedeli nısıf 
nısfadır. İnşallah bunları getireceğim. Aynı za
manda bu hayvanların bünye, teşekkül, kuvvet 
itibariyle Gvrbi - Anadolu'daki hayvanlara mü 
him bir rüçhanı vardır. Bu paranın mühim 
kısmı, belki yüzde sekmeni hayvanata gidecek
tir. İktisat Vekâletince alât ve edevatı zi a iy 
için bir şirketle yapılmış bir mukavele vardı 
buyurdunuz; İktisat Vekili hâzırınız böyle bi 
mukave'c imza etmemiştir ve böy'c bir müza
keresi de yoktur. Ancak bundan evvel (Sf> 
yete Liyonez) Şirketinin sahibi, salâhiyet ve 
killcriylc bulada yaptırmış olduğu bir muza1 e 
re ve intaccdilmiş bir mukavele vardır. Sele
fim Mahmud Esad Beye fer di zamanında br 
mukavele mucibince İktisat Veladetinin muhil
linin icabstma göre muvafık gördüğü ve kabul 
edeceği alât ve edevatı ziraiyeyi getirecek ve 
sureti ihtimalini öğretecek şunu, yapacak, bunr 
yapacaktır. Uzun bir mukavele yaptık. Bi'hass^ 
mühim alâtı ecd'dei ziraiye bunun içinde mür-
deriçtir. Bâzı mahaller ihMyacatına göre pamuk 
ihtiyacatı vardır, piri-ç ihtiyacatı sahası vardır. 
Bu evvelce imza edilmiş bir mukaveledir. He
nüz daha tatbikatı yoktur. Bu paradan oraya 
sarf edecek param yoktur. Onu söylemek isti
yorum. 

ŞEFİK B. (Boyezid) — Efendim ikinci mad 
dede İktisat Vekili Beyefendi bu iki milyon lira
nın sureti tevziini ifade ederlerken evvelce Mec
lisi Âlinin tahsis buyurduğu sekizyüz bin lirayı 
lâalettayin her mahallin ihtiyacatmı bilmeden 
taksim etm'ş bulunduklarını beyan buyurdular. 
(Hayır reyleri) 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Hayır efendim, öyle bir şey yok. 

.1 . 1339 C : 2 

* ŞEFİK B. (Devamla) — Pekâlâ. Bu defa da 
kendilerinden bilhassa temenni ederiz ki her ma
hallin ihtiyacatı hakikiyesini tesbit etsinler - ki 
vait buyurdular - o suretle tevzi' etsinler Efen
diler, Şark vilâyetlerimizden pek fena haberler 
alıyorum, ihtiyaç ve zaruret içinde bulundukla
rından ve tohumlukları olmadığından şikâyet 
ediyorlar. Vakıa memleketin her tarafiyle alâka
larız, her tarafı vatanımızdır, her hangi bir ye
re ne kadar verilirse verilsin ona gıpta etmek, 
üasedetmek aklımızdan geçmez. Fakat Şarki - Ana
dolu ahalisi kardeşlerimizin fena vaziyette ol
duklarını ve fakru zaruret içince bulundukları
nı arz ediyorum. Evet, içlerinde idaresini temin 
2den ve tohuma ihtiyacı olmıyanlar bulunabilir. 
7akat ekseriyet itibariyle muhtaçtırlar. Hususiyle 
nazarı dikkati âlinizi bir nokta ! hakkında celp 
cin arzı malûmat edeceğim. Rus Çarlığından 

bize intikal etmiş iki kaza vardır. Birisi (İğdır), 
llğcri (Kulp) kazalarıdır. (İğdır kazası pamuk 
çıkarmakla iştihar etmiş bir mahaldir, öyle bir 
';azada on fabrika vardı. Bugün bir tanesi bile 
"slcmivecek derecededir. Günkü oradaki kar-
leşlerimizi bir taraftan Ermeniler, diğer taraf-
'an Ruslar bitirdiler, mahvettiler, mütebakisi ih-
'iyaç içindedirler. Aldığım malûmata nazaran 
Hükümet tarafından kendilerine bir muavenet 
'bras edilecek olsa Hazineye nâfi' birçok pamuk 
mahsulü elde edilecektir. Esasen mahsuldar .bir 
mahaldir. Vekil Beyefendinin tevziat esnasında 
bu ihtiyacatı da nazarı itibara alarak' ona göre 
B-yyezid, Van, Muş gibi havaliye taksimini rica 
ederim. 

Riyaseti Celileye 
İkinci madde hakkındaki müzakere kâfidir, 

reye vaz'mı teklif ederim. 
Karesi Mebusu 

Vehbi 
REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlileri

ne vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. i 

(Eskişehir Mebusu Abdullah. Azmi .Efendi
nin takriri tekrar okundu.) 

(Kângırı Mebusu Talât Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

Riyaseti Celileye 
Tohumlukların tevziatında vukua gelen te-

vhlmr sebeplerinden biri de, bâzı mahallerde 
Ziraat bankaları esasen müesses bulunduğu hal* 
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de memurlarının tâyin edilmemesinden nâşi ban
kalar mesdut kalmakta ve bittabi' işler de yürü
memektedir.- Binaenaleyh, ba gibi yerlere icabe-
deıı memurların hemen tâyin ve işe başiattırvl-
malarının İktisat Vekâletince teminini teklif 
ederim. 

• ' . Sarulıan 
Reşad 

REİS — Efendim, Eskişehir Mebusu Abdul
lah Azmi Efendinin takririni kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Kangırı Mebusu Talat Beyin takririnin bi
rinci fıkrası .zaten reddolunmuştur. İkinci fık
rası, bu paranın nihayet kırk gün zarfında zür
ra?, tevziini teklif ediyor ki bu madde ile alâkası 
vardır, reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir, 

Sarulıan Mebusu Reşad Beyin teklifi madde 
ile doğrudan doğruya alâkadar değildir. 

REŞAD B. (Sarulıan) — Bendeniz temenni 
ediyorum efendim. Bâzı Ziraat bankaları mes-
duttur. 

REİS — Müsaade buyurursanız iktisat Ve
kâletine nazarı dikkate alınmak üzere havale ede
lim. Bu .suretle havalesini kabul edenler lûlfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu tevziat İcra Vekilleri He
yetince tanzim edilecek talimnameye tevfikan 
icra olunur. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyi âlilerine vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyüli cıradır. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkamı
na, Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi reyi âlilerinize 
yaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esamiyle 
reye vaz'ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmi-
yeler kırmızı rey vereceklerdir. 

(Ara istihsal edildi.) 
REİS — İstihsali ara hitam bulmuştur. 
Tasnifi aranın neticesini arz ediyorum : To

humluk hakkındaki Kanunun reye vaz'mda işti
rak eden azanın adedi (.148), ( l) müstenkife 
karşı (147) rey ile kanun kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat birbuçukta içtima' et
mek üzere Celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,30 
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Muhtacîni zürraa tohumluk olrak aynen veya be delen ikraz olunmak üzere Ziraat Bankasının 
Hazinei Maliyedeki matlubatma mahsuben iki milyon lira itası hakkındaki Kanuna verilen 

reylerin neticesi 

(Kalul edenler) 

Artvin : Hilmi B., Adana : İsmail Safa B., 
Kemal B, Amasya : Esad B.3 Antalya : Ah
med Saki B., Hasan B., Rasiıh Ef., Murad B.; 
Ankara : İhsan B.; Aydın : Dr. Mazhar B., 
Zekâi B.; Edirne : Hüseyin Rıfkı B., Faik B.; 
Ordu : Hamdi B., İsmail B., Faik B.; Erzin
can : Sabit B.; Erzurum. : Carim Ef., Rüşdü 
Pş., Ziya B., Münir Hüsrev B.; Ertuğrul : 
Dr. Fikret B., Râsim. B.; Ergani : İhsan Hâ-
.mid B., Kâzını B.; İzmir : Seyyid B., Saraç
oğlu Şükrü B., Mahmud Celâl B.; İsparta : 
Hafız İbrahim Ef., Hüseyin Hüsnü Ef., Mü-
kerrem B.; İstanbul : İsmail Canbulat B., 
Hamdi B., Dr. Refik B., Süleyman Sırrı B., 
Ali Rıza B., Ali Fethi B., Yusuf Akçura B.; 
Eskişehir : Arif B., Abdullah Azmi Ef.; Elâ-
ziz : Muhiddin B., Mustafa B.; Urfa : Hüsrev 
B., Ali B.; İçel : Hafız Emin Ef., Dr. Tevfik 
B.; İzmit : İbrahim B., İbrahim Süreyya B., 
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