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B Î R Î N C İ CELSE 
Açılma saati: 1,15 sonra 

REÎS : Reisisani Vekili Halsan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Rağılb B. (Kütaihya) 

REÎS — Meclîs kuşat edildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak . . (Kâtip Ragıb B. Zaptı sa
bık hulâsasını okudu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reis Vekili Çelebi Efendi Hazretleri

nin tahtı riyasetlerinde zevali saat 1,30 da bil-
inikat zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. îdarei hususiyelere dair Heyeti Vekile-
den mevrut lâyihai kanuniye Dahiliye Encüme
nine; Karesi Mebusu Basri Beyin aşara müteal
lik teklifi Maliye Vekâletine havale ve Kastamo
nu Mebusu Sabri Beyin Muvazenei Hususiye 
bütçelerinin tasdiki hakkındaki teklifi Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası mtfcifcittee red, Muş 
Mebusu Ahmet Hamdi Beyin Muş • livasındaki 
kazalar ahalisine muavenet icrası hakkındaki tek-: 

lifi Heyeti Vekileye, Erzurum Mebusu SaMh 
Efendinin firarilerin affı hakkındaki-teklifi Mü-
dafaai Milliye Encümenine;Maraş Mebusu Tah
sin Beyin Maraş Evkaf ^Müdürü 'Evliya -EfeMi 
ailesine maaş tahsisi hakkındaki teklifiyle Tokad 
Mebusu Rifat Beyin Arazii metrukenin ahaliye 
tevzii hakkındaki teklifi Heyeti Vekileye; Siitfd 
Mebusu Mustafa Sabri Efendinin Denizli ve Çal 
zürrama muavenet icrasına dair takriri İktisat 
Vekâletine havale olundu. Bursa Mebusu Emin 
Beyin Orhaneli kâzasıhm müstakil livaya tahvi
line dair teklifiyle zâbitandan harp vergisi*alın
maması hakkında-Siid Mebusu Mustafa Sabri 
Efendinin teklifinin şayanı müzakere olmadiğı-
na dair Lâyiha Encümeni mazbataları kabul•-olu
narak teklifler rededdildi. Hariciye Encümeni 
Reisi Sırrı Beyin, Encümen azaları mevcut olma
dığından dolayı vâki olan istifası kabul edilmi-
yerek şubelerden mezkûr encümene âza intihap 
edilmesi tebliğ olundu. Bilâhare yerli kumaş ik-
sasma dair teklifin müzakeresine geçilerek-Kare
si Mebusu Abdülgafur ve Basri Beylerin teklif
leri veçhile teklifi kanuni kabili tatbik bir hale 
ifrağ edilmek üzere İktisat Vekâletine havale ve 
teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Çelebi Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetle

rinde inikat ederek Karesi Mebusu Kâzım Beyin 

mezuniyetine dair Divanı Riyaset kararı muvafık 
görüldü. Firenginin meni sirayeti hakkındaki 
kanunun bakiyei müzakeresine geçilerek beşinci 
madde Tunalı Hilmi Beyin ve altıncı' madde 
Operatör Emin Beyin, yedinci madde Karesi 
Mebusu Vehfei Btyin teklifleri veçhile tadilen 
kabul ve sekizinei madde hakkında müzakere ce
reyan ederek Mecliste ekseriyet kalmadığından 
Pazartesi ğüriü. bütçe müzakeresiyle iştigal edil
mek üzere içtima edileceği bittebliğ saat 4,30 da 
içtimaa nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi M., Rağıp Cevdet 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Pazartesi.günü büt
çe müzakeresiyle değil; bütçe de müzakere edil
mek üzere . . . 

REİS — Başka mütalâa var mı elemdim? 
(Hayır sesleri) . Z a p t ı sabık hulâsası* kabul edil
di efendim. Evrakı varideye .geçiyoruz. 

3. — TEZKERELER 
1. — Bİ$ft hakikat mpor veren bir tabibin 

tecziye ecfâlâiğine dair'Sıhhiye Vekâleti tezke
resi 

REİS —^Hilafı hakikat rapor v^eren bir ta
bibin tecziye e'dMiğînG- dair Sıhhîye Vekâletin
den* mevrut tezkere var,' okunacak: 

Büyük Millet Meclki Riyaseti" Celilesine 
Meclisi • ÂKnin dört gün evvelki celsesinde 

Frengi kanunu lâyihasının müzakeresi: esnasın
da .âzayi kiramdan bir zat tarafından. Ankara 
etıbbayi resmiyesinden birinin berayi > teehfrül 

: muayeneye sevkölunan bir şahıstan ücret ve 
rüşvet almadıkça rapor vermediği ifade edilmiş 
ve bu mesele hakkında vekâleti âcizice icra kılı
nacak tahkikatın sureti mahsusada arzedileceği 
vâit olunmuştu. Yapılan tahkikat netayici ber-
veçhi âti arzolunur: 

Mahremiyet ve sırrı sanat dolayısiyle ismi
nin zikir ve tasrihi caiz olmıyan bir şahıs 8 
Teşrinisani 1336 tarihinde Ankara Kadılığı tara
fından berayi muayene Sıhhiye Müdiriyetine 
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Sevfcedilir. îcra edilen, muayenesinde frengi ile 
mMût olduğu tahakkuk eder ve kendisine tedşr. 
visini yaptırmadıkça teehhülüııe müsaade edile-

miyeceğî bildirilir. Merkum tedaviye muvafakat 
ederek îstanb.ul Jîczahaneşind'en bizzat üç; yiiz 
yetmiş beş kuruşa aldığı yetmiş beş sajıtigram-
lık'neosalvarsani getirir ve şırınga ettirir. Bazı 
fasılalarla şırınga hiç ücret alınmaksızın üç defa 
tekrar olunur. Fakat arazı sariye zail'olmadığın
dan yine. rapor verUmiy^rek- ş i r i n i n i n tekra
rına lüzum gösteriliyor, Bı^sefer fttanbuj Eeza-
hanesinde aranılan dozda neoşalvarşan bu
lunamadığından memurini Sihfeiyeden biri ken
dine ait bir kutuyu piyasadaki fiyatla hastaya 
verİK. ^TeehMl muayenelerinde her tabip' raptor 
vermece-salâhiyettar bulundufuadan o esnada, 
ya»İ JQ Heşi?3iıij&iâ i 133$ da m^zunen Ankara 'da 
Miste» , mülhakat etıbbasından bivmden mer
kum bir sıhhat raporu almağa muvaffak olun
ca yeni bir ilmühaberle Mahkemesi şeriyeden 
izinnameyi a l# ve &&& j&dfeaviden vaz geçerek 
aldığı ve henüz kullanmadığı neçsalvarsanı iade 
Ve verdiği parayı iştirıiat eder.. Binaenaleyh 
Ankara . fehiye Dairesince merkumdan ne .ra
por *ve ne de tedavi ücreti, alınmadığı gibi sıh
ha t raparu da verilmiş d^ğılcU?* ve-m^havvel 
ilmühaberi<de: dairece ma^-acdur, Ancak bu ke
re icra .ettirilen ,muaye^e4e ©.şahısta #lm 
frengi. arazı. 5zâhiçe ve s^rijfesi ^nevcut olduğu 
anlajsıld^nıdan,sıhhat^rappru. veçeaa ,t&bdbin hıajs-
talığı teşhis edememek..gîbî k& maseBet d&rme-
yan edebilmesi mümkün olamryacağı cihetle 
kendisinin M]âfı, :hftMk&t a&por verdiğinden 
dolayı tecziye olunduğunu da ilâveten arzey-

-lerim edendim. 
30 ̂ âiHjau^rv,el .1336 

i t k i y e Vekili 
Dr. Aşinan 

2. — TEKLİFLER 

1. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyle refikinin, 
Me&yŞiye kamsı merkezmm Kırduk karyesine 
natyinç dmr teklifi kanunisi (2/196 M.) 

REÎS — Mecidiye kazası merkezinin Kırduk 
nahiyesine nakline dair Kırşehir mebusların
dan Rıza ve Sadık Beylerin teklifi var, Lâyiha 
Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Rar&si Mebusu Vehbi Beyle rüfekası-
nın, üuş^anâ&n istirdat edilen mahahr ahali-
şind&ı ağmm rçşmi munzammının istifa edilme
mesine fhdr tejdifi kanunisi (2/196) 

R M S — Simav, Demirci, Gediz kazaları ağ-
namk resminin affına dair Karesi Mebusu Veh-
bd Beylerüfekasının teklifi va r : Alelûsul Lâyiha 
Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
nisabı müzakere kanununun tadiline dair teklifi 
kanunisi (2/197) 

$J3ÎS- — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin Nisabı Müzakere Kanununun tadiline 
dair teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine gön-
derefinu 

HÖ&EKİN AVNÎ B. (Erzurum) — Müsta
celiyet. ka r an -teklif ediyorum. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Lâyiha 
Encümenine gitsin,$e aopra . . . . 

-REtS— Efendim^.sahibi teklif müstaceliyet 
teklif ecjiypr. . JıJİistaçeliyet reyi ' âlinize arzet-
mek.için takriri okutmak lâzım . . . . 

Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti Celilesine 
.Esasen sebebi vazında isabet görmediğim Ni

sabı .Ekseriyet1 Kanununun bahşeylediği müsaa
deye melmi pek çok ruîekamızın mezunen dai
r e ! intihabiyelerine gitmeleri. kudreti ilmiyele
rinden ıstifajiiepeylemek mahrumiyetini intaç 
etmiştir. H a k i k i mîllet, hukukunun muhafaza
sını büakeydü şart mebuslarına tevdi etmiş 
iken birikişim, mebuslar ifa edecekleri vazife i 
vataniyeye aharını tevkil ederek mezun olma
dıkları halde reylerini diğerlerine bahşetmeleri 
dpğr.Ut.hjir muamele,-olmadığına katiyen kani bu-
l u k â ^ ^ P 1 Sirejble Meclis âzayi kirammın müs-
temiı^.en.^eclişte:ispatı yüçut eylemeleri zaru
retime Mnaen-kanunu 'mezkûr mevaddımn şera
iti ,|Lt4ye/4ad.res\n^ tadilini ve müstaceliyet ka-
raniyİe »müzakeresini teklif ederim. 

MADDE 1, — Büyük Millet Meclisi hilâfet 
ve saltanatın yatan ve: milletin istihlâs ve istik
lâlinden ibaret olan gayesiriîn. husulüne kadar 
(muayyen müddet zarfında yekdiğerini istihlâf 
etmek şartiyle) müstemirren inikat çder. 

MADDE 4. — B ü y ü k Millet Meclisi âzalığı 
ancak Heyeti Vekile âzalığı ile içtima eder. 

^msmmm SKRMB. (Yozgad) — tDokto. 
r ö f t i m â ^ s r î h edilmeli ki, bütün efkârı umu-

M t L M $ M (#i#de) —• Doktorun tecziye edil-
diğîteign'bahsediliyor. Maahaza" böyle bir (şey-
de*;Mâîı ^JhâMkat rapor verenlerin tecziyesi 
doğtTjâfBi.4ofruya mehakimi aidesme;tevdi edil
mek Jlâîamg&lir. Andan dolayı o tarzda mua-
meleâiö icrası icabeder. 

fiffiîS *~-Bu' meseleye 'dair, müsaade buyuru-
ltirsa faMfe izahat alınması için Sıhhiye Vekili 
Adn»nf#e^hl 'huz^iyle müzakere edelim* ve lâ-
zım^leTi^hetleri,-kendisinden Mizah ediniz. Bu 
tezbeJPelbir malûmat kabîlindendir. 

. '^SArttt M: ( Erzurum ) ^~ Reis: Beyefendi, 
Müdâîaai pil l iye Vekili doktoru ne suretle tec
ziye etim®.T"Ûnu da anlıyalım. 

.RJEîIS — Efendim, bu cevap kli i , görülmüyor 
da e t er müzateesiııi r<ar^u ediyomapız Sıhhiye 
Veİnİihin huzuriyle müzakere edelim (Hay, hay 
sadalan) . 
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MADDE 5. — Mevcut azanın heyeti mec- I 

mirasının nısfından bir fazlasiyle Meclis akdi iç
tima eder. 

MADDE 7. — Büyük Millet Meclisi âzayi 
kiramma memuriyet ve mezuniyet ancak Mec
lisin karariyle verilebilir. işbu karar üzerine lâ-
zımgelen harcırah dört bin kuruş hesabiyle ita 
olunur. 

1 Kânunusani 1337 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
REİS — Efendim, takririn şayanı müzakere 

olup olmadığı Lâyiha Encümenince tetkik edildik
ten sonra Meclisi Âlinizde müzakere edilebilecek. 
Fakat müstaceliyet teklif olunuyor. Onun için 
müstaceliyeti reyi âlinize arzediyorum. Müstace
liyeti kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Müstaceliyet kabul edilmedi. Lâyiha Encümeni
ne havale ediyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi 
ile arkadaşının, Erzincan'daki şayak fabrikası
nın ihyasına dair takriri 

RElS —• Erzincan Mebusu Osman Fevzi 
Efendinin Erzincandaki şayak fabrikasının ih
yasına dair takriri var. Teklifi kanuni olmadığı 
için okutturuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Evvelce Erzincan'da tesis edilip ciheti aske

riyece pek büyük faydalar temin ve son zaman
larda Avrupa mâmulâtma rekabet eden şayak 
fabrikası harbi umumide düşman tarafından ih-
rak edilmişti. Erzincanı istirdadımız zamanında 
fabrikanın yeniden ihya ve imarına teşebbüs edil
diği esnada muktazi edevatın istanbul'dan Kay
seri'ye kadar vürut ettiği mevsukan istihbar 
olunmuştu. Bu edevat her nerede ise buldurula
rak bir heyeti fenniye vasıtasiyle fabrikanın in
şasına biran evvel başlanmasını teklif eyleriz. 

Erzincan Mebusu . Erzurum Mebusu 
Osman Fevzi Nusret 

(İktisat Vekâletine sesleri). 
REİS — Efendim, Erzincan'daki fabrika, | 

Müdafaai Milliyenin, yani ciheti askeriyenin ma- I 
lı olduğu için bu teklifin Müdafaai Milliye Ve
kâletine havale edilmesi daha doğru olur zan-. 
nederim. Heyeti Aliyeniz arzu ederse bunu 
Müdafaai Milliye Vekâletine tevdi edelim. (İk
tisat Vekâletine de sesleri). 

HÜSREV B. (Trabzon) — Müsaade buyu
run efendim. Zannederim. Müdafaai Milliye 
Vekâleti Kayseri'de bir mensucat fabrikası I 
yapmak üzeredir ve buyurduğunuz gibi Er
zincan'daki fabrikayı bendeniz görmüştüm. 
Askerî bir fabrikadır ve bununla Müdafaai I 
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I Milliye Vekâleti alâkadardır. Takririn doğru

dan doğruya Müdafaai Milliyeye gitmesi lâzım
dır. 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye ve İk
tisat Vekâletlerine tevdiini arzu buyuranlar el
lerini kaldırsın... Her iki Vekâlete de tevdi 
edilmiştir. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — istiklâli Osmani senei devriyesini teb-
riken muhtelif yerlerden gelen telgraflar 

REİS — İstiklâli osmaniyi tebriken mahali 
li muhtelif eden mevrut telgraflar vardır. 26 
kadardır. Bunlara münasip surette cevap ya
zılır. Arzu ederseniz telgrafları kaleme gön
derelim, nereden geldiklerine dair mevrid listesi 
yapılsın ve mevridlerini Heyeti Celilenize tebliğ 
ederiz. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Muş Mebusu Mahmut Sait Beyin, idam 

cezalarının Meclisçe tetkikine dair teklifi kanu
nisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/186) 

REİS — İdam kararlarının Meclisten tas-
dikma dair Muş Mebusu Mahmut Sait Beyin 
teklifinin nazarı dikkate alındığına dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Arzu buyurursanız 
Adliye Encümenine havale edelim. Arzu ederse
niz okutturalım. (Okunsun sesleri). 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Bilcümle mehakimden sadır olan idam karar

larının Meclisi Âlice badettetkik infazı lü
zumuna dair Muş Mebusu Mahmut Said Bey ve 
rüfekasmın Encümenimize muhavvel 25 Kânu
nuevvel 1336 tarihli Lâyihai kanuniyesi müta
lâa ve tetkik olundu. Cinayet mahkemelerin
den sadır olan idam kararlarının mehakimin 
derecei nihaiyeleri olan Mahkemei Temyizce 
tetkik olunduktan sonra ledelarz sâdır olacak 
iradei seniye mucibince infazı lâbüt olmasına 
ve ahvali hâzıra dolayısiyle istihsali iradeye 
imkân olmayan şu zamanda Meclisi Âlinin tas
dik ve iradesi iradei seniye makamına kaim ve 

I hiyaneti vataniye kanuniyle Meclis bu hakkını 
I teyit etmiş bulunmasına binaen bilcümle meha

kimden ve alelhusus divanı harplerden sâdır 
olacak idamı müstelzim mukarraratm fimabaat 
Büyük Millet Meclisince tetkik ve tasdik olun
duktan sonra infazı muvafıkı adil ve hakkaniyet 
olacağı cihetle Encümenimizce şayanı kabul gö
rülen teklifi mezkûrun müstacelen müzakeresi 
zımnında Heyeti Celilenin ârayi şaibesine arzı 
tezekkür kılındı. 
Lâyiha En. Reisi M. M. . Kâtip 
Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Cemil 

I (Pek muvafık sesleri). 
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REÎS • — Efendim, evvelâ müstaceliyeti re

yi âlinize arzediyorum. Müstaceliyeti kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın. Müstaceliyet kararı 
kabul edildi. Şimdi Adliye Encümenine tev
dii lâzım ki tetkikat icra edilsin de müzakere 
edilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, malûmu âliniz Yozgad'da bir isyan zuhur 
etti ve bu isyan dolayısiyle orada bir Divanı 
harp teşekkül etti. Bundan tabii Meclisi Âli
nizin haberi olmadığı gibi ihtimalki, Heyeti Veki-
lenin de haberi yoktur, istiklâl mahkemesi teşekkül 
eden bir yerde bu Divanı harbin ma
nası nedir? Bir mektup aldım, isterseniz arze-
deyim. Çapanoğullarmdan Ziya - ki asıl bu is
yanı vüeude getirenlerdendir - 3 - 4 defa firar 
etti. üç dört defa firar ettirenler hakkında bir 
şey denmedi. Son firarına sebebiyet veren po
lis hakkında İstiklâl Mahkemesi bir hüküm ver
di. Ondan evvelkilere bir şey denmedi... Bu adam 
Kafkas cephesinde seferberlikte harbe iştirak 
etmiş... Son derece fedakârlık göstermiş olan 
Mehmet Ali Efendi isminde bir genç, Zıya'yi 
bu son firarında Mecdiye'de yakalıyor. O civar
daki takım kumandanı bunu gelip almak isti
yor. Takım kumandanına vermiyor. Sonra 
jandarma tabur kumandanı geliyor. Bundan 
Ziyayı teslim alıyor. Tabur kumandanı bile fi
rar ettirdiği halde, tabur kumandanı olduğu için 
yakasını kurtarıyor. Sonra Yozgad'da - böyle 
gayriresmî diyeceğim - teşekkül eden Divanı 
harp bu gencin idamına karar veriyor. Bu gün 
evrakı gelmiş, Müdafaai Milliye Vekâleti eğer 
muvafık derse o zavallı gencin hayatına hatime 
çekilecektir. Rica ederim. Müdafaai Milliyeye 
emir verilsin. Bu idam hükümleri hakkındaki 
teklif Meclisin kararına iktiran edinciye ka^dar 
tehir edilsin. 

(Pek doğru sadalan). 
MUSTAFA SÂBRÎ Ef. (Siird) '— Takrir 

Adliye Encümeni âzayi kirammın da im
zalarını hâvidir. Zannederim. Adliye Encüme
ni de bu takriri kabul eder. 

REÎS — Encümen namına mı söylüyorsu
nuz? 

MUSTAFA SÂBRÎ Ef. (Siird) — Şahsım 
namına söylüyorum. Bu takriri veren zevat 
hep Adliye Encümeni azayı kiramıdır. Zannede
rim kabul ederler. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Beye- . 
fendi ifadelerinde; tabur kumandanı tabii ola
rak kurtuldu diyorlar. Tabii olamaz. Bu gay
ri tabiidir. Bunu tashih etsinler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Tabur kumanda
nı olduğu için kurtulmuş bulunuyor. Tabii böy
ledir. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Divanı harp, 
hakkı kazası olmadığı halde hüküm vermiş. 

RE lS — Efendim müstaceliyet kararını ka-
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bul buyurdunuz... Bu meseleyi Meclisi Âliniz ar
zu ederse ruznameye ithal eder ve doğrudan doğ
ruya müzakeresine geçeriz. Arzu ederseniz ait 
olduğu Encümene verir, tetkik ettirir. Ruzna
meye ithaline dair bir takrir de vardır. Müsta
celiyet kararına iktiran ettiğine göre Ruzname
ye ithali Nizamnameye muvafık olur. Binaen
aleyh, reyi âlinize arzediyorum. Ruznameye it
halini kabul edenler ellerini kaldırsm. Ruzna
meye ithal edildi; Müzakeresine geçebilir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müdafaai Milli
yeye Süleyman Sırrı Beyin beyanatı dolayısiyle 
bir şey yazılmalı. 

RE lS — Süleyman Sırrı Beyin izahat ver
diği mesele ayrı bir meseledir. Bu bapta bir 
takrir versin. Tehiri için Heyeti Celilenizin re
yine vazedeyim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey, bu mese
lenin elimizde matbuu yok. Bu gün de Ruzna
meye alındı. Rica ederim tabedilsin. Böyle kö
rü körüne müzakere olmasın. 

5. — SUALLER 

1. — Yozgad Mebusu Hulusi Efendi ile rü-
f ektisinin, Yozgad hâdisei isyanviyesiyle methal-
dar olanlar hakkında Adliye ve Dahiliye vekâ-
letelrinden sual takriri 

RElS — Yozgad hâdisei isyaniyesine ait bir 
sual takriri vardır, Yozgad Mebuslarının imzala
rını havi. Adliye ve Dahiliye Vekâletlerinden 
suali mutazammm Adliye ve Dahiliye Vekâlet
lerine tebliğ edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müsa
ade ederseniz izah edeyim. 

REÎS — Cevabı geldikten sonra. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yozgad Hâdisei isyaniyesinde en büyük âmil 

olan ve memleketin işgalini müteakip teşekkül 
eden Heyeti idarei âsiyede birer mühim vazife 
deruhte ederek icrayi faaliyet eden ve 
memleketin ve milletin bunca felâketlerine sebebi
yet vermekle beraber kumandanlık ve ida
relerini deruhte eyledikleri kuvayi âsi-
yeyi bizzat idare ile berai irşat Maka
mı Riyasetten Yozgad'a gönderilmiş rüfekadan 
Süleyman Sırrı ve Riza Beylerin tevkifleriyle 
Boğazlıyan'da Kuvayi Milliye Kumandanı Kılıç 
Ali Beye baskın veren Çapanoğlu Salih Beyin 
bir mahkeme riyasetine ve Hayri Faşa zade Os
man Beyin de, diğer bir memuriyete tâyin ve 
rüesai merkumeden Kuvai Âsiye Umum Jandar
ma kumandanı alay "kumandanlığından mütekait 
Şevket 'in de burada Polis nezaretinde bulunduğu 
halde Çerkeş'te Müddeiumumi bulunan damadı
nın nezdine azimetine müsaade olunarak orada 
da efkârı mâsumei milletin iğfaline sebebiyet ih
timalin» içtisar esbabının Adliye ve Dahiliye Ve-
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kaletlerirideh suâlini teklif. eyleriz. 

3 Kânunusani 1337 
Yozgad Yözgad Yozgad 

MeHhıet Hulusi Süleyman Sırrı Mehmet 
Yözgad Yozgad Yozgad 

Rizâ Bahri Feyyaz Âli 

RElS — Efendim, Sual takririni Adliye ve 
Dahiliye Vekâletlerine tevdi ediyoruz; muayyen 
bir günde cevabını alırız. 

5 . — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, 
Yozgad'da teşkil edilen Divanı harbi örfinin 
istiklâl mahkemeleri hakkındaki kanunla kâabİli 
telif olmadığına dair sualine Ankara istiklâl 
Mahkemesi Reisi ihsan Bey tarafindUn vtrüen 
şifahi cevâp. s • . 

REİS —- Yozgad'daki Divanı harp" hakkında 
Ankara İstiklâl Mahkemesi Reisi izahat vere
cektir. • V 

İHSAN B. (Cebeli bereket) — Bir numaralı 
Ankara İstiklâl mahkemesi vazifeye başladığı za
man. (Yüksek söyleyin işitmiyoruz sadalarc). 

Bir numaralı Ankara İstiklâl Mahkemesi te
şekkül ettiği ve vazifeye başladığı zaaftan kanun 
mucibince; Ankara-İstinaf Müddemmumiliğirfe, 
Müdafaai Milliye Vekâletine - ki Müdafaai Mil
liye Vekâletiyle Erkânı Harblyei Umumiye bir • 
zatta idi. - Oraya Jandarma kumandanlığına, 
Merkez kumandanlığına, hattâ karyelere ka
dar vazife ve salâhiyetini bildirmişti. Malûmu 
ihsanınız müahharen Kırşehdri 'de dahil olmak 
üzer^, Yozgad'da Ankara İstiklâl Mahkemesinin 
dairei kazası dahilindedir. Biz resmen orada, bi
zim sâlâhiyettar olduğumuz deaviyi rüyet eden 
bir Divanı harbin mevcudiyetinden haberdar 
değildik. Orada İbrahim Bey müfrezesi namiy-
le bir müfreze tedibatta bulunuyordu. Yalnız 
bunu duyuyorduk, o da kulaktan. Sonra Fayyaz 
Ali Bey tarafından bir müracaat vâki oldu. De
diler ki : burada bir mahkeme var, hattâ bir 
çok adamları muhakeme etmiş, mahkûm etmiş, 
bunun üzerine biz işe vazıyed ettik, Müdafaai 
Millîye Vekâletine de yazdık. Dedik ki : Yozgad, 
bizim dairei kazamız dahilindedir. Böyle bir 
mahkemenin mevcudiyetinden haberdar değiliz.. 
Orandaki bu mahkeme bir iki şahsı da mahkûm 
etmiş, mahkûmiyet vakıa keehlemyekundür. Bu 
adamlar maznun ise evraklariyle beraber bize 
tevdi etmek lâzımdır. Mahkememize tevdi ediniz 
dedik ve bunlar^, bizim mehkememize gelmek 
üzeredir. Binaenaleyh Sırrı Beyin dediği işe de 
su suretle bizim tarafımızdan vazıyed edilmiştir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Henüz Mü
dafaai Milliye Vekâletinden bir cevap gelmedi. 

REİS — Rüznamei müzakerata geçiyoruz,. 
BİR MfiBÜS B. — Şimdi bendeniz Yozgad'-

dân bir telgraf aldım. Bu mahkeme bir kaç 
zatı daha ikişer, üçer seneye mahkûm etmiş. 

MÂZHÂR MÜFİT B. (Hakkâri) — Burada 
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İstiklâl Mahkemesi yok mu? Hâlâ Divanı harp 
orada adamını mahkûm ediyor? 

REİS — Rüznamei müzakerata geçiyoruz. 
Evvelce bir kararla pazartesi günlerini Teş

kilâtı Esasiye Kanununun müzakeresine tahsis 
etmiştiniz. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hkkâri) — O Divanı 
harp hâİâ icrayi hüküm ediyor mu? Etmiyor mu? 

REİS — Rüznamei müzakeratımızda şimdi 
müstaceliyetle müzakeresini kabul ettiğiniz, idam 
hükümlerine müteallik bir mesele var. Bir de 
evvelki kararınız veçhile pazartesi günlerini Teş
kilâtı Esasiye Kanununun müzakeresine hasret
tik... Arzu buyurursanız bu meseleyi müzakere 
edelim. Arzu ederseniz Teşkilâtı Esasiyenin mü
zakeresine geçelim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Büt
çe de var. Bütçeden tasarrufat meselesi var. Bu 
bapta Muvazenei Maliye Encümeni karar ver
mişti. Onun müzakeresine başlayalım. Bu para 
meselesidir; o evvelce halledilsin... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 
meselede hayat sönüyor. Reis Bey, rica ederim 
bunu müzakere edelim, bu beş dakikalık bir iştir. 

REİS — Meclisi Âlinizin arzu ve karariyla, 
ruznamemize alınmış bir çok mevad vardır ve 
Heyeti Aliyenizin, pazartesi günlerinin Teşki
lâtı Esasiye müzakeresine hasrı hakkında mu
ayyen kararları vardır. Onun için reyinize arze-
diyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu mühim 
bir meseledir. Farzedelim bugün Teşkilâtı Esa-
siyeyi müzakere edelim. O kararımızı güya, ke-
enlemyekün addetmşi bulunmayalım... Fakat bu 
mühim mesele müzakere edilecektir. Hiç ol
mazsa tab olunsun. Elimizde matbuu yoktur. 
Bu nasıl olur? Yarına kadar müzakeresini tehir 
edelim. (Doğru sesleri) 

REFİK B. (Konya) — Esasen İstiklâl Mah
kemesinin dairei kazası dâhilinde hiç bir mahke
menin icrayi hükme salâhiyeti yoktur. Binaen
aleyh verilmiş olan hüküm keenlemyekündür. 
Bunun müzakereye tahammülü yoktur... Derhal 
Müdafaai Milliye Vekâletine, bu hükmün tehiri 
için» Meclisi Âliniz tarafından emir ve tebliğde 
bulunulur ve mesele hallolunur. 

SÜLEYMAN SIRRI B..(Yozgad) — Reis 
Beyefendi!., bendenizin teklifim zaten Refik Be
yin teklifi ye fikridir. Müdafaai Milliyeye bu 
teklif hakkında bir şey yazılırsa mesele biter... 

İHSAN B. (Cebeli bereket) — Ankara İstik
lâl Mahkemesinin dairei kazası dâhilinde böyle 
bir Divanı harbin lüzumsuz olduğunu ve bina
enaleyh şimdiden tatili işgal etmesini ve ellerin
de mevcut eşhası evraklariyle beraber bize ver
mesini Müdafaai Milliye Vekâletine, Ankara İs 
tiklâl Mahkemesi yazmıştır efendim. • 

DÂHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B. (İstanbul) 
— Efendim, bu, Yozgad'daki Divanı harp, ahi-
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ren aldığımız malûmata göre, lağvedilmiştir. Mü
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri burada 
yoktur, ben kendilerinden işittim. Size tebliğ 
ediyorum! lağvedilmiştir... Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa burada olsalardı' daha ziyade izahat 
verirlerdi... İdam kararı meselesine gelince İstik
lâl mahkemesi buna vazıyed etmiştir,.. Hüküm 
yoktur, idam kararı icra edilemez zaten... 

<REÎS — Efendim, Müdafaai Milliye Vekâle
tine, şimdi icabeden tezkerenin tastirini, yani 
Yozgad Divanı harbinden verilen hükümlerin 
idam dahi olsa, hiç birinin infaz ve icra edilmi-
yerek Ankara İstiklâl Mahkemesine devir ve tes
limi için icabeden müzekkerenin tastirini kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Sonra; Şimdi teklif edilen bu kanunun, şimdi 
mevzuu müzakere olan ve ruznameye ithal edilen 
bu kanunun bugün tabı ve tevziile yarın veya 
öbür gün -müzakeresini kabul edenler lütfen el-. 
lerini •kaldırsınlar. Kabul edildi efendim. Şimdi 
ruznamei müzakeratımızda, Meclisi Âlinin ka
r an sabıkı veçhile, Teşkilâtı Esasiye Kanunu var
dır, Lbir de bütçe var. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun müzâkeresine geçilmesini kabul edenler el
lerini kaldırsın. -Kabul edilmedi. Bütçe müzake
resine geçiyoruz. 

NEÖÎB B. (Ertuğrul) — Evvelden Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun müzkaeresi için karar ve
rilmiştir. (Gürültüler) (Anlaşılmadı Sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (B#İu) — Ş^mdi bütçe
nin müzakeresini kabul edenler de ellerini kal
dırsınlar. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDEMLE 

1. — 1336, senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihası ve Muvazenei 31 aliye Esnetmeni maz
batası [1] 

REİS — Şimdi bütçenin müzakeresine geç
meği kabul edenler ellerini kaldırsın. Ellerinizi 
inciriniz;' Bir daha reyinize arzediyorum. - Bütçe 
müzakeresinin bugün tehiriyle, kararı sabıkımız 
veçhile, Teşkilâtı • Esasiye Kanununun müzakere
sini kabul edenler ellerini kaldırsın. Bütçenin 
müzakeresine geçilmiştir. Söz Maliye Vekili Be
yefendinindir. Efendim bütçenin heyeti umumi-
yesi hakkında, yani vaziyeti hazırai maliyemiz 
hakkında söz-isteyen zevat varsa isimlerini kay
dedeyim. 

MA'ZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Reis Be
yefendi, Maliye Vekili Beyefendiden sonra encü
men namma bendeniz söyliyeceğim. 

RElS -— Efendim söz alan zevatın isimlerini 
okuyorum : Hüseyin Avni B., Salih Ef., Vehbi 
Ef., .Yahya Graİip B., Mustafa Kemal B., Abdüİ-

[1] 14 numaralı matbua zabtın sonundadır. 
dadır. 
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gafur Ef., Sırrı B., Tahsin B., Zekâi B., Refik 
B., Feyzi Ef., Neşet B., Ziya İlurşit B. ... 

MALİYE V. F p R Î D B! (îştant?ul) —Efen
diler; heyeti aliyyenize 1336 bütçesini eylül niha
yetinde Heyeti Vekile namına takdim ettiğimiz 
zaman esbabı mucibe mazbatasının ille cümlesi 
olmak üzere şu cümleyi heyeti aliyyenize arz 
ve takdim etmiştik. Diyorduk, ki: Efendiler, bu
gün heyeti aliyyenize eski |mperatorîuk bütçe
lerine nazaran mütevazı fakat yaz 'i şıyasİnu^e 
göre kavi ve tamüssihhâ olan 13Ş6 bütçesini tak
dim ederken gayei kutşiyemizintemjn ve istih
sali hakkındaki itimât ve itikadımızın. bir kat 
daha tezayüt ve tezauf eylediğini his eyliyorıjz. 
Bugün, 3 ay sonra bütçenin müzakeresi için hu
zuru âlinize çıkarken, 3 ay evvel tekrar ettiği
miz cümledeki hissiyatımızın itminanımızın, iti-
kad ve kanaatimizin mütezelzil olmıyarak, bilâkis 
daha kavi ve daha ziyade rasin olduğunu beyan 
ve tekrar ile çıkıyorum. Filhakika efendiler! 
bütçemiz, müteaddit defalar heyeti aliyyenize. 
arzettiğim veçhile, fevkalâde parlak bir bütçe 
ad ve itibar edilemez, fakat bütçemizi zaif ve ka
ranlık addetmek de hiç bir zaman caiz değildir. 
Basit ve sade, fakat yine evvelce tekrar ettiğim 
veçhile, kavi ve tamüssihhâ denebilecek bir bütçe 
ile huzurunuza çıkıyoruz. 

Heb&e ile münteha hakkında, yani senenin 
bidayeti ile nihayeti hakkındaki fark, heyeti celi-
lenizin de takdir buyuracağı veçhile,.gayet az:bn-
dir, Varidatımız, bugün bütün masarif bütçe
mize tekabül edememekle beraber, varidatı sabi-. 
kanm iki misline yasıl olabilecek dereceyi de geç
miş, yani yüzçle yüz derecede tezayüt etmiştir. 
Filhakika 22 milyonluk bir Varidatımızı bugiine 
kadar aldığımız hesabata nispetle teyit ederken, 
1335 senesine nazaran bu şeneki varidatımız; 
47 - 48 milyon. raddesine vâsıl olmuştur! Yani 
yüzde yüz, iki misli bir tezayüt mevcuttur. 

Bidayetteki vaziyeti siyâsiye ve maliyemizi 
teşrihe lüzum görmüyorum. Bunlar, maalesef 
akdetmiş olduğumuz mütarekenin netayici seyyi-
esi olmak üzere vücuda gelmiştir. Bilirsiniz ki 
mütarekeyi müteakip düşmanlarımız bize güya 
bîr nefes istirahat vereceklerini' beyan, ettikleri, 
ağızları bu tarzda mevaidi kâzibe ile memlu 
olduğu halde fakat yılanlar gibi sessizce aramıza 
girmişler, memleketimizin her noktasına, her 
menbaı hayatımıza girmişler, nüfuz etmişler ve 
onların her birini, bilhassa Anadolu sahasında, 
akim biraktırmağa çalıştıktan, elimizdeki faali
yeti, kuvayi zindei milliyeyi, her bir şeyi tahrip 
ettikten sonra en nihayet 16 martta vazifelerini 
hitam bulmuş addederek doğrudan doğruya 
kendi ellerindeki,şikârı avlamak için üzerine hü
cum etmişler. Yani İmparatorluğumuzu ve ku
vayi siyasiyemizi ve hayatı milliyemizi doğrudan 
doğruya mahvetmeğe teşebbüs etmişlerdir. Bina-* 
enaleyh şu vaziyetin talıaddüsünü müteakip Ana
dolu dahilindeki vaziyeti mâliyenin, vaziyeti 
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dahiliye ve içtimaiyenin ne olacağını takdir bu-
yururursunuz. Muhtelif mahallerde, mütareke 
devrinde yapılan o sui kasıtlar neticesi olmak 
üzere, faaliyeti milliye akamete mahkûm olmuş 
ve varidatımız tenakus etmiş ve bilhassa 16 mar
tın vazetmiş bulunduğu şekil, yani merkezi salta
natla doğrudan doğruya yeni bir hayat ile fış-
kınb menafii milliyeyi müdafaa etmek üzere 
ayaklanan Anadolu arasındaki iftirak neticesi 
olarak ötede beride tezebzübü idare ve bazı uy
gunsuzlukların hüdusu dolayısiyle, makine idare
sindeki atalet, şüphesiz ki vaziyeti maliyemizi de 
fevkalâde müteessir etmiştir. İşte bunun neticesi 
değil mi idi ki efendiler milletin, Devletin vari

datı azalması dolayısiyle hayatı milliyeyi müda
faaya kalkışan kuvvetler kendi kendilerini idare 
etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Binaen
aleyh harp zamanında ancak kabili tatbik olan 
ve eski zamanların «Harp harbi besler» kaidesi, 
maalesef müfrezeler ve millî müdafaatımız için 
meydana çıkan fedakârlar tarafından ihdas olun
muştur. Tabiidir ki bu ayrıca Devletin hayatı 
maliyesine yeni bir tezebzüb izafe etmiş ve bu 
yeni tezebzüb dolayısiyle vaziyeti maliyemiz her 
tarafta hakikaten rahnedar olmuştur. 

Bendeniz idarei maliyeye başladığım zaman 
pek alâ tahattur ediyorum, o esnada tanzimine 
muvaffak olduğumuz bir ordu mevcut idi ki 
Şark ordusu... Bu Şark ordusu Devletin doğruca 
kendi kudreti maliyesiyle yaşamıyor, belki harp 
zamanından kalmış hususi bir takım mevadı 
harbiyeyi, müddehar eşyayı askeriyeyi satarak ve 
savarak ancak onunla idamei mevcudiyet edebi
liyordu. Yani Şark ordusu merkezden ve hattâ 
Hükümetin mal sandığından hiç bir para almı-
yarak, yalnız harbin mütebaki eşyasiyle idamei 
mevcudiyet edebiliyordu. Devletin ordulara hiç 
bir faydası olmayan eşyasiyle kezalik (Garb or
dusu) diye muahharan tanzim edilmiş ordu için 
de mâliye bir milyon iki yüz bin lira tahsis etmiş, 
güya üç ayda vermek üzere, fakat üç ay, beş ay, 
bir milyon iki yüz bin lirayı tediye etmeğe im
kân bulunamamıştır. 

Posta ve telgraftan bahsetmiyorum. Bilirsiniz 
ki Posta ve telgraf idaresi de„ yine kendi ken
dini beslemek mecburiyetinden dolayı hattâ Hü
kümet tarafından bir taraftan diğer tarafa götü
rülmek üzere verilen paralara vazıyed etmek ve 
bu vaziyet ile kendi hayatını idame etmek ıztı-
rarında kalmıştı. 

Halbuki şimdi efendiler, Allaha bin hamd 
ve şükür ederiz, bu vaziyeti maliyemiz heman 
tamamen denilecek surette bir vazı intizama gir
miştir. Fakat buyuracaksınız ki; elan daha vilâ
yeti Şarkiyede bilhassa mütedahil maaşat için 
şikâyetler işidiyoruz. İtiraf ederiz ki elan daha 
*,5 milyon raddesinde tediye edilecek mütedahil 
maaşlarımız vardır. Fakat yine heyeti aliyyeni-
zin lûtfiyle ve milletin gayret, himmet ve feda-
kârlığıyle kabul edilmiş bulunan ağnam varidatı, 
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bilhassa Garb cephesinde, Garb vilâyetlerimizde 
açık ve mütedahil durmayan Garb varidatı, on
ların itfasına tahsis edilmiş ve peyderpey ifa 
edilmekte bulunmuştur. Bugün bütün müteda-
hillerimiz (1,5) milyon lira raddesindedir. Arzu 
buyurursanız tafsilâtını ilerde takdim edeceğim 
veçhile (1,5) milyon raddesinde bir tedahülden 
ibarettir. Bu bir buçuk milyon liraya belagan 
mabelâğ kifayet edecek ağnam varidatı peyder
pey tahsil edilerek yerlerine gönderilmektedir 

Harekâtı siyasiyemiz huzuru âlinizde icra edil
diği için, o eski zamanın bakayası olan müfre
zeler hayatı seyyiesinin ortadan ekseriyetle kalk
tığı ve diğerlerinin de peyderpey kaldırılmakta 
olduğu ve pek az bir kısmının kaldığı tabii meş
hudu âlinizdir. 

Garb ordumuz bütün tanzim edilmiş olup 
onun ihtiyacı şehrisi tamamiyle tesviye edilmek
tedir. Bunun da az bir meblâğ olduğunu tasavvur 
buyurmayınız. Yalnız Garb Cephesi için tediye et
tiğimiz para, aybeay 1 milyon liradır, Beyefendi
ler bütün ordularımıza aybeay tediyatımız, yani 
milletin gayret ve fedakârlığına müstenit olmak ve 
heyeti aliyyenizin arzu ve takib ettiği fikri inti
zama muvafık olmak üzere Maliyenin tediyatı, 
aybeay dört milyon liraya baliğ oluyor. Şark 
cephesinin, bu paradan ayrı olmak üzere, şubat 
nihayetine kadar muktazi parayı bütün maaşatına 
sarf edilmek üzere bugünden kasasına vazettiği
miz gibi, bütün muayyenatını da kendilerine te
min ettiğimizi bildirdik. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bunlar 
hep ganaimdir, başka bir şey değildir. Kendi
lerini temin ettiler. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Hayır efendiler, Maliyeniz temin etti. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — 'Siz geçen gün 
bana bir milyon lira demiştiniz. Bunu havale 
mi verdiniz? Nakden mi? 

MALİYE VEKÎLÎ FERİT B. (Devamla) — 
Evet efendim, nakden verdik. Efendiler He
yeti Celileniz bütçe müzakeresi münasebetiyle 
şüphesiz her tafsilâtı yegân yegân.sormak ve ce
vaplarını almak vazifesiyle salâhiyettar ve mü-
mükellefsiniz. Binaenaleyh, Heyeti Celileniz-
den her bir uzvun ayrı ayrı vâki olacak sualle
rinin hepsine bendeniz de ayrı ayrı cevaplar ver
mek mecburiyetindeyim. Maamafih silsilei ke
lâmımızı ihlâl etmemek için bu husustaki mâru
zâtımı heyeti mecmuasiyle dinliyerek bunun 
hakkında bir hüküm vermek için bu tarzda vâ
ki olacak suallerinizin lütfen nihayete terkedil-
mesini rica ederim. Bizim siyaseti maliyemizi, 
bizim harekâtı maliyemizi, tetkik buyuracağınız 
için Heyeti Celilenizin her bir âzası tarafından 
vâki olacak sualleri biz de tabii maalmemnuniye 
dinliyerek,. maaliftihar lâzımgelen cevapları ve
receğiz. Şu suretle Beyefendiler; vaziyeti ma
liyemizin lehülhamd bundan 5 - 6 ay evvelki va-
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âyete benzemez bir surette inkişaf etmiş ve in
tizam halini kesbetmiş olduğunu söylemekle kes-
bi fahreylerim. 

Fakat bütçemizin tamamen mutevazin, bü
tün ihtiyacımızı - bu güne kadar değil - bundan 
sonra da inkişaf edecek ihtiyacatımızr da 
tamamen ifa edecek bir derecei kudrete vâ
sıl olduğunu iddia etmiyorum. Aşağıda Heyeti 
Celilenizle müzakere edeeeğimiz veçhile, Encü
meni Aliniz tarafından vâki olacak teklif ile de 
görüleceği veçhile, şüphesiz ki, bütçenizin rasa-
netini temin etmek ve'. bütçemizi tamamiyle 
muvâzenette bulundurmak için bazı ufak tefek 
müzakeratta bulunacağız. Bendeniz de mâru
zâtta bulunacağım. 

Yine şunu da arzetmek isterim ki, bütçemi
zin tevazünü, düyunu umumiyemizin faizlerinin 
tediye edilmemesi dolayısiyle de bir hizmet ve 
bir muavenet görmüştür. Bunu da nazarı dik
katte bulundurmak icabeder. Bendeniz bu ha
kikatleri tamamen söylemek için bidayette ar
zetmek mecburiyetindeyim. Fakat diyebiliriz ki, 
bütün bu muavenetlerle bütçemizin ötesinde be
risinde mevcut bulunan ve tamiri icabeden va
ziyetlerle beraber yine ilân edebiliriz ki: millet 
kendisinin intizam ve muvazenei maliyesini te
min etmek suretiyle rüştü malisini ve ayni za
manda rüştü siyasisini bütün dünyaya ilân ve 
izhar etmiştir. Bu günkü bütün Devletlerin ve 
Hükümetlerin kuvvetleri, kudretleri bütçeleri
nin rasanetiyle muvazene edilir, yalnız ordu-
lariyle değil, paralan ve kudreti maliyeleri sa
yesindedir ki, bütün cihanda meydanı mübareze 
ve mücadeleye atılmışlardır ve Ancak bütçe
lerinin kuvvetine istinadeden Devletlerin hare
kâtı siyasiye ve harbiyesinin ancak muvaffakiye
tine nail olabilecek bir surette olduğu taayyün 
ve tezahür etmiştir, işte bu esasa göre diyoruz 
ki: gerek bu sene için ve gerek inşaallah gele
cek seneki bütçemiz ve gelecek seneki hayatı 
maliyemiz noktai nazrmdan da bütün dünyaya 
ilân ederiz ki: Türkiye milleti, Türkiye Devleti 
kendi rüştü siyâsisini idrak etmiş; kendi huku
ku siyasiyesini müdafaa ederken o hakkı esasiyi 
müdafaaya muktedir bir millet olduğunu, mali
yesine verdiği şu intizam ve kudretiyle de izhar 
e t m i ş t i r . , ' • • • • • 

Efendiler; bütçemizi bazı noktalarca kuvvet
siz, bazı noktalarca tamire muhtaç bir surette 
bulacağınızı arzettiğim zaman bunun yalnız 
kendi bütçemizin bu vaziyette bulunduğunu ar-
zederek söylersem yanlış söylemiş olurum. Çün
kü muharebe ve onu takip eden vaziyet neticesi 
olmak üzere, yalnız bizim bütçemizde değil, ih
timal ki, yüz elli milyon liraya-baliğ olması lâ-
zımgelen Türkiye Devleti bütçesinde değil, di
ğer Devletlerin bütçelerinde bile bizimkinden 
çok ziyade bir takım rahneler, kudretsizlikler, 
kuvvetsizlikler mevcut bulunmaktadır. Filhaki-

' ka bahtiyar bütçeler yok değil, bahtiyar bütçe

ler var. Büyük Devletlerin, muntazam Devlet
lerin, harbe yalnız parmağının uciyle girmiş ba
zı milletlerin bütçeleri bugün harp esnasındaki 
düyununu itfaya sayedecek surette mutevazin 
ve hakikaten kuvvetli bulunuyorlar. Fakat 
bunların yanlarında bazı bütçeler, hattâ dün
yaya galip olduğunu iddia eden Devletlerin büt
çeleri de bizim hal ve vaziyetimizdedir. Tevazün 
hâsıl etmek ve varidat ile masarifatı tevzin et
mek üzere uğraşıyorlar, çırpınıyorlar. Kendini 
bahtiyar ve bütün dünyaya galip addeden Fran
sa 'nın bütçesi Beyefendiler; bizim verakai 
nakdiyemiz ile bir milyar 875 milyon liraya ba
liğ olmaktadır. Ve bunun yarısı yanhz harpten 
tevellüt eden bir takım masarifin temin ve tes
viyesi için sarf edilmektedir. Nüfus başına 

Fransa'da 1914 senesinde yüz sekiz frank vergi 
isabet ederken 1920 senesinde bu meblâğ dört 
yüz yirmi franga baliğ olacak derecede ağırlaş
mıştır. Bunu bulmak ve bu bütçeyi tevzin etmek 
ile kudreti harbiyesini ilân eden bu Devlet, kud
reti maliyesini de o derece kuvvetli göstermek 
için lâzrmgelen teşebbüsatta ve istikrazatta bu
lunduğu gibi bilhassa yeniden tarh ve tevzi et
tiği yeni bir takım vergilerle bu varidatı viieude 
getirmeğe çalışmaktadır. Yani onların vaziye
ti, kendilerini en büyük galiplerden olarak iddia 
edenlerin de vaziyeti maliyesi, yine fevkalâde 
parlak bir derecede değildir. 

İtalya'nın hali bundan kat kat fenadır. 
Kat kat. Vaziyeti maliyesi perişan bir haldedir. 
îtalya vaziyeti maliyesinin ve bütçesinin ne 
halde bulunduğunu anlamak için yalnız kambi
yosunu nazarı dikkatte bulundurmak lâzımgelif. 
îtalya kambiyosu, yani İtalya lireti dedikleri 
frank, bundan bir ay evvel bizim paramızla 4 ku
ruş otuz beş santime tenezzül edecek derecede 
inmiştir. Yani eski frank kıymeti altın gibi 
cari bulunduğu zamanda hangi şey ise, bugün 
bizim 4 kuruş 35 santime kadar inecek derece
de zaaf göstermiş. Yani yine galip Devletler
den olduğunu iddia eden bir Devlet kambiyo-
sundaki bu düşüklük vaziyeti dâhiliyesinde aha
lisini iaşe meuburiyetinden dolayı bütçesinde 
hâsıl olan rahne dolayısiyle bir takım elîm vazi
yeti maliye içerisinde çırpman Devletler ha
linde karşımızdadır. 

Kendi bütçemizle karşımızdakiler.in bütçele
rini ve onlar arasındaki vaziyeti, tevazünü gör
mek zannederim bizim için pek istifadeli bir 
vaziyet olur. Bitaraflar da ayni vaziyettedir. 
Hiç harbe girmedikleri halde harpten sonra 
masrafları 3 - 4 misline baliğ olmuş ve aradaki 
tevazün de "yine o suretle vaziyeti maliyelerini 
rahnedar etmişlerdir. 

Mağlûp tarafa geçen diğer Devletler daha 
elim, daha muztar, daha müşkül bir vaziyet 
karşısmdâdırlar. Bu gün Almanya'nın kendi
sine Versay Muahedesi ahkâmınca yükletilmiş 

- m 
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olan vazaifi maliyeden kurtulmak için çırpınıp 
kıvrandığını görüyoruz. Filhakika Almanya bu 
dehşetli buhranı mali içerisinde vergileri yine 
üç misline tezyit etmiş olduğu halde borcunu 
veremiyecek bir vaziyete gelmiştir. Borcu 240 
milyar marka, yani bizim paramızla 91 milyar 
liraya baliğ olmuştur. Ancak bu buhranı ma
liden muhtelif zamanlarda çıkarmış olduğu iti
bari milli üzerine müesses evrakı nakdiyesini 
tezyit etmek suretiyle kurtulmağa uğraşıyor. 

Avusturya gibi, Bulgaristan gibi esasen kü
çük bulunan bir takım Devletlerin vaziyeti şüp
hesiz daha berbattır. Avusturyanm bilirsiniz 
bütçesi 18 milyon krona çıktı ve kronda bu
gün malûmunuz üzere on paraya tenezzül etti. 
Bulgaristan bütçesi de vaziyeti maliye itibariyle 
ayni buhran içerisindedir. Harpten evvel 188 
milyon (leva) kâğıdı mevcut iken şimdi 3 mil
yar, yani bizim paramızla 900 milyon lira evra
kı nakdiye içinde boğulmuştur. 

Rusya bütçesi : Rusya bütçesi mevcuttur. 
Efendiler; Fakat gayet büyük bir açıkla mev
cuttur. Rusya'nın 1920 - 1921 senesi bütçesi 
(1150) milyar ruble masraf ve (150) milyar 
ruble varidattan ibarettir. Bin milyar ruble 
açıktır. Filhakika rublenin bugünkü piyasasr 
muhtelif olmakla beraber, Romanof evrakı, Ke-
renski evrakı doğrudan doğruya Sovyet Rusya-
siyle ve muhtelif mahaller rubleleri mütehalif 
olmakla beraber yani bunlarla hesap edilecek 
olursa 250 milyon lira bugünkü kâğıdımızla açı
ğı vardır. Fakat bilirsiniz ki Rusyanm bu açı
ğa mukabil kendilerinin altın madenleri, mü-
dahhar altınları vardır ki, bu altınları ihraç et
mek suretiyle vaziyeti maliyesini kısmen düzelt
mek üzeredir. 

Efendiler, bu m ukayesatı bir derece daha 
yaklaştırmak için Yunanistan bütçesini görelim, 
tetkik edelim. Yunanistan'ın 1920 - 1921 büt
çesinde varidatı 1 milyar 33 milyon .drahmi, yani 
evrakı nakdivemizle ye piyasa ile kambiyo fiya-
tiyle 115 milyon liradır. Masarifi bir milyar 
298 milyon drahmi, yani 142 milyon liradır. Yal
nız harp bütçesi 535 milyon drahmi, yani 53 
milyon liradır. Bu rakkamı bilhassa nazarı dik
kati âlinize arzederim. Çünkü müzakeratımız 
esnasında karşımıza çıkacak olan bu akur düş
mana karşı mücadelede bulunacağımız için, Mü-
daf aai Milliye nokta i nazarından muhakemat ve 
muvazeııatımizı icra ederken bilhassa bu rakkamı 
nazarı dikkat önünde bulundurmanızı rica ve 
istirham ederim. 

Evet efendiler; Heyeti Oelileııize diyorum ki, 
bedbaht bütçeler var, bahtiyar bütçeler var. Gö
rüyorsunuz "ki, bizim vaziyeti maliyemizin inki
şafı neticesinde bütçemiz daha ziyade olmak lâ-
zımgelirken, daha büyük kudretlerle inkişaf et
miş bulunması lâzımgelirken öyle değildir. Fa
kat mukabilimizde bulunanların da yine "bütçe
leri bu suretle hakikaten bahtiyar ve hakikaten 

mesut,bütçelerden müteşekkil bulunmıyor. Fil
hakika biliyorsunuz.ki, Yunanistan 'iri bütçesin
deki açık yine Düveli Mütelife tarafından- vâki 
olan istikrazat ile ancak kapatılmıştır. Bilirsiniz 
ki Kanada Hükümeti, ingiltere Hükümetinin 
delaletiyle, beş milyon İngiliz lirası muavenette 
bulunmuş, onu takiben İngiliz, Fransız Devlet
leri aralarında münakit bir itilâf neticesi ol
mak üzere buna her biri 10 milyon lira, ingil
tere on milyon ingiliz lirası. Fransızlar da . on 
milyon liraya tekabül edecek surette kambiyo
ları itibariyle tutacak frangı:, kendilerine ita 
etmeği taahhüt -etmişlerdir. Ve bunlardan 6,5 
milyon ingiliz lirasını bugüne kadar teslim et
mişlerse de lehülhamt vaziyetin tarzı cedidi 
üzerine Fransızlara ingilizler veremiyeceklerini 
beyan etmişler ve vermiyecekleri de meczum bu
lunmuştur. Şu noktai nazardan doğrudan-doğ
ruya alâkadar olduğumuz düşmanımızın vaziyeti 
maliyesinde şu muavenet ortadan kalkacak olur
sa her halde bütçesi rahnedar olmuş, her halde 
zayif .ve akim bir hale giriftar olmuş buluna^ 
çaktır. 

Efendiler, Bahtiyar bütçe, bedbaht bütçe di
yorum. Fakat hakikî bahtiyar bütçe, arzetmiş ol
duğum veçhile, erkanımın yüksek olanı ve müte-
vazin olanı değil, bendenizin kanaatrmca en 
bahtiyar bütçe, halkı en az ezerek, faaliyeti umu-
miyenin inkişafatma katiyen mâni olmıyarak, 
mümkün olduğu kadar hakikî bir surette cibayet 
edilen ve nihayet mazbutiyet dolayısiyle tevazü
nü temin eden bütçelerdir. Binaenaleyh bütçe
nin tetkiki esnasında nazarı dikkate alacağımız 
mesaili mühimmeden birisi de bilhassa bu olma
lıdır. Bu noktai nazardan, bugünkü bütçemizin 
ahaliye mümkün olduğu kadar az siklet vermesi 
noktai nazarından, masarif atımızın tenkisi ve va
ridatımızla mütenasip bir masraf ihtiyari dola
yısiyle, gerek Heyeti Hükümetiniz ve gerek Mıir 
vazonei Maliye Encümeni âlisi bu hususta lâzım-
gelen şeyleri ifa eder, fakat maalesef ihtiyacı 
Devletle varidatı umumiyei devleti mütevazm bu
lundurabilmek imkânı maatteessüf bugüne ka
dar bulunamamıştır. Filhakika Masarif bütçesi, 
Encümenin icra ettiği tetkikat neticesinde, 60 
milyon 647 bin 705 liraya tenzil edilmiştir. Fa
kat buna mukabil varidatı umumiyei Devlet te 

tabii muamelâta müstenit olmak üzere (46,830,871) 
lira olmak üzere kabul edilmiştir. 

Encümeni âliniz; Hükümet tarafından Hey
eti aliyenize takdim edilen bütçe üzerinde 
(1 200 000) lira raddesinde bir tasarruf icra et
mişlerdir. Fakat bu tasarruf tamamiyle hakikî 
bir tasarruf, ad ve. itibar edilecek surette değil
dir. Çünkü: bu tasarruf esnasında Encümeni 
âliniz eyyamı hâliyeyi nazarı dikkate, yani tâyin 
edilmemiş memurinin eyyamı. hâl iyesini tenzil 
ederek masrafı hakikî bir surette tesbit etmişler
dir. Fakat tabiidir ki, tasarruf değil, bu sene-
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nin bütçesi üzerinde yalnız icra edilen tasarruf
lu r. Şurayı Devlet gibi,.Maliye tarafından ih
das edilen Defteri Hakaııi gibi bir takım devairin 
ihdası suretiyle vâki olan tasarruflar da yine bu 
tasarrufun içerisinde bulunuyor. Tasarruf arzu 
edildiği derecede yapılamamıştır. Beyefendiler; 

bu tasarrufun arzu edildiği derecede yapılamama
sı şüphesiz ki, ne Hükümetin ne de Muvazene En
cümeninin arzusunun fikdanmdan mütevellit 
değildir. Bilâkis her zaman Heyeti aliyenize ar-
zetmiş olduğum veçhile, bu Devletimizin vazi
yetinden, milletimizin, arazimizin, vaziyeti içti-
maiyemizin netayiei olmak üzere bu zaruretleri 
tevlit eylemiştir. Filhakika beyefendiler; biz 
şekli medeniye malik bir devlet kurmak azim 
ve emelinde bulunduğumuz, bütün teşkilâtımızı 
buna uydurmak istediğimiz halde arazimizin vüs
ati ve nüfusumuzun kılleti dolayısiyle şüphe
siz ki, masaı-ifatı daime varidattan daha ziyade 
olmuş ve bu mesarifatı maalesef ihtiyarı zaru
reti mübremosi de gayet ayan bulunmuştur. Bi
naenaleyh masarif at kısmında yapıl amıy an ta
sarruf at ancak bu gibi ihtiyacatı idariyeden in-
bias, fakat bununla beraber tasarrufat yapmak 
vâki olmıyacak mıdır? Şimdiden Heyeti Celile
nize arzederim ki, masarif a t bütçemizde bir ta
kım tahsisat mevcuttur ki, bu tahsisat tamamiyle 
sarfedilemiyerek şüphesiz ki, tasarrufat 'yapıla
bilecektir. Öyle zannederim ki, altı yedi milyon 
raddesinde bir tasarruf icra olunması ihtimali de 
mevcuttur. Bu tasarrufat ile beraber mevcut 
tahsisatın ibkası zaruridir. Çünkü Devlet hem 
çekil itibariyle hem de karşısında bulunan düş
manla heran çarpışmak iztırannda bulunduğu 
için tahsisata mütekabil hidemat bulunduğu tak
dirde derakap o hizmetlerden istifade edilmesi 
için o gibi tahsisatın şüphesiz ki, umumî bütçeye 
ilâvesi zaruridir. Şu suretle beyefendiler; mas
raf bütçeniz Heyeti aliyenizin huzuruna geldiği 
zaman bu bütçe hakkında lâzımgelen mütalâatla 
tahsisatın lüzum ve vücubunu Heyeti aliyenize 
arzedeceğim. Bendeniz yalnız Maliye Bütçesi 
hakkındaki mütalâa timi arzedeceğim. Maruza
tım gayet kısa olacaktır. Fakat muhtelif zaman
larda Maliye bütçesi üzerine muhtelif itiraz der-
meyan edildiği için itirazların bir kaç tanesine 
arzı cevap edeceğim; itiraz, Maliye bütçesinin 
miktarının nispetinde memurinin çok olması su
retiyle teabit ve telhis edilebilir. Filhakika,... 

HÜSEYÎN AYNI B. (Erzurum) — Reis Bey 
heyeti umumivesine dair söylesinler. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahib) — 
Maliye bütçesi hakkında söylenecekleri Maliye 
bütçesinin müzakeresi ânında söylesinler. 

MALİYE V. FERÎD B. — Peki efendim; 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahib) — 

Biz de intizam-ve insâcamı kaybetmiyelim. 
MALÎYE V. FERÎD B. — Peki efendim; 

o halde efendiler masarifat bütçesinin heyeti 
mecmuası hakkındaki mütalâatımı şu suretle tel

his ettikten sonra doğrudan doğruya, varidat 
bü t çesiııe geçiyorum. 

BİR MEBUS B. — Varidat bütçesi henüz 
verilmedi (Elde matbuu yok sesleri). 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Mat
baaya verilmiştir, henüz ikmal edilemedi. 

MALİYE V. FERÎD'B. (Devamla) — Efen
diler; varidat bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında verilecek izahat mevcuttur. Heyeti umu-
miyesinin teferruatı hakkında da yine izahat 
mevcuttur. Binaenaleyh müsaade buyurursanız 
heyeti umumiyesi hakkında arzedeyim. Erkam 
hakkında yine Heyeti Celileniz her bir faslı, her 
bir iradı ayrı ayrı müzakere edeceği için lâzım
gelen hususi tafsilâtımı o zaman arzederim. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Bir kere 
mahiyetini bilmediğimiz bir şey hakkında umu
mî bir fikir dinliyemeyiz. 

MALİYE VEKÎLÎ FERÎD B. (Devamla) — 
Beyefendiler rüfekayi kiramdan bazılarınca 
meçhul olması kabul edilebilir. Fakat bütçenin 
umumî müzakeresini Heyeti Aliyeniz kabul et
tikten sonra o müzakerenin ieabatından olan 
maruzatı da dinlemek mecburiyetindesiniz (De
vam sesleri). Acele buyurmayınız. Çok söz söyle
mek için size de zaman vardır. Vereceğim tafsi
lât değildir beyefendiler, heyeti umumiyesi hak
kında bir takım izahattır ki, şüphesiz bu izahatı 
Heyeti Celileniz arzu buyururlarsa bir kaç ra
kamı tesbit etmek suretiyle de mesele halledi
lebilir. Heyeti Celilenize Hükümet tarafından 
takdim edilen varidat bütçesi (51,188,626) lira
ya baliğ olmaktadır. Yalnız 51 milyonu nazarı 
dikkatte tutacak olursanız bu meseleyi ve te
ferruatı, zaten kısmen malûmunuz bulunan 
aksamı suhuletle anlamış olursunuz. Fakat bu 
bütçe Heyeti Celilenize takdim edildiği za
man yine onu teyit etmek. için, Heyeti Vekile 
canibinden Heyeti. Celilenize muhtelif varidat 
kanunları da takdim edilmiştir. Bu muhtelif 
varidat kanunlarından bir kısmı, kemali şük
ranla tekrar ederim ki, Heyeti Celileniz tarafın
dan kabul edildi ve evvelce arzetmiş olduğum 
veçhile, varidatımızın tezayüdüne hizmet etmiş
tir. Diğer bir takımları tadilen kabul buyurul-
du ve fakat bir takımlarının kabulü lüzumu ka
bul edilmiyerek reddolundu. Binaenaleyh bu 
suretle bütçede (4,548,761) lira açık vardır. 
Heyeti Celilenize takdim etmiş olduğum varidat 
bütçesi kabul buyurulmuş olsaydı, muhtelif za
manlarda takdim ettiğim kanunlar kabul o-
lunsaydı bugün karşımızda böyle (4,548,761) li
ra açık bulunmıyacaktı. 

Varidat bütçesi hakkındaki tahminlerimiz, 
yani kabul ettiğimiz esaslar, bütçe tanzim eden 
muhtelif devletlerden en ziyade sıhhate yakın 
olarak tahmin eden devletler gibi, tahminleri
mizde çok aklanmadığımızı farz ve tahmin et
mekteyiz. Arazi, müsakkafat vergisi olmak üze-

— 133 — 



İ : 128 3.1 
re İ335 senesinde (1,840,000) lira varidat yazıl
mış iken biz 1336 senesinde (2,540,000) küsur li
ra kabul ettik. Muhtelif kanunlar Heyeti Ce-
lileniz tarafından kabul edildiği cihetle bunun 
bizi aldatmıyarak bu dereceye baliğ olacağını 
zannediyoruz. 

Filhakika akar vergisi hakkında takdim et
tiğimiz kanun ; encümeni âlîniz tarafından vaki 
olan tadilât, Heyeti Celilcnizde badelmüzakere 
yine Hükümet tarafından teklif edildiği suret
te kabul edilecek olursa, arazi ve müsakkafat 
vergisindeki vaziyetimizin tamamen arzu ve tah
min ettiğimiz derecede bulunacağına itikadımız 
berkemaldir. 

Temettü vergisinde 1335 senesinde (283,000) 
lira varidat yazılmışken 133(1 senesinde 
(1,083,000) küsur lira kabul etmiş oluyoruz ki, 
l)iı da temettü vergisinin kısmen beş ve kısmen 
on misli tezyit edilmiş, olması itibariyle. He
yeti Celileniz tarafından kabul edilen kanun 
ile bu varidatımız da hakikî olarak eibayet edi
lecek bir surete vâsıl olmuştur. 

Harp kazançları hakkındaki tahminizimrîe al-
darımış olduğumuzu itiraf ederiz. Fakat harp 
kazançları varidatında yine aldanmış olmuyo
ruz. Efendiler, bunun (3,000,000) lira varidat 
olduğunu tahmin etmiştim. Fakat bunun ci.bayc-
ti noktai nazarından muhtelif deva irde ve 
muhtelif livalarda hakkiyle tetkikat icra edil
mediğini gördüğümüzden dolayı bu kadarının 
tahsil ve eibayet edileceğini ve fakat mütebaki
sinin de merkezde teşkil edilen Temyiz Merkez 
Komisyonu tarafından icra edilen itirazat üze
rine hakikî bir surette tahsil ve eibayet edilece
ğini ve 1337 senesi varidatımız içerisinde bunun 
da bir kısmı, mühim teşkil edeceğini farz ve 
tahmin ediyorum. Filhakika efendiler, bunun 
tarh ve tevziinde, bilhassa şimendiferlerden 
lâzımgelen malûmat alınamamakta olduğu için, 
bir takım müsavatsızlıklar ihdas edilmiş, fakat 
her halde Maliye İm müsavatsızlıkları doğ
rultmak için lâzımgelen teşebbüsatta bulunmuş
tur. 

Varidat bütçemizde.ondan sonra ticaret ver
gisi geliyor. Ticaret vergisi hakkında tabii taf
silâtta bulunmıyacağım. Derdimi tazelemeyiniz. 
Fakat her halde bu senenin bütçesine de ifa e-
deceğim hidematı mühimmeden maada gelecek 
sene her halde (1,000,000) liraya baliğ olacaktır 
ve 1337 bütçesinde bir faslı mühim teşkil edecek
tir. 

Btl l MEBUS B. — Kaç milyon bu varidat? 
MALİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) — 

Evet yüz milyon derecesinde olacak. Bütçemizde 
butıun mühim bir mevki ihraz edeceğini şim
diden ümit ve tahmin ederim efendiler. 

1336 miktarına göre kabul ettiğiniz ağnam 
resminin ilk kısmı hiç bir bakaya kalmıyaeak 
derecede âdeta yüzde yüz denilecek derecede 
tahsil edilmiş ve kışımı mütebakisi de, bida-
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yeti maruzatnnda arzettiğim veçhile, peyderpey 
tahsil edilerek maaşatı mütedahilemize tahsis 
edilmektedir. Bu varidatın (5,781,000) lira mik
tarına baliğ olacağını tahmin ediyoruz ki, bu 
tahminde aldanmıyacağımızı zannetmekteyiz. 
Aşarımız, beyefendiler, 1336 senesinin doğru
dan doğruya ithalâtına müsteniden kayıt ve 
te'sbit edilmiştir ve buna göre, menafii hissele
ri dâhil olmadığt halde, (12,857,755) liraya baliğ 
olmuştur. Tabii ayniyat vardır. Fakat bu 12 
milyon 857,000 bin lira, bütçemizi ıslah etmek, 
bütçemizin masarif krsnıını korumak ve temin et
mek üzere bu aşar varidatı bizim en büyük im
dadımıza yetişmiştir. Filhakika bu â-şar varidatı 
yalnız 12 milyon lira ve hattâ küsuratım ilâve 
etmek suretiyle on iki buçuk milyon lira mikta
rında kalmayıp bunun daha ziyade olması muh
temeldir. Bunun, inşaallah gelecek senek i hal ve 
vaziyetimizde birtakım mahreçler temin etmek 
ve inşaallah arzu ettiğimiz takdirde istiklâli 
millimizle beraber dünya üzerindeki istiklâli ma
limizi ve istiklâli içtimaimizi ihraz ettkiten son
ra, yalnız bugün elimizde bulunan aksamı vilâ-
yatımızda bu aşar varidatının hiç korkmadan 
(18) milyon liraya baliğ olacağını tahmin et
mek imkânı mevcuttur. Fakat bu sene vazi
yetin inkişaf etmemiş bulunması, bilhassa 
memleketin mahreçlerinin mevcut olmaması do-
layısiyle sinini sabıkaya nispetle bir çok yerler
de daha aşağı fiyatlarla aşar satılmasına mâruz 
kalınmış ve bunun neticesi olmak üzere on iki 
buçuk milyon lira derecesine vâsıl olmuştur, 

Varidat bütçesinin tabii esaslı olmıyan muhr 
telif iratları vardır ki onlarm teferruatını tet
kik ettiğimiz zaman birer, birer göreceğimiz 
için burada tafsilen Heyeti Celilenize mâruzât
ta bulunmuyorum. 

Hissei iane miktarı malûmu âliniz (1,860,146) 
lira tahmin edilmiş. Biliyorsunuz ki bu hissei 
ianede dolayısiyle Heyeti Celilenize muhtelif 
zamanlarda ve muhtelif mâruzâtta bulunul-
muşur. O zamanda arzetmiş olduğum 
veçhile,; bazı livalarda teşrinisani ve ba
zı livalarda kânunuevvel nihayetlerine kadar 
hissei ianeden mahallerinin beher aya mahsu
ben hisselerine isabet eden miktar tamamiyle te
diye edilmiştir. Bunun içerisinde efendiler bizi 
biraz müşkülâta sokan bir mesele vardır ki 
o da; aşar hissei ianesi, yani vilâyetlere mevdu 
bulunan hissei ianeler, hesabı cari suretinde bir 
seneden diğer seneye devredildiğinden ve 1335 
senesinden de bir çok bakaya mevcut olduğun
dan dolayı, bu hesabı carilerde elan bir kısım 
matlupları vardır. Fakat Maliyenin istitaatı de
recesinde ve hattâ diğer masarifine tercih edil
mek üzere, bu borcumuzun da doğrudan doğru
ya vilâyet dairelerine tediye edilmesi, Maliyece 
en büyük maksatlardan birini teşkil eder. 

Damga resmi 1335 senesinde 108 bin lira 
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raddesinde iken bu seneki varidat bütçemizde 
(272) bin lira tahmin ettik ve hiç bir tehlikeye 
mâruz kalmaksızın bu (272) bin liranın tahsil 
edileceği kanaatindeyiz. 

Efendiler; bütçemizin varidat kısmının fa
sıllarından birisini de Hicaz pulları veya Hazi
ne pullan tesmiye ettiğimiz varidat teşkil et
mektedir ki bunu bütçemize 430 bin lira olarak 
koyduğumuz halele teklif edilen zammiyat heyeti 
eelileniz tarafından kabul edilmediğinden bina
enaleyh 172 bin liraya yani bedeli sabıkına in
dirmek mecburiyetinde kaldık ve bunun neticesi 
olmak üzere, bidayette arzetmiş olduğum beş mil
yona karib, dört milyon sekiz yüz bin raddesin-
deki açığın içerisine şüphesiz ki bunu da ilâve 
ıstırarı hâsıl olmuştur. 

Efendiler; bu-pullar için muhtelif cihetler
den pek çok talebler vâki olmuş ve evvelce eli
mizde ve kasalarda mevcut bulunan pullar bitmiş 
olduğundan yüz milyon pulun siparişi lâzım gel
miş ve bu yüz milyon pul, bazı arkadaşlarımıza 
numunesini göstermiş olduğum veçhile, italya'da 
Milânoresalâ ve şürekâsı fabrikasında tab edil
miştir.- Ve bu suretle masarifi tabiye olmak üzere 
kabul edilen miktarda beher bin pul için on bir 
kuruş ekistra hesabiyle bir miktar para ita edil
miştir ve buna mukabil elli milyonu 22 kânunu 
evvelde Komadan hareket etmiş ve şu hale göre 
tabii Antalya'ya müteveccihen yolda bulunuyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ferid Bey! sözü
nüzü zabtediniz ki Meclisten böyle bir karar eık-
maelr. 

MALİYE V. FERİD B. (Devamla) — Ka
rara ihtiyaç yoktur, hiç katiyen, onu o zaman 
izah ederim. Beyefendiler isticale lüzum yok, hiç 
lüzum yok, ben sözümü inkâr çelenlerden değilim. 
Ondan maada sözüm buraya kayda geçmiştir. 
İsticale ne lüzum vardır? Rica ederim. Hiç bir 
manası yok. 

Yine bir faslı mahsus olmak üzere varidat 
bütçemizele, mehakimi nizamiye ve şer'iye harç-
lan, kâtibi aelil harcı gibi bir takım varidatımız 
mevcuttur ki yine bu varidat hakkında Heyeti 
celilenize bundan iki üç ay evvel takdim etmiş 
olduğum kanunlar elan encümenlerde bulundu
ğundan maalesef bu cihetten de bir tenakusu 
varidat kaydetmek mecburiyeti elimesinde bulu
nuyoruz. Fakat aşağıda izah edeceğim veçhile 
encümeni âliniz bu açığın bulunmasını katiyen 
arzu etmediğinden heyeti celilenize, buna müte
allik bir takım maruzatı mütemmimede buluna
caktır. 

Gümrüklerimize gelelim: Gümrüklerimiz, ma
lûmu âliniz olduğu veçhile, işe başladığımız za
manlarda yalnız doğrudan doğraya memaliki ec-
nebiyeden gelen emtiadan ithalât resmi almakta 
ve İstanbul'dan İzmir'den dolaşarak gelen eşya
lardan, o gümrükleri keneli gümrüklerimizden 
addettiğimiz cihetle, hiç bir resim tahsil etmemek 
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suretiyle idarei umur etmekte idik. Binaenaleyh 
varidatımızda şüphesiz gayet kalil idi. Şimdi 

muhtelif cihetlerini istatistik ile Heyeti Celilenize 
arzedeceğim veçhile gayet az bir irad temin edi
yordu. Heyeti eelileniz birisi kanun diğeri de 
karar olmak üzere iki karariyle bu vaziyeti esa
sından ıslah fikrinde bulundu. Bu suretle vari
datımız tezayüt etti. O kadar ki 1336 senesi 
bütçesine muhtelif rüsum ve hasılatı mütefer
rika ile on milyon lira derecesinde bir varidat 
koymak muvaffakiyetine nail oisak, malûmu âli
niz Türkiye'nin münasebatı maliyesi, münasebaü 
ticariyesi İstanbul'u ötedenberi bir (Antrepo) 
addetmek ve İstanbul'a bilcümle emval ithal edil
dikten sonra varidatı memaliki Osmaniye'nin 
sair muhtelif mahallerine ekseriyetle ikinci sınıf 
tacirler tarafından nakledilmek suretiyle icra 
edilmektedir. Binaenaleyh bütün gümrük varida
tımız İstanbul gümrüğünde toplanıyordu ve di
ğer mülhakat gümrüklerimizde, arzetmiş olduğum 
veçhile, hiç bir varidat bulunmuyordu. Vaktaki 
Heyeti eelileniz memaliki meşgulede bulunan 
gümrüklerimizin orayı işgal eden Devletler tara
fından kotrol altına alındıktan maada, kendileri

n i n vesaiti askeriye ile ithal etmiş bulundukları 
eşyayı ticariyeyi kaçırmak suretiyle, bilâ güm
rük ithal etmek dolayısiyle bu gibi aksamı meş
gul eden gelecek olan eşyadan da doğrudan doğ
ruya gümrük alınması usulü kabul olunduğu 
vakit istanbul gümrüğünün varidatı âdeta hiç 
derecesine inmiş ve diğer gümrüklerimizin vari
datı eskisinin 8 ve 10 misline baliğ olmuştur. 
Heyeti eelileniz diğer bir kanunla gümrükler ta
rifesinin tâyin edilen miktarın beş misline iblâ
ğını kabul ve tasvib buyurmuşlardır, işte bil
hassa arzetmiş olduğum veçhile şu iki kararın 
neticesi olmak üzeredir ki gümrüklerimizde bü
yük bir inkişaf görüyoruz. 

Şu esnada Heyeti eelileniz tarafından bir iti
raza maruz kaldım. O da muhtelif zamanlarda 
yine Heyeti alinize takdim edilen bazı kava-
nin gibi, o da ihracat kanunu dolayısiyle ihra
catımızın tenakus ettiği, ihracatımızın bir dar
beye uğramış bulunduğu hakkında vâki olan 
itirazattır. Efendiler! elimizde mevcut olan ista
tistiklerle ve rakama müstenit olmak üzere is-' 
bata mütehammil bulunuyor. İhracat kanunu 
dolayısiyle ihracatımız katiyen hiç bir akamete 
mahkûm olmamış, bilâkis değil bu seneye ve bu 
senenin ilk aylarma, geçen senenin ayni aylarına 
da nispet edildiği halde yine lehülhamd ihracatı
mızın tezayüt ettiği görülüyor. Yine bir iki misal 
olmak üzere Heyeti celilenize Antalya, Trabzon, 
Samsun gümrüklerini arzedeyim. Antalya'nın 
ithalâtı: senenin başındaki kıymet suretiyle arze-
diyorum, resmini de ayrıca arzederim. Senenin 
bidayetinde yani mart ayında yalnız 152 bin 
liralık ithalât vâki olmuştur. Nisan ayında 107 
bine inmiş, mayısta 194 bine çıkmış, haziranda 
168 bin, fakat eylülde 850 bin, teşrinievvelde 
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000 bin. teşrinisanide H20 bin liraya vâsıl ol

muştur. Tabii bu, ithal, edilen eşyanın kıymetidir. 
Küsüm da tabii buna nispetle tezayüt etmiş, mart 
ve nisanda ithalât rüsumu yalnız 5654 lira - na
zarı dikkatinizi celbederim - ve ertesi ay 5641 
lira ve ertesi ayda 4572 lira ve ertesi ayda 6 bin 
lira ve ertesi ayda 5 bin lira temmuzda 3900 
lira olduğu halde eylül zarfında bu miktar 122 
bin liraya, teşrinievvelde (88) bin liraya, teş
rinisanide (104) bin liraya ve şimdi aldığım bir 
telgrafla geçen ay nihayetinde (178) bin liraya 
baliğ olmuştur. 

VEHBÎ B, (Karesi) — Müsaade buyurur 
mısınız bir sual .sorayım? Bu ihracat bütün me-
maliki Osmaniyede elimizde bulunan kıtalara 
göre geçen sen eki ihracata mı nispeten? yoksa 
Trabzon... 

MALÎYE V. FERİD B. — İhracatı da ar-
zedeceğim efendim. Bu ithalâtımız tabii Antal
ya'ya aittir. Heyeti umumiyesine ait değil 
efendim. Bu, Antalya gümrüğündedir. Heyeti 
celilenize bidayeten arzettim ki heyeti umumiyesi 
hakkında da arzı malûmat edeceğim. Yine An
talya'dan bahsedelim. İhracatımızdan gümrük 
resmini bırakalım. Zammından bahsedeyim ki 
gümrük resminin tezayüdünü kale almış olmıya-
lım. İhracat kıymeti martta Antalya'da (183) 
biıi lira, nisanda (173) bin lira, mayısta (58) 
bin lira olduğu halde eylül ayında bir milyon 
beş yüz bin lira, teşrinievvelde (2) milyon lira 
ve teşrinisanide de (2) milyon yedi yüz bin lira
lık ihracat resmi alınmıştır. Şimdi bizim tabii 
ihracat rüsumu da bu nispette tezayüt eder. 

Şimdi birde Samsun müdüriyeti yani Kara
deniz üzerinde de bir misal arzedeyim. Orada ge 
rek ithalâtta ve gerek ihracatta olsun büyük bir 
inkişaf mevcuttur. İthalâtımız Samsun Baş mü
düriyetinde martta kıymet itibariyle, yani ithal 
edilen maddenin bütün kıymeti itibariyle (200) 
bin liralıktır. Halbuki teşrinievvelde bir milyon 
yüz yetmiş bin liralık, teşrinisanide ithal edilen 
bir milyon (216) bin liralıktır. 

İhracat kısmına geliyorum: martta Samsun 
Baş Müdüriyetinden bize vâki ilan ihracat emti
asının kıymeti, bilhassa ihracatımızın tezayüdiyle 
şüphesiz vaziyeti maliyemiz daha ziyade müstefit 
olacaktır, martta. (5828) liradır. İhtimal ki bir 
takım avarız vâki olmuştur. Nisan ayında (65) 
bin lira, mayısta (93) bin lira, haziranda (11) 
bin lira olduğu halde eylül ayında (20) bin, teş
rinievvelde (273) bin, teşrinisanide (318) bin 
lira raddesine vâsıl olmuştur. Yani ihracatımız 
muhtelif suretlerle mukayese ettiğimiz takdirde 
yine şayanı arzu bir dereceye gelmiştir. Trab
zon' da da kezalik öyledir. Heyeti aliyyenizi 
tasdi etmemek için kısa kesiyorum. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — İthalât ihra
catın nısfını telâfi edebiliyor mu? Bunu temin 
eder misiniz? i 
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MALÎYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 

Müsaade buyurunuz onu da arzedeeeğim efen
dim. Şimdi efendiler; bunların hulâsasını ve 
yekûnunu bazı erkanı ile arzetmek isterim. 
Antalya gümrüğü ithalâtı, tabii teşrinisani ni
hayetine kadar bunlar toplanmış olmak cihe-
tiyle, Antalya gümrüğü ithalâtı kıymet itiba
riyle (4) milyon (246) bin lira, tabii teşrinisa
ni nihayetine kadar olan miktar . . . Trabzon 
gümrüğünün (4) milyon (964) bin lira. Er
zurum gümrüğününki (426) bin lira olduğu hal-

; de ihracatı, yani heyeti mecmuası kıymet ol
mak üzere (11) milyon (582) bin (840) lira ol
duğu halde, ihracatımız yine* bu aylar zarfında 
(9) milyon (324) bin liraya baliğ olmuştur. İt
halâtımız (21) milyon küsur lira, ihracatımız 
(9) milyon (324) bin (279) liradır. 

BİR MEBUS B. — Siz bir iskeleye dair cevap 
veriyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Siz hangi 
iskeleyi istiyorusunuz? 

BİR MEBUS B. — Umumî itibariyle söyli-
yeniz. 

MALİYE VEKİLİ- FERİD B. (Devamla) — 
Umumiyet itibariyle ithalâtımız (11,582,000) li
ra yani kıymet itibariyle İhracatımız 
(9,324,279) liradır. 

Efendiler; harpten evvelki istatistiklerimize 
bakarak ve bundan maalesef elimizde mevcut 
bulunmıyan aksamı memaliki dışarıya bıraka
rak yine bu gümrükten ithalât ve ihracatı tet-

• kik ettim. Bunun neticesinde; ithalât olmak 
üzere aynı gümrüklere (3,176,000) liralık itha
lât. Harpten evvelki gümrüklerin ithalât 
ve ihracatı yalnız gümrük resmi olarak mukay
yet bulunmaktadır. Gümrük resmi olarak itha
lâttan (4,181,000) lira istihsal edildiği halde ih
racattan (1,737,000) lira suretindedir. Filhakika 
burada malûmu âliniz ihracatın resimleri mik
tarı itibariyle noksandır. Fakat miktar olmak 
üzere yine icra edilen tetkikatta vaziyetimiz nıs
fına değil, âdeta tamamına tekabül edecek bir 
noktada olduğundan dolayı her halde muvaze-
nei rüsumiyemiz gayet şayanı teşekkür bir hal 
ve vaziyettedir. 

Efendiler bendeniz şu bir kaç aylık rüsumat 
üzerinde icra ettiğim tecrübe ile bilhassa şu ha
kikate muttali oldum: İhracat rüsumunun ten
kisi için şüphesiz tüccar tarafından arzu der-
meyan edilmektedir ki, bunu pek tabii buluyo
rum. Bunun haricinde bazı mahallerde ihraca
tın tamamiyle men'i, çünkü memleketimizde 
mevcut bulunan eşya ihraç edildiği surette bu 
talepler ekseriyetle ihracatı tamamiyle katede-
rek bir taraftan kaçakçılığa tevessül etmek su
retiyle vukubulmaktadır. Yani ihracatın tama
miyle men'i arzusu, bir taraftan ihracatın kül
liyen serbest bulunduğu bir tarafa alındığı hal
de, Heyeti Âliyenizce kabul edilmiş bulunan ih
racat kanununda irat suretiyle kaydettiğimiz, 
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miktarı ne çok, ne de az görmek katiyen gayri 
kabil bilâkis kanaati âcizanemce mutedil bir 
vaziyet . olmak, üzere tezahür eder. Filhakika şu 
suretle ithalât rüsumu olmak üzere varidat büt
çesinde (7,315,000) lira tahmin edilmiş, ihra
cat rüsumu olmak üzere (1,486,000) lira tahmin 
edilmektedir. 

Bunun haricinde transit resmi vardır. "Bu 
transit resmi, bilhassa havalii şarkiyemizde 
i ran 'dan Trabzon üzerine bit* transit meselesi
dir. Bu ticaret son günlerde gayetmemnuniyetle 
telâkki: edilecek surette inkişafa başlamıştır. 
Vaktiyle Rus şimendiferleri dolayısiyle Batum 
üzerine kısmen tevcih edilmiş olan bu ticaret 
şu esnada bizim Ermenistan dâhilinde hali 
harpte bulunmamız ve Gürcülerin muhtelif se
ferberlik ve saireleri dolayısiyle yolların âde
ta ticarete mesdut bulunmuş olması itibariyle 
kadimen bizim olan bu ticaret kârvan yolu ye
niden inkişaf etmiş ve her gün Bayazıt'tan 
Trabzon'a müteveccihen bilhassa halı denkleri
nin arazimizin üzerinden geçmekte olduğunu 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi açıyo
rum. Söz Ferid Beyindir. Devam buyurunuz 
efendim, 

MALİYE V. FERİD B. — Heyeti Celileni-
ze tuz hakkındaki mâruzâtımı arzediyorum. Bu 
tuz meselesine yalnız ilâve edilecek bir nokta 
kaldı.ki, o da; Memaliki Osmaniye memlehala-
rmdan hariçte, bilhassa cenubu şarkî hududu
muzda işgal edilen memalikte kalmış bir Buva-
rc memlehaşı mevcut ki. oradan ihraç edilen 
tuzlar kaçak suretiyle Memaliki osmaniyeye it
hal edilmektedir. Hududumuz tamamen güm
rük hutu fiyle, bir çok mesaimize rağmen, sedde-
dilmediği cihetle gerek bu tuzlar hakkında, ge
rek yine kaçak suretiyle cümlemizin malûmu ~ 
olan Karadeniz sevahilindeki bazı mahallerden1 

tuz girip hiç bir resim istihsal etmeksizin zarar 
etmektense Heyeti Celilenize tuz rüsumunun 
tezyidi esnasında Heyeti Vekilcye ita ettiği mü
saadeden istifade ederek ithalât resmini ita et
mek suretiyle, yani tuz resmini ita ederek bun
ların ithaline de müsaade etti. 

Varidatımız içerisinde imalâtı harbiye satışı 
olmak üzere elli bin lira koymuştuk. Fakat bu 

maalmemnuniye görmekte bulunuyoruz. 
Efendiler; bunu mûtaakıp tuz resmi hakkın

da Heyeti Celilenize maruzatta bulunacağım: 
1335 senesinde tuz iradı olmak üzere (1,500,000) 
lira mevcut iken 1336 senesinde bunu üç kuru
şa iblâğ etmemiz neticesinde (3,5) milyon lira 
vazettik ve bu üç buçuk milyon lirayı da tanıa-
miyle tahsil edeceğimizi ümit etmekte bulunuyo
ruz. Bunun haricinde tabii; depolarımızd bir 
çok tuz mevcuttur. Bundan maada îstanbul Dü
yunu Umumiyesinden Karadeniz sahilinde bu
lunan depolarımıza para mukabilinde olmı-
yarak - şüphesiz Maliye Vekiliniz beş paranı
zı çıkartmak istemiyenlerdendir - para mukabi
linde olmıyarak Foça memlehasından peyderpey 
almaktadır. Yalnız hamaliyesini vererek de
polarımıza alıyoruz, tabii sarf ediyoruz. 

REİS — Efenndim, kâtipler yoruldu. Beş 
dakika teneffüs. 

(3 sonrada celse beş daMka teneffüs için 
tatil edildi). 

imalâtı harbiye satışı bu sene için icra edile
medi. Kayseri'de, Konya Ereğlisinde barut ya
pılmak için, adi av barutu için kısmen imal 
edilmiş azîm miktarda küherçilemiz mevcut. 
Fakat bunların fabrikaları elan işleyip te ma
mul barut ihraç edemediklerinden dolayı 1336 
varidat bütçesine koyduğumuz bu elli bin lira
yı da tenzil etmek: mecburiyetinde kaldık. Ci
heti askeriye ile, Müdafaai Milliye Vekâletiyle 
muhaberemiz neticesinde Müdafaai Milliye Ve
kâletinin bu işle kemali muvaffakiyetle meşgul 
olduğunu öğrendik, tnşaallah gelecek sene, 
1337 bütçesinde bu imalâtı harbiye satışının 
mühim bir surette varidatımıza icrayi tesir ede-

- ceğini temin ederiz. 
Bu senenin bidayetinden ve hattâ mütareke 

bidayetinden beri idaresi muhtel olduğu cihet
le varidat getireceği yerde azîm bir surette za
rarı dâi olan posta ve telgraf idareleri mevcut
tur ki, maalesef bu posta ve telgraf idaresinin 
elan daha bir varidat temini suretiyle bütçede 
ahzi mevki etmemesinden dolayı cidden müte
essiriz. Bununla beraber Heyeti Celilenize. ar-
zetmiştim ki, bidayette posta telgraf idaresi 

t KİNCİ CELSÜ 
Açılma saati : 3,30 sonra. 

REÎS — Reisisani : Celâlettin Arif Bf. 

KÂTİPLER: RagıpB. (Kütahya), Ata B..(Niğde) 
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kendisine mevdu emanetleri, hattâ Hükümetin I 
muhtelif mahallere bir zaruret üzerine gönder
diği paralan almak suretiyle yaşamakta bulu
nan Posta ve telgraf idaresi, son müdürü umu
minin hakikaten şayanı şükran mesaisi sayesin
de tahtı intizama girmiş ve maliye de kendileri
nin bütün müteahhitlere olan borçlarını tediye 
etmek, havalât suretiyle sarfetmiş bulundukları 
bütün mebaliği ita etmek ve kendi kasalarında 
havalâtı tediye edebilmek için muktazi narayı 
bulundurmak üzere iki yüz bin lirayı müteca-
vüz tediyatta bulunmak suretiyle postaya lâzım-
gelen muaveneti ifa etmiştir. Posta müdürü 
umumisinin hem faaliyetiyle iftihar etmek ve 
ve hem de Heyeti Oelileye kendisinin mesaisini 
arzçtmek üzere şunu da arzederim ki : postayı 
ıslâh etmek üzere daha arzu ederse kendisine mu-
avenenete hazır olduğumu söylediğim halde, 
gayet ciddi bir zat bulunduğu cihetle, mahalli 
sarfını bulmaksızın ne olursa olsun bu meblâğı 
almak arzusuna bile düşmemiştir. (Bravo ses
leri). Filhakika Erzurum'dan veyahut diğer ma
hallerden postaların elan daha muntazam bir 
surette gelmediği beyan buyurulursa da bunlar 
o cihetlerdeki tezebzübatı yalnız ıslah etmekle 
değil, fakat alelûmum münakalâttaki asayişi 
temin ile de alâkadar olduğu cihetle bu mesele 
yalnız posta ve mektuplar meselesi değil, aynı 
zamanda asayiş ve jandarma meselesi suretinde 
do tecelli etmektedir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsa
ade eder misiniz? Efendim, .Erzurum postası 
(otuz beş milyon) lira borcu olduğu için bir 
senedenberi Erzurumda posta muamelâtı olma
mıştır. Mühim bir ticaret merkezi olan o mem
leket yalnız bundan mahrumdur. Asayiş emin
dir, jandarmamız var, yollarımız var. Katiyen 
o havalide asayişsizlik yoktur. Postaharıe bor
cunu vermediği için posta gelmiyor. 

MALÎYE VEKİLİ FEBİD B. — • Heyeti 
flelilenizc bidayette de arzetmiş olduğum veçhi
le, inkilâbı müteakip her tarafta vâki olan bu 
gibi şeyleri, ancak varidatı Devlet, kabul bu
yurduğunuz kanunlarla tezayüt ettiği zaman 
peyderpey ita edilmek suretiyle tahtı intizama 
irca edilmiştir. İhtimal ki, elan beyefendinin 
buyurduktan gibi bir tarafta (35 000) kuruş
luk bir alacak da mevcut olabilir. Her halde 
otuz beş milyon lira değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - ' Affe
dersiniz," (35) milyon kuraş diyecektim. (35) 
bin liradır efendim. 

MALİYE V. FERİD B. (Devamla) — Ben
deniz arzetmiş olduğum veçhile bu tarzda posta 
tarafından vâki olacak mutalebatı derakap tesvi
ye etmeğe müheyyayım ve zannederim ki, bu 
tarzdaki icraatı da ıslâh edecek mahiyette oldu
ğunu Posta müdürü umumimiz kendi faaliyetle
riyle ispat ettiler. 
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SIRRI B. (İzmit) — Yalnız posta müteah

hitlerinin faaliyetlerini kesredecek harekette bu
lunuyor. Hükümetin emniyeti izale ediliyor. 
Pazarlık ediliyor. Hakkı kesiliyor. Sonra bu 
hakları da vaktiyle verilmiyor. Bunu da nazarı 
dikkatinize arzederim. 

MALİYE V. FERİT) B. (Devamla) Ken
di arzülariyle pazarlık ediliyor efendim. 

Efendiler! diğer bir şubei idariyemiz dalıa 
mevcuttur ki, o da şimendiferler ;daresidir. 
şimendiferler malûmu âliniz Nafia Vekâletine 
merbut oynakla beraber bir mülhak bütçe su
retinde olması için. bendeniz müddeiyatımda 
musırran bu güne kadar devam ettim, yani mül
hak demekten maksadım, bu şimendiferleri bir 
idarei hususiye şeklinde tutarak, varidat ve ma-
sarifatmı kendisi tevzin ederek, kendi varida-
tiyie masrafını koruması cihetini iltizam ettim. 
Bu bütçeyi kendisine tanzim etmekle beraber 
muhtelif aylara mahsuben, intizam dairesinde 
diğer umumî bütçeye ithal ederek istediği su
rette açıklarını kapatacak surette sarfiyat yap
mağa müsaade etmedim. Hazinei maliyeden bu
güne kadar şimendifer idaresine muhtelif za
manlarda, muhtelif muavenetler ifa edilmiş, fa
kat bu muavenet, Müdafaai Milliyenin kendi 
nakliyatı askeriyesi dolâyısiyle, onların Müda
faai Milliyeden matlûbu olan mebaliğe 
mukabil olmak üzere ita edilmiştir. Yani o su
retle İsrar ettim ki, bu bütçeyi umumî bütçemize 
karıştırarak, onu daima umumî bütçeye yüklete
rek idarei umur eden bir idare haline sokmayıp 
kendi varidatiyle kendisini idare edip geçinme
sini temin ettim. Malûmu âliniz bu âna kadar 
muvakkat bir bütçeden sonra şimendifer idaresi 
bütçesini tevdi etmemiştir. Yalnız 8 kânunuev
vel sene 1336 da Hükümete 1336 bütçesini tevdi 
etmiştir. Fakat henüz tetkikatı icra edilerek 
Heyeti. Celilenize'gelmemiştir. Bu bütçeye göre 
Anadolu Demiryollarının (1 635 850) lira ira
dı, var ve (1 058 540) lira masrafı var. Bağdat 
hattının (127 000) lira iradı, (140 000) lira 
masrafı. Afvon - -Uşak hattının (21 000) lira 
iradı (53 360) lira masrafı var. Filhakika Na
fia Vekili cedidi muhterem arkadaşımızın, bu 
bütçe üzerinde icra edeceği tetkikat neticesinde 
ihtimal ki. bazı kısımlarda bazı sarfiyatın kaba
rık yekûnları olduğu gibi varidatı tezyit edecek 
bir takım icraat hususunda da bazı tesebbüsatta 
bulunacakları memuldur. Çünkü efendiler; ma
lûmu âliniz şimendiferler meselesini iğlâk eden 
bir takım mesaili mühimmenin muhasebesi ben
denize ait olduğu cihetle Maliyeye kadar gelmiş. 
Bu 'da bazı. treni mahsusların lüzumsuz yere ve 
bazı ufak. küçük mevki kumandanlarının 
• arzusiyle- tertip ' edilmesi ve hattâ bazı 
ailelere tesvive kesilmiş olması gibi b"r 
takını hususa! bendenize kadar gelmiştir ki, 
bunların şüphesizdir ki Nafıa'Vekili muhteremi 
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ieabeden tetkikat ile önünü alacak ve bu suretle 
mülhak şimendifer bütçesini, Heyeti Celilenizin 

' kabul ettiği umumî bütçeye bar olmaksızın ida
re etmek ihtimali belâğanmabelâğ vücut bula
caktır. Bu hususta Heyeti Celilenize tevdi edil-

•' miş bulunan eski mevcut ücurat tarifesinin altı 
misline iblâğını mutazammın olan teklif dahi 
Heyeti Celilenizee kabul edildiği takdirde şi
mendiferlerimiz katiyen umumî bütçeye bar 
olmıyarak doğrudan doğruya kendilerini idare 
edeceklerini ve hattâ kısmen de irat temin ede
bileceğini ve hiç olmazsa irat temin etmezlerse 
bile Bağdat inşaat hattına ait olacak masarifi 
koruyacak iradı mahsus tedarik edeceklerini 
ümit ediyorum. 

Diğer bir faslı iradımız, emlâki emiriye me
selesidir. Bu emlâki emiriye meselesinde Hazi
nenin madunu âliniz muhtelif suretlerle' tefev-
vüz ettiği muhtelif bir takım eraakin, bir takım 
arazi mevcuttur ki bunların tesviyesi ile ben
deniz iştigal etmekteyim. Bunların tesviyesi 
tabii mühim bir irat temin edemiyeceğini bildi
ğim cihetle, 1336 bütçesine 1335 senesine nispet
le bir miktar varidat ilâvesi de mecburidir. 
Yalnız encümeni âliniz emvali emiriye varidatı 
olmak üzere (500,000) lira ithal etmiştir. Bu 
beş yüz bin liranın ithalini, Heyeti Celilenizin 
malûmu, olaiı^ Sultansuyu çiftliğinin yine içeri
sinde mevcut bulunan, fakat araziye sahip ol-
mıyan ahalimize tevzi suretiyle mezkûr çiftli
ğin bey ve fürııhtuııdan hâsıl olmak üzere kabul 
etmiştir ki, Heyeti Celileniz maddei mahsusunda 
bunu ayrıca müzakere edecektir. Bu da kırk 
bin lira kadar bir irat getirmektedir. Fakat 
yirmi bin lirası masraf olursa yirmi bin lirası aşar, 
yirmi bin lirası ücuratı arziye olmak üzere irat 
getirmesi tabiidir. Dört bin küsur lira da 
masrafı vardır. Hulâsa devlete senevi 15 - 10 

bin lira irat getirmektedir. Bu da kısmen iyi ida
re edilmemesinden kısmen de vaziyeti hazırasın-
dan ileri geliyor. Eğer Heyeti Celileniz tara
fından encümenin teklifi üzerine bilhassa öte-
denberi burayı zereden ahaliye bir bedel ıriu-
kabilinde ve taviz suretiyle tevzi edilecek olur
sa hem bütçemizin kabarmış bulunan açık ye
kûnlarından bir miktarı kapanmış olacak ve 
hem de ahali o araziye doğrudan doğruya sahip 
olacaktır. 

Miri ormanlar varidatını, 1335 senesine nis
petle iki misline baliğ olmak üzere (900,000) li
ra olarak' varidat bütçesine ithal ettik. Bu hu
susta da iktisat Vekili Beyefendinin icra ettiği 
tetkikatm ve o tetkikata müsteniden tezyit sure
tiyle vâki olan varidato azîm tesiri yardır. Ma-
hımu âlileri bu mesele hakkında şüphesiz İkti
sat Vekili arkadaşım lâzımgelen izahatı zamanı 
geldiğinde ita buyuracaktır. Bu hususta müta
rekeden evvel harp zamanında âdeta huku
ku milliyeyî payimal edecek derecede vâki olan 
bir takım varidatı mahalliye devletin iradı ha-
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I kikisini temin etmek suretiyle bazıları feshedil

miş bazıları tadil edilmiş ve bazı mahallerde 
rüsum evvelki faslının, ezafı muzaafma baliğ 
olarak varidatı Devlet tezayüt etmiştir. 
(900,000) liraya baliğ olan bu varidatın biz de 
kendileriyle beraber temin edileceğini ümit ve 
tahmin ederiz. 

Bundan maada efendiler! muamelâtı nakdi-
yemizde hazine muamelâtından akça ve faiz 
farkı gibi bir çok hususat mevzuubahistir. Mu
amelâtı nakdiyemiz meselesi beyefendiler! haki
katen ariz ve amik tetkik ile bir kati çareye te
vessül edilecek hal ve vazıyette bulunmaktadır. 
Bu da bilhassa havalii şarkiyede muamelâtı na-
sın doğrudan doğruya sikkelerle icra edilmesine 
mukabil havalii garbiyede evrakı nakdiyemizin 
daha ziyade revaç bulmuş olması ve havalii şar
kiyede ahalinin evrakı nakdiye yerine yalnız 
meskukâtı nakdiye ile muamele icra edilmesin
den dolayı orada muamele! nakdiye sarraflık 
suretiyle tebarüz etmiş ve Devlete verilecek te
kâlifin evrakı nakdiye ile verilerek muamelâtın 
nakit ile icra edilmesi dolayısiyle âdeta ortadan 
kaldırılması matlup ve mültezem bir sarraflık 
vücude getirmiştir. Bu meselenin şüphesizdir 
ki, esaslı bir surette ve bir kanunu mahsus ile tet
kiki ve bir esası salime raptedilmesi icabeder. 
Malûmu âliniz (156) milyon liraya baliğ olan, 
bugüne kadar kabul edilmiş evrakı nakdiyei 
Osmaniye miktarından maada bizim tedavülde 
mevcut olan altolarımız, mecidiyelerimiz ve 
nikel paralarımız vardır. Bu mecidiyeler de 
muhtelif memleketlerde, muhtelif surette teda
vül etmektedir. Reşadiye ve Hamidiye meci
diyesi tesmiye ettikleri bu muhtelif mecidiye
ler bir livada bilfarz Reşadiye mecidiyesiyle 
Hamidiye mecidiyesi arasında 4, 5, 6 kuruş fark 
olduğu halde diğer tarafta bilâkis Hamidiye ' 
kıymetçe daha' yüksek, Reşadiye mecidiyesi 
daha a-şağıdır. 

I ZİYA HURŞİT B. (Lâzistaıı) — Altmrn da 
\a r Reşadiyesi, Hamidiyesi. 

I MALÎYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) — 
Tabii efendiler; bu hususta, muamelâtı nakdiye 
hususunda Heyeti Celilenize arzettiğim veçhile, 
ahaliyi bu gibi sıkıntıdan kurtarmak üzere 
şüphesiz ki, amik bir ıslahata ihtiyaç vardır. 

i Bu ıslahata tabiatiyle derakap tevessül etmek 
J doğru olmadığı gibi lâzımgelen tetkikat icra e-

dildikten sonra ıslah edebilecek vesaitin esbabı
na tevessül etmek lâzımdır. Bunu Heyeti Ce
lilenizin müsaadesiyle arzetmiyeceğim. Maliye 
bunları ıslah etmenin esbab ve vesailine' muh
telif cihetle de tevessül etmiş, inşaallah muvaf
fak olursa bu mesele hakkında da Heyeti Celi-

l lenize daha katî mâruzâtta bulunmayı vazife 
addetmişimdir. 

Bugünün mevzuu müzakeresi olan bilhassa 
ı bir mesele varsa o mesele de altın ihraç; mesele* 
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sidir. Malûmu âliniz altın muhtelif memleket
lerde kıymetini hemen sabıkı gibi muhafaza et
mekte olduğu veçhile mübadelâtı beynelmilelde 
mühim bir mevki iktisap etmiştir. Binaenaleyh 
esas ticaret, altının memnuiyetine rağmen, yi
ne altın veya altına gayet yakın bulunan bir ta
kım evrakı nakdiye ile icra edilmekte bulunmuş
tur. Şu esnada bu altın meselesine mütaallik 
hakikî bir buhran istanbul üzerine çökmüştür. 
İstanbul'da bugün lira yedi yüz kuruşa kadar 
çıkmıştır, istanbul'un tesiri iskelelerimiz dola-
yısiyle muhtelif memleketlerimize de sirayet et
miş ve bundan istifade etmek istiyen bir takım 
tacirler altın ihracına teşebbüs etmişlerdir. Şüp
hesizdir ki, muamelâtı maliyemizde kâğıt ihra
cını menetmek gibi gayet yanlış bir düsturu mu
hafaza etmeyip fakat altın ihracını katiyen'me
netmek mecburiyetindeyiz. Bu noktai nazar
dan muhtelif gümrüklerimize, muhtelif hudutla
rımıza bu ciheti nazarı dikkate alarak altın ih
racını menetmeleri emri verilmiştir. 

Malûmu âliniz harp esnasında olduğu gibi; 
mevzu bulunan kanun mucibince bu tarza te
şebbüs edenlerin altınları da bilâ merhamet mü
sadere olunup doğrudan doğruya varidatı dev
let meyanma ithal edilecektir. Bu piyasanın 
sebebi bendenizin kanatime göre arızî ve mu
vakkat bir müddete aittir. Bunun esbabı muh-
telifesini dermeyan etmiş iseler de bendenizin 
mütalâatım ; istanbul piyasasının muvakkaten 
evrakı nakdiyemizin kıymetini düşürecek ve 
on dört kuruşa kadar tenzil eyliyecek surette 
vâki olan bu hareketi, bir taraftan Avrupa'da 
Amerika piyasasının, dolar piyasasının, ingiliz 
altın piyasasının gayet yükselmesi ve onlara da 
merbut bulunan altının da onlarla beraber yu
karı çıkması ve bununla beraber Yunanistan 
ahval ve siyaseti dahiliyesinde vâki olan ihtilâ-
fattan dolayıdır. "Düveli itilâfiyenin Yuna-
nilere vâit etmiş oldukları yirmi milyon İngiliz 
lirasının kendilerine tesviye edilmemesi kara
rından drahmi piyasasının tenezzül etmiş bu
lunmasından dolayı, bugün istanbul piyasasını 
ellerinde tutan TCumlarm evrakı nakdiyemizin 
kıymetini tenzil etmek maksadı Tiainanesiyle, 
bunlar tarafından vâki olan iğfalât ve tesv.il â-
tıu buna icrayi tesir etmesi neticesidir. Bende
niz öyle zannediyorum ki, memaliki Osmanive 
dahilindeki ahalimizin sayesinde, bilhassa He
yeti Celilenize arzettiğim gibi, ihracatımızın 
mümkün olabilecek dereceye vâsıl olabilmesi ne
ticesinde şüphesiz ki, evrakı nakdiyemizin 
kuvvetini, muhafaza edeceğiz. Biz evrakı nak-
diyemizi muhafaza ettiğimizden dolayı is
tanbul'da ve memaliki meşgulemizde kalmış 
olan evrakı nakdiyenin, orayı işgal eden düş
man tarafından kudretten ve kuvvetten tenzil 
edilmek gayesi m aksat ittihaz edilmiştir. Fakat 
evrakı nakdiyemiz buraya tebean bir dereceye 
kadar kıymetini muhafaza edecektir. Hattâ ben

deniz bu faaliyetimiz inşa-allâh akamete mahkûm 
olmayrpta inkişaf ettikçe evrakı . nakdiyemizin 
kıymetinin teali edeceğine hiç şüphem yoktur. 

Efendiler, varidat bütçesinin muhtelif aksamı 
hakkındaki mâruzâtımı şu suretle bitiriyorum: 

Şimdi tahsilat hakkında iki kolime arzetmek • 
isterim. Tahsilatımız diyebilirim ki alâ derecede 
addedilecek hal ve vaziyettedir. Bu hususta me
murini maliyeyi, şüphesiz arkadaşlarım, muhte
lif memleketlerde, livalarda bulundukları zaman 
görmüşlerdir. Memurini maliyeyi cidden tazyik 
ediyorum. Yani kendim de itiraf ederim ki taham-
mülfersa bir tazyik içerisinde bulundurryorum. Bu 
vesile ile Heyeti Ol'1 eniz muvacehesinde yine 
Heyeti Celilenızin. mesaisi ile bu husustaki,faali
yet] erinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Teşrinisani gayesine kadar emlâk ve arazi 
üzerindeki tahsilat; yalnız üç taksit olduğu halde, 
yüzde altmış beşi bulmuştur. Emlâk ve arazi tah
silatının ne demek olduğunu hepiniz pek iyi tak
dir buyuracağınız cihetle esasen az gibi görülen 
bu tahsilatın- hakikaten şayanı şükran olduğunu 
tasdik ve itiraf -buyurursunuz.'-Temettü yüzde 
seksene vâsıl olmuştur. Şüphesiz yüzde doksan 
beşe vâsıl olacak ve belki de tecavüz edecektir. 

Ağnam, bundan evvelce de -arzetmiş ojduğum 
veçhile, yüzde yüz tahsil edilmiştir ve ikinci 
kısmı da henüz tevzi edildiği için tabii tahsil 
edilmekte bulunmuştur. Şu suretle varidatı Dev
let, evvelce de arzettiğim veçhile, iki misline baliğ 
olmuştur. Bu şayanı memnuniyet bir haldir. 

Fakat maalesef masarif atı hakikiyemizi, ev
velce arzettiğim veçhile, bir mütemeddin memle
ket olmak hasebiyle teşkilâtımızı maalesef ilga 
edemiyeceğiz. Avrupa'ya karşı heyeti içtimaiye-
mizin ahengini bozmamak için muhafaza mecbu
riyetinde bulunduğumuzdan yüksek ve kabarık 
bir rakam üzerinde kabul mecburiyetinde bulun
duğumuzdan maalesef yine varidatımızla sarfi
yatımız arasındaki açık kendi kendine arzı mev
cudiyet etmiştir. Masraf ve irad bütçelerini yek
diğerine tekabül ettiremediğimiz takdirde haki
katen çoktur. Masrafımız altmış milyon altı yüz 
kırk iki bin yedi yüz beş liradır. Varidatımız ve 
hakikî varidatımız, daha asasını tahmin etmiyo
rum. 46 milyon 830 bin liradır. Binaenaleyh 
açık vehlef ulâda gayet azim bir surette görülür 
ki o da 13 milyon 811 bin 830 liradır. Yani büt
çeyi muvazene ettiğimiz takdirde karşımıza çı
kan bundan ibarettir. Bu hakikî midir? Hayır 
efendiler; bunun içerisinde tasarruf edilecek 
oldukça azim mekadir vardır. 

Bu tasarruf miktarı nedir ve ne için bu ta
sarruf yapılmamıştır? Evvelce arzettiğim veç
hile, bu tasarrufu biz derakab yapamazdık. Me
selâ bu tasarrufun içinde teşkili takarrür etmiş 
kadroların, heyet zâbitanın maaşatı, teşkil ede
ceğimiz orduların, anbean tezyit edeceğimiz kuvayi 
müdafaanın muayyenatı, bilfarz diğer bir M t -
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eede hakikaten tesisini arzu ettiğimiz büyük ve 
azim bir telsiz telgraf cihazının bedeli... ve ilâ 
âhiri bir takım masarif mevcuttur ki bu masari-
fatı belki sarfedemeyiz. Her halde heyeti edile
niz takdir buyurur ki bu, bütçeden çıkarılamaz. 
Çünki bugün değilse yarın tediyesi icabedecek. 
Bu noktai nazardan Heyeti Celilenizden Heyeti 
Vekile, her bir dairei vekâlet, kendisinin teşkilâtı 
musammemesine göre 1£ 2 imgelen şeyi almış ve en
cümeni âliniz bu tetkikatı icra ettiği zaman, bu 
tetkikat arasında hakikaten lâzimüssarf olan ve 
belki sarfı mümkün olamıyan bu miktarın tarh 
ve tenzil edilmesini menafii milliyemiz noktai na
zarından muzır addetmiştir. Binaenaleyh bu nok
tai nazardan sene nihayetinde belki altı milyon 
lira raddesinde bir tasarruf olacağını zannedi
yorum. 

Sonra bu altı milyon lira da bir takım, gerek 
istikrazat ve gerek me vadi saire ile kapattığımız 
miktar mevcuttur ki onu yine açıktan tenzil ey
lemek icabeder, Filhakika muhtelif suretlerle Ha-
zinei maliye muhtelif muavenetlere mazhar ol
muştur. Bunlardan birisi, malûmu âliniz, Rusya 
Sovyet Cumhuriyeti tarafından iki defa da vâki 
olan muavenettir ki bu muavenetin tabii daha 
ziyade tezayüt edeceğini ümit etmekteyiz. Fakat 
bugüne kadar varit olan miktarı, bütçemizin bir 
milyon üç yüz bin lira kadar olan ksmına sarfe-
dilmiştir. Yani altı milyon lira tasarruf üzerine 
bu miktarı ilâve etmek lâzımdır, aynı suretle de 
muhtelif emanet akçaları mevcuttur ki bu muh
telif emanet akçaları da ileride sarf edilmek sure
tiyle tabii muvakkat bir istikraz mahiyetindedir. 
Bilhassa Abranosyan meselesi, malûmu âliniz her 
ne kadar miktarı hakikisi henüz taayyün etmemiş 
ise de bu suretle de belki yedi sekiz yüz bin lira 
temin edilecektir. Varidat miktarına bu miktaaın 
ilâve olunarak bu senelik açığın o miktarmi ka
pamak imkânı hasıl olmuştur. 

Bundan maada Ziraat Bankasından bidayette 
bir milyon iki yüz bin lira raddesinde bir istik
raz akdolunmuştur. Malûmu âlinizdir ki o tezeb-
züb devresinde şüphesiz hangi tarafta ne kadar 
kudreti maliye mevcut ise onu Devletin idamei 
hayata sarfetmek ihtiyacı hasıl olduğundan do
layı o zaman Ziraat Bankasından da muavenet 
taleb edilmiştir. Bu Ziraat Bankası, yani milletin 
onluklariyle birikmiş olan bu Ziraat Bankası, şüp
hesiz ki Müdafaai Milliye mevzuu bahis olduğu 
bir zamanda, kendisinin vatana alâkasını göster
mek üzere, Hazineye yardımda bulunmuştur ve 
bu suretle Devletin en mübrem bir takım ihti-
yacatının tesviyesine iktidar hasıl olmuştur. Bi
naenaleyh hakikaten Ziraat Bankasının vaziyeti 
maliyesini müşkil mevkie düşüren şu vatanper
verliğinden dolayı Ziraat Bankasına azim teşek
küre borçluyuz. Ziraat Bankasının tabii vaziyeti 
maliyesini bütçesinin esııayi müzakeresinde İkti
sat Vekili Beyefendi Heyeti Cel ilen ize arzede-
cektir. 

Yalnız şu kadar söylemek isterim ki: Müda
faai Milliye tarafından vâki olan bu bir milyon 
iki yüz bin lira raddesindeki istikraz yüzde altı 
faizli bir istikraz haline kalbedilmiştir ve bu 
faizle beraber iki yüz bin lira miktarı bu sene 
bütçesinden tediye edileceği gibi aksamı sairesi de 
ağnam ve aşar varidatlarının mahlara mahsup 
olmak üzere raptedilmiş olan taksitlerle 1337 
senesinde tamamiyle tediye edilir. Eğer ihtiya-
catı maliyemiz az olur ve eğer varidatı maliyemiz 
muhtelif sebeble tezayüt eder ve Hazinemiz de 
Ziraat Bankasına borcumuz olan miktar bulu
nacak olursa bendeniz derakab bu borcumuzun 
tesviyesini en mühim bir mesele addedeceğim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hem size ve hem 
de İktisat Vekiline teşekkür ederiz. 

MALİYE V. FERİD B. (Devamla) — Şimdi 
Efendiler; şu suretle bütçemizin altı milyon ta
sarrufu ki - bu tasarruf içerisinde muhtelif de-
vaire bilhassa Harbiye dairesine, Müdafaai Mil
liye dairesine ait olmak üzere oldukça azim bir 
tasarruf vardır - bu tasarrufu bir tarafa kaydet
tiğimiz takdirde, açığı altı milyon lira tahmin 
ediyoruz. Muhtelif suretlerle emanattan, ianattan 
yahut istikrazı hariciden Ziraat Bankası tarafın
dan vâki olan istikraza ait olmak üzere üç milyon 
iki yüz bin lira raddesinde olan bu açığa teka
bül edecek miktarı ilhak ettiğimiz takdirde niha
yet vâki olan açığımız, Heyeti Celilenize encüme
ni âlinizin ber tafsil arzedeeeği veçhile, dört mil
yon sekiz yüz bin lira raddesinde, yani beş mil
yona karip bir miktara tenezzül etmiştir. 

VEHVİ B. (Karesi) — İstikrazı, hariciden 
bahis buyurdunuz, muavenet midir? yoksa istik
raz midir? 

MALİYE V. FERİD B. (Devamla) — Efen
dim istikraz tabirini daha muvafık gördüğüm için 
böyle söylüyorum. 

Efendiler; bütün tahsisatımızda tasarruf et
mekte kat 'î bir emel mevcut. Masarifatımızda, sui-
istimalâtı, yanlış sarfiyatı menetmek suretiyle 
en kat 'î bir takım gaye tatbik etmek ve hattâ mar-
hametsizce takibetmekle beraber Heyeti Celileniz 
öyle dört buçuk, beş buçuk milyon raddesinde bir 
açık muvacehesinde bulunuyor. Çünki Heyeti Ce-
lenize arzedeceğim ki ; bilhassa Müdafaai Mil
liye bütçesinin esnayi müzakeresinde, muhtelif 
suretlerle iradımızda tahsiattan bazıları açık 
kalacak, binaenaleyh açığa tekabül edecek ol
makla beraber buna mukabil diğer tahsisatlar
dan bazılarına belki iki buçuk, üç milyon rad
desinde bir takım tahsisatın ilâvesi tatep ve 
teklif edilecektir. Yani şu suretle Heyeti Celi
leniz iki miylon, iki buçuk milyon bir tasarruf 
yapmış olsa bile yine böyle hakikî denecek bir 
açık bütçenizde mevcut bulunacaktır. 

Şunu bu münasebetle arzetmek isterim: He
yeti Celilenizin, bütçenin muhtelif muhassasat 
fasıllarından icra şdeceği tasarrufat, tasarrufatı 
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hakikiye olınıyacaktrr. Çünkü zaten onları biz 
tasarruf addederek, Heyeti Celilenize arzetti-
ğim veçhile, altı milyonu ondan tenzil ediyo
ruz. Tasarruf atı hakikiye bendeniz şuna diye
ceğim k i : mevcut bulunan ve bilfiil vâki olan 
sarfiyattan vâki olacak tenzilâtı hakikiye, He
yeti Celileniz tarafından vâki olacak tasarrufu 
hakikiyedir ve bu tasarruf atı hakikiyeye ne 
kadar gayret edilmiş olsa, şüphesiz senenin son 
ayma vâsıl olduğumuzdan dolayı, gayet azim bir 
miktar teşkil edemiyecektir. Bu dört buçuk, beş 
milyon miktarında bulunan açık ki, bütçelerde 
tesbit ettiğimiz zaman hakikaten kıymetsizdir. 
Evvelce arzettiğim veçhile, rüştü siyasimizi gös
termek, kudreti maliyemizi göstermek noktai 
nazarından gayri matlup olan bu açık, şüphesiz 
ki, Heyeti Celileniz tarafından muhtelif vari
dat ile kapattırılacaktır. Bendeniz tafsil et
mek istemiyorum. İki milyona karip olan bu 
açıktan encümeni âliniz hu miktar için lâzım-
gelen varidatı bulmuştur. 

Bütçenin müzakeresi akabinde encümen ta
rafından teklif edilecek olan bu iki milyon, irat 
Heyeti Celileniz tarafından tasvip ve kabul bu-
yurulduğu takdirde açığımız iki buçuk ve üç 
milyon raddesinde bir şey kalacaktır. Heyeti 
Celileniz tarafından vâki olacak tasarruf atı ha
kikiyeye mukabil olmak üzere encümen tara
fından bırajkılmış. Eğer tasarrufat yapılmazsa 
o halde gelecek senenin bütçesiyle bunun mu
kabili teemmül edilmek ciheti ihtiyar olunur. 

Efendiler; şüphesiz ki, şu suretle varidatımı
zı masarifi meveudemızle tevzin etmolc ve hattâ 
mümkünse 1336 bütçesinden 1337 bütçesine, 
bir miktar da hazinede para bırakmak, me-
nafii maliyemiz noktai nazarından faideli oldu
ğu gibi siyaseti maleyimiz, siyaseti hariciyemiz, 

' siyaseti harbiyemiz, siyaseti dahiliyemiz nok
tai nazarından da azim fevaidi mucip olacaktır. 

Varidatı muhtelife hakkında encümeni âliniz 
tarafından teklif edilecek muhtelif fasıllar, 
yalnız bu sene bütçesi için değil, gelecek sene 
bütçesi için de gayet azim bir faideyi temin 
edecektir. 

Efendiler; şimdiden Heyeti Celilenize arze-
derim ki, 1337 bütçeniz 90 ilâ 100 milyon rad
desinde olacaktır ve Heyeti Celileniz, teşebbüs 
etmiş bulunduğu şu faaliyeti siyasiyede bunu o 
dereceye ısat etmeğe mecbur ve mükelleftir. 
Çünkü efendiler, biz öyle bir cidale atılmışsız ki 
karşımızda bulunan düşmanlarımızın en küçüğü, 
en sağiri yalnız kendi ordusuna elli üç.milyon 
lira bütçe tefrik etmiştir. Eğer yalnız garbımız
da bulunan bu kuvvetle mücadele etmek azmin
de isek biz de ona mukabil kendi ordumuza hiç 
olmazsa altmış milyon lira temin etmek mecbu
riyetindeyiz. Bendeniz yalnız karşınızda bulu
nan bu sağir düşmanı kale alıyorum. Müdafaa i 
Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin yapmış ol-
duklarr hesaba müsteniden Heyeti Aliyonize ar-
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zederim ki o cephelerimizden maada dört 
cephede harp ettiğimiz halde karşımızda bulu
nan ve belki bir cephede karşımızda bulunan bir 
düşman, bizim oradaki askerimize tahsis ettiği
miz masarif atın yüz mislini tediye etmektedir. 
Bu noktai nazardan azmimizi yerine getirmek, 
kararımızı ifa etmek istiyorsak Beyefendiler, 
biz bu vazifeyi başından nihayetine kadar ifa 
edeceğiz. Nasıl ki ordularla çarpışmaktan kaç
mıyorsak, karşımızda .bulunan, bilhassa garpte 
bulunan düşmanla hiç olmazsa o en sağir düş
manın askerî bütçesi ile de çarpışmaktan bir an 
bile fariğ olmıyacağız. 

Efendiler seksen milyon, doksan milyon, yüz 
milyon bütçeden bahsettiğim zaman varidat di
yorlar. Filhakika öyle. Bilhassa varidat husu
sunda Heyeti Celilenizi muhtelif zamanlarda tas
di ettiğimi de pek iyi biliyorum. Fakat bugün 
neticesi Heyeti Celilenize arzedilmiş"olan hulâ
sadan görüyorsunuz ki, Heyeti Vekileniz,Heyeti 
Celilenizden eğer bu varidatı istemez ve su va
ridatı istemez ve şu vaziyeti vücude getirmez
se, işte o zaman mesuliyeti hakikiye ile mesul 
olması lâzımgelir. Heyeti Vekile Heyeti Celi
lenizden varidat istemek değil, masarif atı zaru-
riyeyi tenkis etmek değil; fakat onların çare
lerini Heyeti Celilenize arzetmekle mükelleftir 
ki, Heyeti Vekile hiç bir zaman bu husustaki 
vazifesini ifa etmekten çekinmedi. Bütçemiz di
yeceksiniz ki, vaziyeti iktisadiyemize nispetle 
ağırdır. Evet bütçemiz hem ağırdır, hem de 
ağır değildir. Çünkü bilmünasebe söylemiş oldu
ğum veçhile, bugün bilfarz bir Fransızın taham
mül ettiği, adam başına bütçe, nüfus üzerine se
nevi üç bin beş yüz kuruştan ibarettir. Yuna
nistan'ın adam başına tahmil ettiği miktar bin 
altı yüz kuruştur. Biz varidatı tezyit etmekle 
beraber ahaliimize tahmil ettiğimiz miktar yal
ım altı yüz kuruştan ibarettir. 

Efendiler; bu suretle bütçemiz ağır değildir. 
Fakat yine tekrar ediyorum ki, ağırdır. Mille
timiz hiç bir millete kıyas kabul etmiyecek bir 
surette on senedir, on iki senedir daimî harp 
ve mücadele içerisindedir. On senelik bir harp 
şüphesiz ki faaliyeti iktisadiyemizi rahnedar et
miş ve bunun neticesi olmak üzere variatı umu
miye ve varidatı hususiyei millet tenakus etmiş
tir. Bu noktai nazardan ağırdır. 

Diğer bir noktai nazardan yine ağırdır. O 
da; bilhassa vesaiti nakliyemizin fıkdanı, vesaiti 
nakiliyemizin noksanı vesaiti noksan dolayısiyle 
meydana çıkan bir takım tufeyli tacirlerin millet 
yüzünden fazla fazla kâr ve temettü temin etmek 
suretiyle her bir şeyi kendi kiymetinin muhtelif; 
ezafma iblâğ etmelerinden dolayı ağırdır. 

Vesaiti nakliye derdi, ihtikâr derdi her mem
lekette mevcuttur. Fakat bizim memleketimizde 
her yerden kat kat ziyade mevcuttur, işte bu 
noktadandır ki, ticaret meselesini bir dereceye 
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kadar tehvin etmek üzere Heyeti Celilcnize 
Ileyeti Vekile tarafından bir teklif vâki olmuş 
ve alelûmum ithalâtı vakıanın en büyüklerinin 
doğrudan doğruya Hükümet memlekete ithal 
edilecek havayiç hususunda hiç olmazsa birinci 
kademede bulunan tufeyli tacirlerin menfaat
lerine set çekerek ahaliye kısmen daha ziyade 
ucuz bir surette kendi ihtiyacını temin etmesi 
tarikine tevessül eylemiştir. 

Vesaiti nakliye için Heyeti Celileniz muhtelif 
zamanlarda muhtelif arzu dermeyan etmiş ve 
Heyeti Vekileniz de vesaiti nakliyeyi temin et
mek suretiyle teşebbüsatı muhtelif ede bulun
muştur. Vesaiti nakliye ve ihracat meselelerin
de Heyeti Vekile mümkün olabilen, tasavvur 
edilen her türlü teşebbüsleri yapmıştır. Fakat 
maalesef, bunların heyeti mecmuasından de-
mezsem bile, bir çoklarından hiç bir faide hâsıl 
olmamıştır. Bir kere sahile giden yollarımız hak
kında, âzayi kiramdan, bilhassa o civar azaları 
tahattur ve tasavvur lûtfunda bulunurlar ki, 
ne kadar tahsisat istenirse ve ne kadar para is
tenirse hiç bir vekâlet bunları itadan çekinme
miştir. Bunun haricinde Aydın hattında (Kuşa
dası) civarında (îsfalanuve) limanında bir mah
rece raptetmek suretiyle İtalyanlar tarafından 
vâki olan teklifin birisini Heyeti Vekile muh
telif defalar muhtelif vesilelerle teyit ederek hiç 
olmazsa Aydm hattını Yunan mezaliminden 
kurtarmak ve Yunan işgalinden kurtarmak için 
böyle bir mahreç temin ve tedarikine tevessül 
etmiştir. Fakat maalesef bu husustaki mükâle-
matı, bu husustaki arzuları henüz bir netice! ka
fiyeye iktiran etmemiştir. 

Muhtelif diğer şimendifer yollarının imkân 
müsait olduğu anda ihracatı ticariyemize küşa-
de bulunması ve lâzımgelen masariften katiyen 
çekinmiyerek bunların tüccarımıza nafi olacak 
bir surette ıslah ve imarı yine Heyeti Vekilece 
tezekkür edilmiş ve hattâ yeni bir istikşaf dola-
yısiyle yeniden hu'cihetin tetkiki derdest bulun
muştur. 

Otomobil kolları teşkili için Heyeti Âliyeni-
zin bazı azayı kiramı tarafından muhtelif defa
lar müracaatlar vâki olmuş ve hariçten bir iki 
şirket bu suretle müracaatlarda bulunmuş ve 
Heyeti Vekile bu suretle şüphesiz hukuku milli-
yemize muvafık olmak üzere lâzım olan her tür
lü teşebbüsat ve fedakârlık suretiyle teklifleri 
kabul eylemek için müzakeratta bulunmuş ise de 
tafsilâtını arza lüzum görmüyorum, şimdiye ka
dar maalesef buna da bir cevabı muvafakat alı
namamıştır. 

Tabii şu esnada şimendiferlerimizi inşa et
mek meselesi mümkün olmamakla beraber yine 
Heyeti Vekile yalnız harbettiğimizi değil, aynı za
manda milletin de ihtiyacını derpiş ettiği cihet
le, doğrudan doğruya 1337 bütçesine bir kısım 
tahsisat koyarak, muhtelif cihetlere doğru, asıl 

.merkezi, yani Anadolu'nun kalbini doğrudan 
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doğruya sahile götürebilecek vesaiti itmam et
mek üzere muhtelif . etüdler, muhtelif projeler 
fakip.etmeğe tevessül etmiş ve Nafıa Vekili muh
teremi bu gibi teşebbüsatı kemali ciddiyetle ta
kip etmektedirler. 

Înşaallah 1337 bütçesine bu hususta lâzımge
len bazı tahsisat vaz ve teklif etmek arzuyu ka
tisinde bulunuyoruz. 

Malûmu âliniz Erzurum'dan Erzincan'a 
müntehi bulunan bir hat ki, bu hususta Salih 
Efendi ile kavga etmiyeceğiz, Erzincan'a mün
tehi bulunan bu hattın imal ve inşası için Mü-
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri teşebbü-
satta bulunmuşlardır. Şark Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri bu hususu 
deruhte buyurmuşlar ve zannederim gelecek se-. 
ne bütçesine lâzımgelen tahsisat vazedilmek su
retiyle, gelecek sene mümkün olabildiği kadar 
inşaata devam olunacak, ondan sonra Erzin
can'a kadar bu hattı tamamiyle itmam etmek 
arzuyu şedidinde bulunacağız. (înşaallah sesleri). 

BİR MEBUS B. — Gelecek sene Erzincan'a 
gidecek midir? (Handeler). 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) 
— Efendiler, "işte gerek masarif at bütçesinde, 
gerek irat bütçesinde faaliyeti umumiye bütün 
muvaffakiyetlerin esası olduğu için faaliyeti 
umumiyeyi teşvik ve tergip hususunda Heyeti 
Vekilenin bütün faaliyetleri şu suretle muhtasa-
ran Heyeti Celilenize arzedilmiştir ve Bütçe 
Encümenimizin de bu hususta Heyeti Vekil ey e ib
raz ettiği muavenet neticesi olmak üzere hepi
niz tarafından kabul edilen kanunların da yar-
dımiyle, bidayette arzettiğim veçhile, biraz açı
ğı olmakla beraber hakikaten kavi ve tamüssıh-
ha olduğunu tekrar iddia edeceğimiz bu bütçe
yi kabul ederek, rüştümüzü, rüştü malimizi, rüş
tü siyasimizi bütün cihana ilân ve ispat etmiş 
bulunuyoruz. 

Efendiler, Avrupalıların bizim hakkımızda
ki noktai nazar], kuvvetsizlikle, kudretsizlikle, 
istidatsızlıkla hulâsa edilir, fakat biz her tür
lü ihtiyacat içinde kıvrandığımız, Şarkta, Garp-
te, Cenupta, hattâ Şimalde muhtelif taarruzlara 
mâruz kaldığımız ve kendimizden kat kat kuv
vetli bulunan büyük Devletlerin taarruzuna 
mâruz olduğumuz halde yine bütün bu müşkü
lât içinde Heyeti Celileniz bütçesini tevazüne 
yakın bir surette kapatmak ve bütün ihtiyaca-
tmı yapabilmek s ıretiyle kendi rüştünü ilân et
miştir. 

Avrupa'lılarıa «ağızlarında mevcut bulunan 
şey, vesayet meselesidir. Vesayet! onlar iddia 
ederler kj. biz her husUvSta, bilhassa iktisadi ve 
malî hususatta velayete muhtaç imişiz. İşte 
Sevr Muahedesi dedikleri, üç dörtt Devlet ara
sında memleketimizi taksime matuf olarak ka
bul ettikleri itilâf namelerin, kendi maddi men
faatlerini temin dîvnek ve bizi esarete mahkûm 
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etmekle beraber diSer taraftan da ağızlarında 
riyakâra.uo dolaştırdıkları bu vesayete ihtiyacı
mız dolay isiyle olduğunu ilân etmişlerdir. Hal 
buki biz vesayete muhtaç değiliz. Biz kendi iş
lerimi, en muğlâk ve en mühim işlerimizi ken
dimizi görecek bir halü iktidardayız. 

Sevr Muahedesinin şeraiti maliyesiyle bun
lar bize vesayet değil, aynı zamanda bir de esa
ret vazetmek istiyorlar. Bunların şeraiti mali
yelerini kısacık iki kelime ile arzedeyinr : Bir 
kere gümrüklerimizi tamamen elimizden elleri
ne almak istiyorlar. Gümrükler bundan sonra 
Devletin menafime değil, doğrudan doğruya on
ların arzu etikleri masarife tahsis edilecek, ida
resine hiç biz karışmıyaeağız, Bütçemiz husu
sunda bile bizim elimizdeki salâhiyeti almak is
tiyorlar. Diyorlar ki, sizin bütçenizi sizin Mil
let Meclisiniz yapamıyaeak ve yapamaz. Gön
derdikleri üç tane şapkalı yapacak ve onlarm ya
pacağı tadilâtı Millet Meclisi bozamıyacaktır. 
Bunun hâsıl edeceği irat ile bir kere maliyeyi 
ortadan kaldıracaklar. Maliyeyi Düyunu Umu-
miyeye verecekler, varidatı mevcudemiz ile muh
telif sarfiyat yapacaklar. En birincisi kendi or
dularının işgal masarifini evvelen temin edecek
ler. Hattâ bizim meşgul memalikmiizde ayrı 
bir Devlet mevcut ise, bilfarz Suriye'de olduğu 
veçhile, onların memlekette askeri olduğu ci
hetle o memlekette bulunan işgali askerî masa
rifini yine biz ödiyeceğiz. Bu tediye edildikten 
sonra baki kalan aksamdan esnayi harpte zarar-
dide olan kendi efradının hukukunu tesviye ede
cekler. Eğer ondan sonra para kalırsa onu bi
zim idaremiz için verecekler lütfen. . 

Efendiler, riyakârlıklarının en büyük işare
ti olmak üzere bir maddede diyorlar ki : Biz 
matlubatımızın temini için bu usulü kabul edi
yoruz. Matlubat hitam bulunca gûyâ istiklâli 
millimizi bize iade edecekler. 

İkinci madde ile diyorlar ki : Hayır Cemiyeti 
Akvama soracağız. Borcumuzu bitirmiş olsak bi
le bu habaseti, bu tahakkümü, bu şakaveti or
tadan kaldırmak için Cemiyeti Akvamın fikrine 
müracaat edecekler, eğer o lüzum görürse o za
man bırakacaklar. Cemiyeti Akvam ne demek
tir? Tafsile ihtiyaç görmüyorum* ha Cemiyeti 
Akvam, ha İtilâf, ha murakabei maliye hepsi 
çamurdan ibaret olan bir heyet demektir. Bina
enaleyh boynumuza takmak istedikleri halkai 
esaret, yalnız bir sene, on sene için değil, he
sap; katiyen,, ebediyen bizi esaret altında tuta
rak, bütün faaliyeti içtimaiyemizi kendi menfa
atlerine hasretmek, hamallar gibi bizi işleterek 
paramızı elimizden almak maksadına, emeline 
müstenit idi efendiler. Çünkü bunlar bizim fa
aliyeti iktisadiye ve maliyemizden korkuyorlar, 
bizi serbest bir halde bulundurmak istemezler. 

Umum düyunu umumiyemizin; (162) mil
yon (121) bin (625) liraya mukabil, faiz olmak 
üzere (9) milyon (652) lira olduğunu arzederim. 

Şimdi efendiler, tabiidir ki, yine kendi tasav
vurlarına göre • bunun bir miktarı bizden ayrıl
mış bulunan aksamı memalike tefrik edilecektir 
ve bu bir haktır. Düyunu umumiyeye iştirak et
miş olan arazimizi şüphesiz ki, bizden ayırdık
ları zaman Düyunu umumiyenin onlarla ait bu
lunan aksamını deruhte edeceklerdir. Binaen
aleyh bu miktarı bugünkü kambiyo fiyatı ile tak
dir ettiğimizden bu miktarı 70 - 72 milyon lira 
tahmin ediyoruz. Diğer Devlet bütçelerinde 72 
milyon liradan ibarettir. Binaenaleyh biz kendi 
faaliyetimizle, kendi faaliyeti maliyemizle, ken
di siyaseti maliyemizle serbest ve müstakil ol
makla, hattâ borçlarımızı affetmeseler bile, borç
larımızı tediye etmeğe muktediriz. Binaenaleyh 
bütün yaptıkları, bütün söyledikleri ancak hile
kârlıktan ibarettir ve boynumuza bir esaret hal
kası geçirmek arzusiyle söylenmiştir. 

Sevr Muahedesi efendiler! bir muahedei sul-
hiye değil, bir yağma, bir şakavet muahedesidir. 
(Alkışlar). 

En mükellef saraylarda oturan bu adamlar, 
bir eşkıya mahiyetinde olmak üzere bunu kabu
le icbar ile bir milleti kul, bir halkı ve belki 
bütün âlemi Islâmı esaret altında tutarak onla
rın saileriyle kendi kasalarını doldurmaktan. 
başka bir arzu ve siyaset takip etmiyorlar. (Kah
rolsunlar sesleri). 

Efendiler bu adamlar, elhamdülillah vaziye-
timizdeki inkişaf, ve inkişafı iktisadimiz neticesi 
olarak hiç olmazsa vaziyeti iktisadiyemizi muha
faza için gösterdiğimiz soğuk kanlılıktan ve vazi
yeti dahiliyemizdeki salâhtan nevmit ve ordu
muzu günbegün tensik ve ıslah etmek dolayısiyle 
inşaallah istikbalde hazırladığımız darbelerden 
müteessir, cenupta bir avuç halkımızın yalnız 
fedakârlığına güvenerek memleketi müdafaası ne

ticesinde gayet azim külfetlerle, paralarla ve ordu
larla onları yıkamamaktan mütevellit netayiçten 
dolayı meyus olan bu efendiler bize güya teklif
lerde bulunuyorlar. Yalan efendiler! Yalan...! 

Sevr Muahedesinin mütemmimi olmak üzere 
aralarında eşkıyaca memleketimizi taksim etmek 
üzere yapmak istedikleri (Akord Tri partik) Mü
selles itilâf tarzında tercüme edeceğimiz muka
velename, onlar için o kadar azim menafii hâ
vidir ki, onları terketseler, en büyük kahraman
lıklarla feda etmiş olsalar, ancak bir cüzünü 
feda edebilirler. Bu İtilâf Devletlerinin muh
telif parçalarının hakkımızdaki ifadelerinin, 
söyledikleri sözlerin hepsi yalandır. Efendiler 
tekrar ediyorum/Menfaat o derece azimdir, bıra
kamazlar. Binaenaleyh yalnız yaptıkları, muh
telif suretlerle bizim kudretimizi, bizim müda-
faatımızı kırmak ve bu suretle maksatlarına 
nail olmaktır. Başka hiç bir suretle nail ola
mazlar. Vazıh ve sarih olmak üzere bugüne 
kadar hiç bir teklif ve iddia dermeyan edilme
miştir. Fakat tekliflerinin ne olduğunu bilini-
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yor muyuz? (Bks le-ben'de) içtima eden Baş
vekiller beyanatlarında; biz muahedenin esasına, 
ruhuna katiyen dokunmamak şartiyle muhtelif 
teferruatta bazı tadilât kabul edeceğiz diyorlar. 
îzmir üzerinde güya bir tadilât kabul edecekler. 
Beş sene sonra ârayi umumiyeye müracaat ede
ceklermiş, işte bu kadar. Efendiler, bundan faz
la bir şey yoktur. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Müslüman kalırsa. 
MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — Fakat 

beyefendiler; biz mademki İstiklâli millimizi, 
gayet meşru, gayet muhik bir hakkımızı, bir 
mirasıı tarihimizi müdafaa için meydana çıktık, 
bunların bu ihtiyalâtı karşısında katiyen gaye
mizden biran inhiraf etmiyeceğiz. Onların 
arzularını onlar söylemeden evvel tetkik ede
cek ve arzularının esaslı olmadığı zamanda da
ima yüzlerine şiddetle reddettiğimizi beyan ede
ceğiz. (Alkışlar). Fakat bununla demek istemi
yoruz ki; hakikî bir surette menafii milliyemizi 
temin edecek bir teklifte bulundukları zaman 
onların o tekliflerini de mi reddedeceğiz? Hayır; 
hic bir zaman bu mâkûl değildir. Çünkü gaye 
tamanıiyle harp etmek değil, menafii milliyeyi 
temin- ve tahsil etmektir. Bunun tahsil ve te
min edildiğine kani bulunduğumuz zaman, şüp
hesiz ki, onlardan herhangisi olursa olsun, on
larla itilâf edeceğiz. Fakat olmadan böyle bizi 
eoeuk, ahmak addederek yaptıkları böyle teşeb-
büsata, hususi hareketlere istanbul. ile, bilmem 
ne ile yaptıkları ihtiyalâta katiyen inanmıya-
cağız. 

Efendiler; bunların en büyük gayelerinden 
birisi de; bizi aldatarak bizim bir takım fer'i 
ihtimalât ve hususat ile aklımızı çalarak Kuvayi 
milliyemizi Merkezi Hükümetimizi istanbul'a 
naklettirmek gayesidir. (Hayır hayır sesleri) 
Bilir misiniz ne demek bu? Vücudumuzu gayet 
mahfuz sağlam bir binanın içerisine koyarak 
başımızı pencereden dışarı şakilere teslim et
mektir. Bıinun imkân ve ihtimali yoktur. (Sü
rekli alkışlar) .. Binaenaleyh tekrar ediyorum, 
ciddi, esaslı hiç bir teklifi müzakere etmeksizin 
böyle onların zannettikleri veçhile, bütün siya
siyatı âlemden bi behre, bütün siyasiyatı âle
min cahili olmak üzere burada idarei ' umur 
etmiyoruz. Efendiler; onlar razı olmıyacak 
öyle tahmin ediyorum. Biz bundan katiyen kork
mayacağız. Ne yapacaklar? Blöf mü yapacaklar? 
Ondan da korkmayız. En büyük kudretleri bun
dan ibarettir. Filhakika bugüne nispetle daha 
vahim felâketlere, felâketi iktisadiyeye giriftar 
olacağız. Fakat mademki, Allahın bize. vermiş 
olduğu bu topraklarda, etrafımız büsbütün Sed-
diçin ile kapanmış dahi olsa, kendi ihtiyacatı 
umumiyemizi, kendi ihtiyacatı zatiyemizi, mai
şetimizi temin edecek varidata, mahsulâta mali
kiz; biz hiç bir zaman böyle siyasi teşebbüsler 
karşısında eğilmiyeceğiz. Bunun üzerine bize 
Yunanlıları mı saldıracaklar? Zannediyorum, ki, 

vakti geçmiştir. Bununla beraber onlar bize sal
dırmadan evvel inşaallah biz onlara saldıracağız. 

YAHYA GALIB B. (Kırşehir) — Hem ga-
zanferane inşaallah. 

MALİYE V. FERÎT B. (Devamla) — Efen
diler; Yunanlılarla olan' mücadelemizde zanne
derim ki, hiç birimizin kafasına bir zerre şüphe 
gelmemiştir, izmir 'in ve memaliki meşgulemiziıı 
işgal edilmiş aksamında bulunan Yunanlıların 
denize dökülmeleri için zannederim hiç bilimizin 
zihninden bir dakika bile bir şüphe geçmemiştir. 
Efendiler; bu yalnız bugünün, bu asnn cidali 
değildir. Vaktiyle Keyhüsrevlerin, Daraların 
zamanlarında da bu hakir adamlar, kendi en 
büyük filosoflannın tâbir ettikleri gibi, bu deniz 
kurbağaları bizim arazimize savlet ediyorlar. 
Fakat o deniz knrbağaları Keyhüsrevler, Daralar 
zamanında yine kışkış edilerek denize dökülü
yordu (Alkışlar) Bir asırlık cidal gösteriyor ki; 
hiç bir zaman bu kayaların üzerine toplanmış 
olan bir yığın kurbağa bu memleketteki halkı 
kendi esareti altına vazedemez. Her dakika biz 
onları kovmak kudretini haiziz ve kovacağız. (Şid
detli alkışlar) 

Efendiler; biz Allahın inayetine istinat ede
rek diyoruz ki: Yalnız izmir değil, İstanbul hak
kında da ayni ümitleri besliyoruz. Çünkü biz 
Bizans Hükümetinin düştüğü hataya düşme
dik, doğru yolda yürüyoruz, doğru yolda yü
rüyenlerin muini Cenabı Haktır. Bizanslılar 
kendi memleketleri olan Anadolu'yu bıraktılar, 
gittiler, Bizans'ın surları içerisine kapandılar. 
Belki kahramanlıklar gösterdiler, bilhassa baş
larında bulunan (Vasilevis) hayatını feda ede
rek, kendi vazifesini vazifei saltanatını bihak
kın ifa etti. Fakat kapandılar ve kapandıkları 
için esir oldular ve esir oldukları için mağlûp 
ve perişan oldular, nam ve nişanları ortadan 
kalktı. Fakat biz o hataya giriftar olmadık. Biz 
membai kuvvetimize geldik ve membai kuvamızda 
yeniden Devletimize verdiğimiz teşkilât ile, ye
niden bu kuvvetleri kurmağa azmediyoruz, istan
bul hiç bir zaman Anadolu'ya hükmedemez. Fa
kat Anadolu Istambul'a her zaman hâkimdir. (Şid
detli alkışlar). 

Efendiler; Yunanistan ile kozumuzu pek ya
kında pay edeceğiz, (inşaallah sesleri) Binaen
aleyh düşmanlainmızın karşmııza en büyük bir 
heyülâ suretiyle çıkardıkları kuvvetlerden kork
muyoruz. Daha ne yapaeaklar? itilâf askeri mi 
gelecek? efendiler; itilâf askeri gelirse onlara 
da karşı koyacağız. Onlara da mukavemet ede-
çağiz. Çünkü bjiz ümidimizi katetmedik. Biz 
hakkı hayatımızı müdafaa- ederken kendi huku
kumuzla beraber büyük bir âlemin amaline, ama
li milliyesine istinat ediyoruz. Efendiler; Rus
ya Çarlığı azim bir saltanat teşkil ettiği zaman; 
Bizins'tan vâris olarak iki başlı bir kartalı 
kendilerine timsal olarak kabul etmişler idi. 
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Ben divanını ki; biz eğer bir timsal kabul ede
cek olursak iki başlı bir aralan timsalini kabul 
etmeliyiz. Biz iki kuvvete malikiz: Yüz milyon 
t ürk ve 800 milyon islâm bizim muinimiz ola
caktır. (Alkışlar). 

Efendiler; biz İtilâf .Devletlerinin göndere
cekleri kuvvetler karşısında hiç bir zaman imanı
mızdan nükül etraiyeceğiz. Biz efendiler arka
mızı, bu azim kuvvetlere istinat ettirerek ilâni-
haye mücadele edeceğiz. Beti öyle zannediyo
rum ki; Çanakkale'yi yaşayan bir millet ne ölür 
ve ııo de esir olur. (Şiddetli alkışlar). 

9 .— BEYANAT 

1. — Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyle, 
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa
şanın, ahvali siyasiye hakkında beyanatı. 

BEİS — Efendim, Hariciye Vekili Muhtar 
Bey iadei afiyet eylemiştir, izahatlarını arzu eder
seniz bu celsede vereceklerdir. (Muvafık sesleri) 
O halde bütçe müzakeresini yarına bırakırız, bu
gün Muhtar Beyi dinleriz. 

Muhtar Beyefendi celse devam ediyor. 
HARİCİYE V. V. MUHTAR B. — Efendi

ler, vadetmiş olduğum mâruzâtımı bir hastalık 
dolay isiyle bugüne kadar tehire mecbur kaldı
ğımdan dolayı evvelbeevvel Heyeti aliyenize 
beyanı itizar eylerim (Geçmiş olsun, Allah afiyet 
versin sadaları). 

Bundan evvelki celesatı hafiyede Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin vaziyeti siyasi-
yesinden, bilhassa Şarka taallûk eden aksamı 
hakkında icra edilmiş olan muamelâtın mahiyet 
ve netayicini arzetmiş ve bu netayice nazaran 
Heyeti aliyeııizin şimdiye kadar gösterdiği him
met sayesinde gayet kuvvetli bir mevkie gelmiş 
olduğumuzu maaşşükran arzeylemiştim. Her haf
ta cereyan eden muamelâtı siyasiye hakkında ma
ruzatta bulunmayı, evvelce de arzettiğim veçhile, 
kendimce usul ittihaz etmiş olduğumu söylemiş
tim. Fakat aradan geçen uzun müddet bazı nı-
katm istizahı lüzumundan neşet etmişti. Binaen
aleyh, o nıkat hakkında bugün lâzımgelen malû
matı sahiha ve hakikiyeyi verebilecek bir mevki
de bulunuyorum. 

Malûmu âlinizdir ki, harekâtı askeriyenin hi
tamı üzerine Taşnak Ermeni Hükümetiyle bir 
Sulh Muahedenamesi akdedilmiş ve bu 
muahedenamenin sureti katiyede tesbit 
edilen şekli tarafeyn heyeti murahha-
sası tarafından imza edilmiştir. Bu Sulh-
ahitnamesinin bir maddesi mucibince; bu ahitna
menin tarihi imzasından itibaren bir ay zarfında 
Ankara'da sureti musaddakaları teati edilmek 
meşrut idi. Fakat Heyeti Aliyenizin meçhulü ol
madığı üzere, bu sulhu imza mecburiyetinde ka
lan Ermenistan'da, bir parça haricin tesiri neti
cesi olmak üzere, bir inkılâbı siyasi vücude gel

miş, Taşnak Hükümeti iskat edilerek onun ye
rine, o zamanlar o havalide bulunan Rusyanm On 
Birinci Kızılordusu kıtaatının muavenetiyle bir 
komünist Hükümeti teşekkül etmiş olduğu cihetle 
ahitnamenin Ermenistanca tasdikına ait olan mu
amele bittabi teehhür etmişti ve bu teehhür el-
yevm devam -etmekte bulunuyor. 

Bu esnada Gürcistan'a bu bapta ba
zı notalar dahi tevdi etmiştik ki, bu 
notaların mealini bundan evvelki celse
lerde arzetiniştim. .0 sırada oraya bir do 
mümessil göndermiş ve Gürcistan'ın Ermeni teş-
vikatı ve Düveli İtilâf iye tahrikatı neticesi olarak 
vukubulan seferberlik ve tahşidatınm ihdas ettiği 
vaziyeti vahimeyi tadil etmek için kendilerine 
icabeden teminatı lâzimeyi vermiştik. O sıralar
da Düveli Garbiyenin muavenetine mazhar olaca
ğı ümidini bir türlü terketmek istemeyen Gürcis
tan Hükümeti vâki olan mükerrer müracaatımıza 
sükûtla, mukabele etmişti. Fakat vaktaki Erme-
nistaııla sulh ahitnamesi imza edilmiş ondan son
ra da Ruslar orada tesisi nüfuza muvaffak ol
muştu. Onun üzerine vaziyetini, bizim tarafımız
dan gelecek bir teklihede değil, fakat diğer taraf
tan gelecek bir tehlikede görmekte teehhür etme
yen Gürcistan Hükümeti, birçok zamanlar sükût 
ile mukabele ettiği halde, bilâhare notalarımıza 
cevap vererek, bize bir Sulh Ahitnamesinin 
akdini teklif eyledi. Ancak bu sulh namenin akdi 
için bir şartı mütekaddim dermeyan ediyor du ki o 
da; geçen mayısta Ruslarla Gürcistan arasında ka
rarlaştırılmış olan hududu siyasiyenin, hududu 
milliyenin berveçhi peşin tarafımızdan kabul ve 
tasdik edilmesi keyfiyeti, idi. 

İzaha hacet olmadığı üzere bu hudut Arda
han ve Batum. livalarını da ihtiva ediyordu. 
Halbuki, Türkiye Büyük Millet Meelisi Hükü
metinin maksat ve hikmeti teşekkülü Heyeti Ali-
yenizee mal Cim bir keyfiyet olduğu cihetle böyle 
bir teklife bilâ mütalâa cevap vermek tabii Hü
kümetimiz için mümkün ve caiz olamazdı. Husu
siyle ki, Heyeti Aliyeniz mey anında bu iki liva
nın mebusları da mevcuttur. Bunlar Misakı Mil
lide tâyin edilmiş olan hudut dâhilinde bulunan 
lâyenfek eczayi memaliki Türkiye olduğundan 
bittabi Gürcistan'ın şu teklifine (la ve neam) 
bir cevap vermezden evvel, Hükümet, bütün şark 
mesailini ve garplılarla olan münasebatım nazarı 
dikkate alarak, menafime evfak bir şekli Heyeti 
Aliyenizle badelmüşavere tâyin ve tesbit ettikten 
sonra bir cevap vermek cihetini tabii muvafıkı 
kaidei basiret gördü. Diğer taraftan malûm olan 
esbaptan dolayı maddeler parafe edilmiş olduğu 
halde bir şekli katide tanzim ve imza ve teati edi
lememiş olan muhadenet ahitnamesinin alacağı 
şekli teemmül etmek te Hükümet için en ziyade 
nazarı dikkatte tutulacak mevaddan bulunuyor
du. Binaenaleyh, Hükümet haddi zatinde birer 
birer, münferit birer vaka ve mesele şeklinde te-
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barüz ve tecelli eden bu meselelerin, bu üç mese
lenin yekdiğeriyle olan ihtilâtı noktai nazarından 
sureti katiyede tesbiti esasını teemül etmek 
mecburiyetinde kaldı. Onun için her üç mesele 
hakkında iktiza eden teşebbüsatı siyasiyeye teves
sül eyledi. 

Malûmu âliniz Ermenistan ile yapılan Sulh 
Ahitnamesinin tasdiknameleri teati edilmedikçe 
bu ahitnameye bir şekli katî verilmek ve iki tara
fı sureti katiyede yekdiğerine rapteden diploma
tik âlet nazariyle bakmak mümkün olamazdı. 
Bunun için Hükümet Ermenistan'da zuhur yafe-
te olan komünist cereyanlarının alacağı şekli ka
ti ye meddi nazar etmek mecburiyetinde bulunu
yordu. Acaba orada komünizm hakikaten memle
ketin ekseriyet ahalisine şâmil bir kanaat netice-
sindemi teessüs etmiştir? Yoksa elyevm zannet
tiğimiz veçhile orada vaziyeti kurtarmak için, 
suri bir hareketten mi neşet ediyor? Çünkü bu 
iki şıktan birisinin tecelli edecek şekline göre Hü-
kâmetin bir vaziyet alması iktiza ediyordu. Hu
susiyle tam komünist olan Ermenistan'a, karşı 
Taşnaklarla yapılan ahitname ahkâmının tamamii 
tatbikma, şarkta büyük bir istinatgah bulunaca
ğına- ümit var olan Hükümet, katiyetle tevessül 
edemeyecekti. Çünkü Ermenistan ahitnamesinin 
bize temin ettiği menafi muvacehesinde, Rusya 
ile itilâfın temin edeceği menafii âzime, kat, kat, 
belki binlerce kat fazla bulunuyordu. Bittabi 
hissiyata müstenit bir tesanüt neticesi olarak Hü
kümetiniz menafii hakikiyei milliyeyi elbette ih
mal edemezdi. Bunun için bu meselelerin kâffesi-
ııi yegân yegân tetkik ve tefehhüs etmek mecbu
riyetinde kaldım. 

Bundan evvel arzetmiştim ki; Muhadenet 
ahitnamesin in henüz daha bir şekli katide imza 
vo teatisinden evvel Taşnak Hükümetinin sukutu 
akabında Moskova Hükümeti bize mesaili şarkiye-
nin Rusya ile bil müzakere halli yolunda bir tek
lif dermeyan etmişti. Biz bu teklifi memnuni
yetle telâkki ettik. Çünkü Heyeti Aliyenizce 
sureti katiyede malûm ve mütehakkak bir keyfi
yettir ki; Ankara Hükümeti Milliyesinin muhtaç 
olduğu istinatgahı hariciyi garpta bulmasının 
imkânı yoktur. Elyevm bu imkân husul bulduğu 
veyahut buna yakin istidat vâki olduğu yolunda 
bazı şayiat vardır. İhtimal ki, bu şayiat bir fikri 
mahsusa müsteniden işaa edilmiştir. Halbuki 
Heyeti Aliyenizin mesul bir Hariciye Vekili ol
mak sıfatiyle resmen ve alenen beyan ediyorum 
ki, şimdiye kadar garpta bize istinatgahı kavi ola
cak ve bize ümit verecek hiç bir tahavvül katiyen 
vaki değildir. Binaenaleyh, Hükümetiniz mutla
ka vo mutlaka bu müeadelci uzmada kendisne yar

dımcı olacak haricî bir kuvvei azimeye istinadetmek 
mecburiyetinde bulunuyor. Malûmu âliniz insan
lar arasında nasıl tesanüt elzem ise milletler ara
sında yekdiğerine karşı mütesanit bulunmak 
gayet zaruri ve tabiidir. Binaenaleyh, Taşnak 
Hükümetinin güya Erivan'da teessüs etmesi üze

rine Rusya'nın bazı salâhiyettar ricali siyasiyesî, 
Taşnaklarla yapılmış olan bu ahitnamenin ko
münistlere nazaran biraz ağır olduğu iddiasını 
serdederek bunun tarafımızdan tadili münasip 
olacağı ve Rusya ile aramızda husulünü arzu et
tiğimiz münasebatın daha suhuletle teyessür nü-
mayi vücut olacağı fikrini ileriye sürmüşlerdir. 

Rusya Hükümeti resmiyesinin, yani Mosko
va'nın öteden, beriden kulağımıza gelen efkâr ve 
mütalâatı ne derecede tesahup ettiğini bilmek el
bet Hükümet için, atide atacağı hatavatı siyasi-
yenin tâyini için, gayet elzem bir keyfiyetti. 

Diğer taraftan İstanbul Hükümeti hâzırasmm 
mevkii iktidare geldiği andanberi zaten Ruslarla 
itilâf ve ittifak etmek üzere bulunduğumuzdan 
fevkalâde endişenak ve mütehaşi olan Düveli 
Garbiye kendileri için bir âkibeti elime teşkil de-
ceğine katiyen şüphe olmıyan şu ittifakı, şu ra
bıtayı herçibadâbat imha için ellerinden gelen her 
türlü tedabiri tezviriyeden hâli kalmıyorlardı. 
Binaenalâzâlik şu kürsüden söylüyorum: O Hü
kümetin ki; ekser âzası bizim için gayet dost erba
bı namustan mürekkep zevattır, onların gelmesi 
dâvayı milliye için bir zamanlar büyük bir sebebi 
zaaf olmuştur. Bilhassa buraya muvasalâtları 
o zaafı bir kat daha tazif ve teşdit eylemiştir. 
Bunun böyle olduğunu buraya gelen heyet ke
mali saffet ve samimiyetle kendisi dahi itiraf ey
lemiştir. İşte Rusya Hükümeti bu Hükümetin 
mevkii iktidara gelmesi ve bilâhara Anadoluya 
intikal etmesi ve bu intikali vesile ittihaz ederek 
gerek İngiliz'lerin, bilhassa Fransız'ların bu he
yetin İstanbul'dan çıkması akibinde telsiz tel
grafla cihanın her tarafına gönderdikleri propa
ganda tebliğnamesi neticesi olarak Ruslar bize 
karşı olan vaziyetlerini külliyen tağyir etmişler 
ve Muhadenet ahitnamesinin imzasına mani olan 
sebeb hemen meydana gelmiş ve ahitname der
desti imza bulunduğu halde bizden külliyen selbi 
emniyet ederek aleyhimizde bir çok neşriyat ve 
beyanatta bulunmağa teşebbüs etmişlerdir. Bu 
vaziyet Hükümetimiz için hakikaten endişenak 
bir vaziyet idi. Herçibadâbat bunun önüne geç
mek icab ediyordu. Hükümete teveccüh eden 
hareketlerden hangisinin yekdiğerine nispetle 
âzami menfaati temin ettiğini tâyin ve takdir 
ederek ona göre gayet emin ve kat'î hatvelerle 
yürümek icab ediyordu. İşte bunun içindir ki 
Hükümetiniz doğrudan doğruya Moskova'da 
Rusya Hariciye Komiseri (Çiçerin) e bir nota 
ile müracaat ederek maksadının ne olduğunu, 
Ermenisan'da yapılan sulh muahedesi hakkında
ki mutalâatımn ne merkezde bulunduğunu ve 
ve bizimle Düveli garbiye arasında ileride vuku-
bulması muhtemel olan münasebatımızm kendi
since ne suretle telâkki edileceğini ve Gürcistan 
meselesi için ne düşündüğünü ve Gürcistan'ın 
bize ahitname akdi için bir teklifte bulunmuş ol
duğunu söyliyerek bu nokat hakkında bize ke
mali safvet ve samimiyetle Rusya Devletinin ma-
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kaşıdı hakikiyesinin ne olduğunu söylemesini ve 
şimdiye kadar bizi müttefiki, tabiisi addeden 
Rusya Jİükümetinin bizim . kendisine karşı gös
termiş olduğumuz safvet ve samimiyete mukabil 
bir safvet ve samimiyetle kâffei muamelâtı ha-
rieiyei siyasiyesinden bizi de haberdar etmesi lü
zumunu yazdık. Müsaade buyurursanız bu nota
ları okuyacağım: 

Komiser yoldaş: 
Ayni düşmanlar aleyhinde mücadele edildiği 

ve garb emperyalistlerinin tazyikatına karşı mil
letlerin hürriyeti prensibi birlikte müdafaa olun
duğu cihetle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti kendisini malûm olduğu üzere Sosyalist 
Federatif Rusya Cumhuriyetinin bir müttefiki 
tabiisi addediyor. Buna binaendir ki Rusya ile 
vesaiti muhabere tekrar teessüs eder etmez Rusya 
ile münasebata ve bütün şark umuruna taallûk 
eden bilûmum me'saili müzakere etmek üzere 
Hükümetin salâhiyeti lâzimeyi haiz murahhas
larını tâyine, müsaraat eylemiştir.^ 

Malûmu âlinizdir ki: Rusya Hükümeti bize 
Şark bilhassa Maverayi Kafkas mesailinin bir
likte müzakere edilerek bir ahitnamei resmiye 
raptmı ve bundan fazla olarak eski ahitnamesin
den daha sağlam, daha şümullü olmak üzere bir de 
ittifakı askerî akdini teklif etmişti ve ayni za
manda ihtimal Rusların eseri teşviki, ihtimal 
kendilerinin kalblerinden feveran eden bir te 
şebbüsün neticesi olarak Azerbaycan Hükümeti ile 
kendileriyle bir ittifaknamei resmî aktedilmesi-
ni teklif etmişlerdi. Biz bu teklifi maalmemnu
niye kabul ettik. Fakat mahalli müzakerenin 
Baku olmasını arzu etmiç ve bu arzumuzu da 
kendilerine bildirmiştik. Beyana hacet olmadığı 
üzere Baku merkezi islâm olmak münasebetiyle 
elbette mahalli içtimain, mahalli müzakeratııı 
Baku olması bizim' için esnayi müzakeratta bir 
zemin hazır bulundurmuş olacaktı ve bunda biz 
müteaddit defalar İsrar ettik. Fakat nihayet 
mahalli müzakerenin Moskova olmasını da kabul 
ettik. Çünki bunun için Rusların serdettikleri 
itizarı kabul etmemek, doğru olamazdı ve sami
miyetle kabili telif değildi. Çünki Çiçerin yaz
mış olduğu notada diyor ki: fevkalâde ve sami
miyetle ehemmiyet atfettiğim bu müzakeratı 
idare için Rusya Hükümeti tarafından çıkacak 
heyeti murahhasanm riyasetini ben ifa edeceğim. 
Binaenaleyh Garbla fevkalâde müzakerenin ce
reyan ettiği böyle bir zamanda benim ve ona 
müzahir olacak arkadaşlarımın Moskova'dan in-
fikâki caiz değildir. Sizden son derece rica ede
riz, kabul ediniz, Moskova'da birleşelim demişti. 
Biz de bittabi bu mazeret üzerine Moskova'ya 
gitmeyi kabul etmiştik, işte burada telmih edilen 
şey budur ve Baku'ya gitmek üzere yola çıktığı 
malûmunuz olan heyete de, Bakûye gitmiyerek 
Gümrü'den sonra doğrudan doğruya Moskova'ya 
tebdili hareket etmeleri lüzumu tebliğ edilmiştir. 

Hükümetin salâhiyeti lâzimeyi haiz murahhasları 
müzakeratı mebhusün aııhaya iptidardan mukad
dem, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 
Türkiye ve Gürcistan milletleri arasında müza
keratı sulhiyeye girişilmesi teklifini havi Gür
cistan Cumhuriyetinden bir nota almış, bu me
sele hakkında Rusya Hükümetinin noktai naza
rını öğrenmek ve vâki olacak müzakeratta Rus
ya'nın tarzı telâkkisini nazarı itinada bulundur
mak istiyor. Olbabtaki notamızın Yoldaş (Medi-
vani) ye tevdii tarihi olan 23 teşrinisani 1336 
tarihinden bu güne değin Moskovadan hiç bir 
cevab alınamamış ve Gürcistan Hükümeti de 
bittabi akdi sulh hakkındaki teklifine vereceği
miz cevaba elan intizar etmekte bulunmuştur. 

Malûmu âlinizdir ki Rusya'nın Erivan'da 
Ermenilerle vuku bulan muhaberattan mukad
dem bir mümessili siyasisi vardı ki ismi (Medi-
vani) dir. Bu zat Taşnak'ların inhizamı üzerine 
müzakeratı sulhiyeye girişilmesi teklifi tarafı
mızdan vâki olur olmaz bu müzakerata müm
künse iştirak etmek için Erivan'dan geriye gel
miş ve tarafımızdan heyeti murahhasaya veri
len emri kat'î üzerine bu adam müzakerata işti
rak ettirilmemiştir, işte bu adam elyevm Rusya 
Cumhuriyetinin Ankara sefiri olmak üzere yolda 
bulunuyor. O sıralarda Moskova, ile doğrudan 
doğruya muhabere icrası mümkün olmadığı ci
hetle Moskova ile olan muhaberatı telgraf iye
mize de (Medivani) Yoldaşı tavsit etmiştik. 

Diğer taraftan, istanbul kabinesi âzasından 
olub bize bazı teklif atta bulunmak üzere, in
giliz'lerin musaadei mahsusasiyle, Ankara'ya gel
miş olan bazı zevat hakkında ne yolda hareket 
etmiş olduğumuzu da Şark Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir Paşa vasıtasiyle Yoldaş Medi
vani'ye bildirmiştik. Bütün bu vekayi; zamanı
mızda hükümferma kapitalizmin yegâne istinat
gahı olan cihanşümul emperyalizmin imhası için 
Rusya'ya takarrüb hususunda nasıl bir sami
miyet ile hareket ettiğimizin bir delilidir. Bu ta
riki mümaneatta sonuna kadar sebat edebilmek 
için Ankara Hükümetinin, gerek Büyük Millet 
Meclisine ve gerek bizzat ahalii memlekete Hü-
kümeteyn arasındaki münasebata dair her vakit 
izahatı lâzime ita edebilecek bir hal ve mevkide 
bulunması lâzımdır. 

Kabili inkâr değildir ki; netayici mes 'ude tev
lit edebilecek bir müşareketin şartı aslisi; iki 
millet arasında tam bir emniyeti mütekabile 
tesisi maddesi olup, ancak münasebatı siyasiyenin 
kemali vuzuh ile tenvirine vabestedir. Zannımız 
şudur ki: Rusya Hükümeti tarafından takip edi
len siyasetin bizce tefahüme hadim malûmatı 
talep etmekle tarafeyn arasında bir itilâf tees
süs ve tekâmülüne hizmet etmiş oluyoruz. Ba
ku'ye müteveccihen hareket eden murahhasları
mıza ne yolda bir talimat verebileceğimizi tâyin 
için bir an evvel Rus Sovyet Hükümetinden öğren
mek istediğimiz nokat berveçhi âtidir; 
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külünden sonra Moskova'nın Ermenistan'a karşı 
takib etmek istediği siyaset nedir? Şurasını nazarı 
dikkatinize arzetmek isteriz ki Türkiye ile Erme
nistan arasında aktedilen musaleha cebir ve ik
raha müstenit olmayıpr milletlerin bizzat tâyini 
mukadderat etmesi prensibine müstenit ve müb-
tenidir. 

İstirdat ettiğimiz arazi arasında, malûmu âli
niz olduğu veçhile, Taşnaklann duçarı zulüm ve 
gadri olmuş bir Türk ekseriyeti mevcuttur. Hal
buki her tarafta olan rivayata nazaran; bizce mu
vakkat olduğu katiyen meezum olan yeni bir 
şekli idarenin Emenisan'da teşekkülü vesilesiyle 
mezkûr musalehanamenin tekrar tetkiki arzu 
edilmekte ve ekseriyet ahalisi Türk olan mezkûr 
arazinin tekrar Ermenistan'a iadesi düşünüldüğü 
anlaşılıyor. Onların fikrine nazaran vâki olacak 
böyle bir sureti hallin ahalii mezkûre hakkında 
bir mukaddeme! mahv ve izmihlal olacağına 
bizce şüphe yoktur. 

Saniyen : Gürcistan meselesi hakkında Rus-
yanm noktai nazarını bir sureti dostanede öğ
renmek . istediğimizi bildirdiğimiz halde, bu 
husus hakkında henüz bir cevaba desteres ola
madık. Bununla beraber kırmızı kıtaat ile Gür-. 
cistan asakiri arasında müsadematm başladığı
nı da haber alıyoruz. Eğer bu haber sahih ise. 
aramızda bilâhara süi tefehhüme mahal kalma
mak için bu harekâttan Rusya 'mn makasıdı ha-
kikiyesinin ne olduğunu bilmek isteriz. 

Salisen: İngiltere Devleti İstanbul Hükümeti 
vasıtasiyle bize lâyenkati müracaatlarda bulu
nuyor. Fakat sizinle akdetmek istediğimiz ahit
namenin ruhu mefadına sadık kalmak için bu 
müracaatlara lâyenkati ret ile mukabele ediyo
ruz. Halbuki Avrupa 'nm bilcümle gazeteleri, 
bütün havadis acentaları lâyenkati Rusya ile 
İngiltere arasında münakit muahededen bahse
diyorlar. Hattâ mezkûr ahitname ahiren İngil
tere Parlâmentosunda dahi mevzuubahsü müza
kere olmuştur. Bu haberlerle endişenak Tür
kiye efkârı umumiyesini tatmin mecburiyetinde 
olduğumuz cihetle mezkûr ahitnamenin mevad-
dı mündericesiyle dairei ehemmiyet sahasına 
her halde ıttıla hâsıl etmek zaruretindeyiz. 

Rabian: Cemahiri Müttefikei Amerika İs
tanbul'daki komiseri ile mezkûr cumhuriyetin 
harbe iştirak ettiği andan itibaren münkati olan 
münasebatm iadesi hakkında görüşmek üzere 
Karadeniz sevahilimize lâyenkati memurini mah
susa izam ediyor. Bu keyfiyeti ihbarla bera
ber, Ankara Hükümetinin ve siyasi ve iktisadi 
istiklâli memleketin Amerika Hükümetince res^ 
men tasdiki şartına talikan mezkûr devletle mü-
nasebatı ticariyeye girişmek arzusunda bulun
duğumuzu size bir tarzı dostanede bildiriyoruz. 
Filvaki Rusya Hükümeti de İngiltere ile bu yol
da hareket etmiştir. Hususatı saire hakkında 
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I seri bir cevabınıza intizaren teyidi ihtiramat 

eylerim efendim demiştim. 
VEHBİ B. (Karesi) — Tarihi kaç? 
HARCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ. MUHTAR 

B. — 22 Teşrinisani. Bu esnada idi ki, burada 
I Bolşevik . . . 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 22. Kâ
nunuevvel değil mi efendim? 

HARCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Hatırımda kalmamış. Bulur, veririm. 

Bu sırada idi ki, "buradaki Bolşevik Sefareti 
Müsteşarı bir gün bendenizle mülakata gelerek, 
Taşnaklann sukutundan ve Ermenistan'da 
kendilerinin zu'münee kommünist bir hüküme
tin teşekkülünden sonra yapmış olduğumuz ahit
namenin tadili hakkında ne mütalâatta bulun
duğumuzu sual etti. Mukabeleten; böyle bir su
ale mütehayyir olduğumu ve intizar etmediğimi 
söyledim. Çünkü Tasnaklar ile yapılan bu ahit
namenin esasen Ruslar tarafından ilân edilmiş 
olan milletlerin bizzat mukadderatına hâkim ol
ma prensibine müsteniden yapılmış olmasına, 
göre, hükümet ister Taşnak olsun, ister kom
münist olsun aralarında bir fark gözetmek bi
zim için mümkün olmadığını söyledim ve de
miştim ki ; biz vaktiyle bir harekâtı askerîye 
yapmak istedik, müşareket talep ettik, sükûtla 
mukabele edildi. Ermeniler şöyle zulüm etti
ler, gadir ettiler, nihayet mecburiyet hâsıl oldu, 
silâhla mukabele edildi, şu vaziyet hâsıl oldu. 
Bu vaziyet te sizin için pek arzu olunan bir şey 
zannolunuyor, bu sayede Ermenistan'ı suhulet
le komünize edebileceğinizi zannediyorsunuz, 
öyle bir istidat hâsıl olmuştur. Bu istidadı biz 
tevlit ettik. Sizin hiç bir himmetiniz sepket-
memiştir. Nasıl olur da siz bizim silâhımızla 
istihsal ettiğimiz bazı menafii - ki hiç bir vakit 
kendi zu'mümüzce Rusya'nın murad ettiği pren
siplere mugayir değildir - bunu tadıl etmek.is
tiyorsunuz?. Bunda ağır gördüğünüz şerait ne
lerdir? denildi. 

Arazi meselesine gelince; (Pilebisit) yapa-, 
cağımızı söylemiş, zaten ahitnamede dereetmi-
şizdir. Binaenaleyh şimdilik işgalimiz altmda 
bulunan ve ahitname ile memleketimize ühak 
etmiş olduğumuz arazide, bilâhara bir tereddüt 
ve şüphe üzerine, arayı umumiyeyi de kabul 
edeceğimizi söylemiş olduğumuza nazaran ceb-
rü ikrah yoktur. Bir fütuhatçılık maksadı 
yoktur. Ermenilere her türlü muaveneti mad
diye ve iktisadiyeyi ifa edeceğimizi mütaahhit 
bulunuyoruz. Kendilerine karşı hariçten vu-
kubulacak bir taarruza karşı kendilerini mü
dafaa edeceğimizi de vâit ediyoruz. Şu halde 
Ermenilere karşı ağır addettiğiniz ve lüzumu 
tadili hakkında mütalâa sorduğunuz mevat ne
dir? sualine cevaben: işte bütün silâhlarını al
mak istiyorsunuz. Yetişmedi. Biz de ceva-

l ben; eğer bunlar kommünist ise artık silâhm 
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kendilerine lüzumu yoktur. Bunları kommünist 
olmakla, Rusya Hükümetinin dostu olmaş ol
makla bittabi bizim de dostumuz olmuşlardır ve 
biz de fütuhattı olmadığımızı bu ahitname ile 
ispat ettiğimiz cihetle, bizim tarafımızdan' onla-
lara bir taarruz vukuna ihtimal verilemez. Za
ten ağır toplar bulundurmağa müsaade etmiş 
olduğumuza nazaran böyle bir fikir bizde kati
yen mevcut değildir. Binaenaleyh silâhlarını 
vermeleri lâzımgelir. Eğer ağır addettiğiniz şe
rait bunlar işe, şeraiti-sulhiyemizi icra ettirme
ğe muktedir olduğumuz müddetçe - ister kom
münist olsun, ister Taşnak olsun - bu şeraitimiz
den hiç bir zaman sarfınazar edemeyiz demiş
tik (Alkışlar). 

Bu sualin resmen Moskova'dan aldığı bir 
emir üzerine mi sorulduğunu, yoksa kendisinin 
mütalâai şahsiyesi mi olduğunu sordum. Ceva
ben: Bu, benim mütalâa şahsiyemdir. Yalnız 
Moskova'dan çıkmadan evvel aldığım talimatın 
hututu umumiyesine dair bir sualdir demişti. 
O sıralarda bittabi . . . Burada bir istitrat ya
pacağım. Geçenlerde arzetm iştira ki Rusya Hü
kümeti kommünist kaldıkça bittabi iktisaden 
kendileriyle kat ' i alâka etmeleri mümkün olmı-
yan Fafkasya cumhuriyetlerini kommünist yap
mağa çalışacaklarına katiyen şek ve iştibah 
yoktur. Mamafih Rusya'nın o cumhuriyetleri 
kommünist yapmağa teşebbüs etmelerini bizim 
şu nazarla görmemiz de doğru olamaz. Zaten 
Ruslar bizimle akdi ittifak ve itilâf etmek hak
kında vâki olan teşebbüsatımıza cevap verdikleri 
sıralarda hiç bir vakit bize şeraiti itilâf olmak 
üzere Rusya kommünizminin memleketimize 
kabul've tatbiki yolunda înr şart, bir teklif 
dermeyan etmemişlerdir. Zaten komünizmde 
sağa doğru hâsıl olmakta bulunan cereyan, Rus
ya Hükümetini bize karşı böyle bir teklif der-
meyanından muhteriz bulunduracağı tabii idi. 
Bizim Rusya ile ittifakımız, sırf emperyalizme 
karşı müştereken mücadele etmektir. Bu gaye
de kendisi ile her vakit beraberiz. Hattâ biz 
kapitalizm mücadelesinde dahi Rusların kabul 
etmiş oldukları prensipleri kabul ve memleketi
mizde tatbik edemeyiz. Çünkü memleketimizde 
bunların mahalli tatbiki yoktur ; Biz bunları, 
Rusya sefareti buraya geldiği vakitte ayağının 
toziyle kendilerine anlattık ki, ileride iki devlet 
arasında şayanı teessüf sui tefehhümata mahal 
kalmasın. Emperyalizm mücadelesinde herhan
gi bir memleketle her daim akdi itilâf ve itti
fak edebiliriz. Fakat kapitalizmle mücadele et
mek hususunda onların gayesini kendimize mes
leki siyasi ittihaz edemeyiz. (Bravo sadaları). 

Eğer kapitalizme karşı mücadele etmek lü
zumu, içtimai bir zaruret veyahut bir lüzum ol
mak üzere taayyün ve tahakkuk edecek olursa, 
bu inkılâbı içtimaiyi, ancak bu memleketin ah
vali hakikiyesini,. bu memleketin ahalisinin ru
hunu, temayülâtını bilen, memleketin kendi ev-

lâdı yapmak lâzımgelir. Bunun haricinde hiç 
bir kimsenin, hiç bir sebep ve bahane ile ko
münizm yapmasına bu Hükümet •- ki memleke
tin selâmet ve saadetini temin etmek gibi azîm 
bir mesuliyeti derehte etmiştir - razı ve kail 
olamaz. (Alkışlar). Zaten Rusye Hükümetiyle 
aramızda bu mesele hakkında katiyen ihtilâf da 
yoktur. Eğer aksini iddia eden varsa mutlaka 
bir maksadı mahsusa binaen bunları söylüyor 
ve bu da elbette samimî ve memleketin mena- * 
fii hakikiyesine katiyen muvafık değildir. Bu
nu bir istitrat olmak üzere Heyeti aliyenize 
söylemek lüzumunu hissettim (Tefekkür ede
riz sesleri). 

Malûmu âliniz Ermenistan'da surî bir 
kommünizm idaresi teşekkül etmiş ve hüküme
tin başına (Beyzadeyan) isminde bir hariciye 
komiseri gelmiştir. Bizim, Ermenistan 'da henüz 
bir mümessilimiz yoktur. Fakat bir kaç güne 
kadar onu da tâyin ve izam edeceğiz. Yalnız 
ordumuzun Erivan'da bir irtibat zabiti vardır. 
Onunla Ermenistan orduları başkumandanı 
( Doro.) arasında vukubulan bir müla
katta ( Doro ) ; bundan sonra ben ka
tiyen ordu bulundıırmıyacağmı. Elyevm elimizde 
kalmış olan ba-kiyetüssüyufu da memleketlerine 
göndereceğim, çünkü Taşnaklarm hamakati 
yüzünden memleket ve millet duçarı harabi 
ve perişani olmuştur. Ermeniler şimdiye kadar 
körükörüne kendi amal ve makasıdı mahsusaLst-
rinı takip eden emperyalizim devletlerin bir 
aleti olmuştur. Fakat bundan nefi yerine za
rar ve hüsran hâsıl olmuştur. Ruhan ve hissen 
- bu tabi rl ere dikkat buyurunuz - Türklere pek 
yakın olduğumuzu unuttuk. Fakat bundan son
ra bizim için selâmet onlarla kardaş olarak 
geçinmektir. Binaenaleyh ben artık, herçıbad-
abat her türlü mehaliki gözüme alarak Erme-
nistanda bulunan orduları fesedeceğim ve silâh 
bulûndurmıyacağım demiştir. Bu söz ihtimal 
ki o adam tarafından kemali samimiyetle söy
lenmiş olabilir. Fakat biz bunların asan fiili-
yesini görmedikçe Erministana karşı müttehaz 
olan vaziyetimizi, vaziyeti siyasiyemizi tabii 
tebdil edemezdik. 

O sırada Hariciye Komiseri (Beyzadeyan) 
'tarafından şu yolda bir telgraf alınmıştır. 
«Ankara'da Hariciye Komiseri Ahmed Muhtar 
Beye: Delican mmtakasında başlıyan isyan bü
tün Ermenistanı istila ettiği vakit mevkii ik
tidardaki Taşnaklar isyancılar tarafından tev
kif edilmiştir.» 

Telgrafname esasen Ermeniler tarafından 
Türkçe yazılmış olduğu cihetle tarzı tahri
rinden dolayı birşey görmeyiniz efendim. 

«Taşnaklar denaeti mezkûreyi irtikâp ile 
Ermenistan hududu haricinde kendi menafii-
ni arayarak, firar ettiler. Aynı zamanda GHim-
rüdeki sulh heyeti Taşnaklar tarafından oldu
ğu için onlar da kendi. kendilerine sulhu imza, 
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ettiler. Ermeni Hükümetine açlık ve sefalet te
mininden başka bir iş görmeyen idraksiz 
Taşnak Fırkası her vakit olduğu gibi bu de
fa da bu şaraiti imza ile tasdik ettiler. Şimdi
ye kadar Antantanm elinde - yani düveli ihti-
lâfiyenin elinde - kör bir alet gibi kalan Er
meni Hükümetinin soviyet idareye inkılap ha
rekâtı her halde Türkiye Büyük Millet M celisi 
tarafından pek büyük bir memnuniyetle kar
şılanacağına emniyetimiz pek kavidir. Sovi
yet Ermenistan Hükümeti kemali katiyetle 
emindir k i ; Türkiye ve Ermenistan milleti ara
sında harekâtı hasmane lıudusu ihtimali artık 
kalmamıştır. Bu milletler arasında yeniden te
sis edilecek münasebatı mütekabileye riayet 
hissine müsteniden efradı milletin cümlesinin 
muhtaç olduğu medeni terakkiyat için mazideki 
intikam hissi yerine kardeşlik hissi kaini ola
caktır. Sovyet Hükümeti Taşnaklar tarafın
dan imza edilen mevaddı sulhiyenin muvafık 
ve münasip olmadığı kanaatini sizden bekler. 
iler iki millet arasında, münasebatı müveddetkâ-
lanenin serian tesisi 4çiu tarafeyn halkı kemali 
asayişle hayatı sulhiyeye avdet için Soviyet 
Ermenistan Hükümeti Ermenistan'da vâki olan 
inkılâbatı nazarı itibara alarak tarafeynin muva
fakatini temin edecek bir konferans teklif 
eder. 

Elde edilen malûmata nazaran Türkiye Ku
manda Heyeti tarafından Ermenistan arazisi
nin işgal edilen kısmında icra edilmekte olan 
harekât, eski politikanın takibi hissini verdi
ğinden dolayı başka suretle tetkik etmek kabil 
değildir...» 

Hulâsa, telgraf bu suretle devam ediyor ve 
bunda da diyor ki : Artık biz komonist olduk, 

artık hasmı ıcanınız olan Taşnaklara karşı ittihaz 
etmiş olduğunuz şedit siyaseti tebdil ediniz ve 
bunun için de biz konferans teklif ediyoruz. Bu 
meseleyi yeniden tetkik edelim! Bizde buna 
cevabımızda: 

«Ermenistan'da Garp ve bilhassa ingiliz em
peryalizmin hizmetine girmiş olan Taşnaklarm 
mevkii iktidardan sukutunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti büyük bir memnuni
yetle karşılamıştır. Bunların yerine Türkiye 
Ermenistan milletleri arasında samimi bir 
rabıta vazifesini görecek fırkanın iş başına 
geçmesi üzerinen işbu memnuniyetimiz bir kat 
daha artmıştır. Buna en büyük delil de Güm-
rü'ye dâhil olunca ora komünistlerini daha 
Ermenistan'da Taşnak Hükümeti baki iken der
hal resikâre getirmiş olmamızdır.» Bunun da bu 
maksadı siyasiden münbais olduğu malûmu 
âlinizdir. «Mamafi şimdiye kadar ihtimal he
nüz vaziyeti dahiliyenin takarrür etmemiş ol
masından dolayı Ermenistan'daki Hükümet te
beddülü sırf bir şekil değişmesinden ibaret olup, 

Taşnaklara karşı esaslı bir tedbir ittihaz edil
diğine komonist esasatı dairesinde hiç bir esa-
satı ciddiyeye ve malûmatı vazıhaya desteres 
olamadık. Binaenaleyh şimdilik icraatınıza in-
tizar etmeği tercih ederiz. Gümrü'deki mevaşi 
vesaire mesailine gelince: Erivan'da bulunan 
mümessili askerimiz vasıtasiyle muvafık ce
vaplar ita edilmiş olduğundan buna ilâve 
edilecek bir şey yoktur.» 

Onlar orada bulunan bazı çocuklara zulüm 
yapıldığım ve kuvayi askeriyemiz tarafından 
yiyeceklerinin alındığını ve mevaşinin aske
rimiz tarafından sürülüp götürüldüğünü iddia 
etmişlerdir ki, bunların hepsi duruğu mahız idi. 
O çocuklar dedikleri Taşnakların bilâhara aleyhi
mizde istimal etmek üzere beslemekte oldukları 
yirmi beş bin Ermeni çocuğu için getirmiş ol
dukları iaşe ve ilbas mevadını Ermenilere em
niyet edemediklerinden dolayı Amerikalıların 
talebi veçhile bizim tarafımıza geçirmiş oldukla
rından inbias etmiştir ve bizim o vakit, geçen
lerde de ıcelsei hafiyede arzetmiştim ki, Ameri
kalıların himayesini maalmemnuniye kabul et
miştik. «Binaenaleyh sulh muahedenanıesinin ta
dili meselesine gelince; bunun neden icabettiğini 
anlayamıyoruz/ Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti; kendisini isteyen ve Taşnak Hükü
metinden, sırf Türk ekseriyetiyle meskûn olan 
yerlerdeki Taşnaklardan gördüğü zulüm üzerine 
Ermenilerden son derece mütevahhiş bulunan 
ahaliyi ve zulüm gören yerleri istirdat etmiştir. 
İstirdat olunan arazide reyiâmc müracaat olun
muş ve bunların ekseriyeti rücu reyini izhar et
in iştir, bu mahallerden, Taşnak zulmünün tat
bik edilmekte olduğu bir zamanda bile, Büyük 
.Millet Meclisine müntehap mebuslar gelmiş ve 
halkın bize karşı merbiıtiyeti bu suretle bir kat 
daha ispat edilmiştir.» 

BİR MEBUS B. — Beyanatınızın yarma tehir 
ederseniz daha iyi olur. t 

ALİ RİZA Ef. (Batıım) —' Vakit kalmıyor, 
her vakit böyle oluyor. 

(Devam, devam sadaları). 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUH
TAR B. (Devamla) —• Müsaade buyurur
sanız devam edelim. (Devam sadaları). 

«Halkın bize karşı merbiıtiyeti bir kat daha 
ispat edilmiştir. Buna rağmen biz buralarını 
kılıcımızın kuvvetiyle istirdat etmiş olmağla be
raber tekrar reyiâm usulüne müracaatı ve bu 
esası kabul ettik. Yoldaş Troçki'nin vazı ve ilân 
ettiği veçhile milletlerin mukadderatına bizzat 
hâkim olmaları esasına binaen buralarda Er
menilerin hiç bir hakkı olamaz ve bahusus ki, bu 
yerler Taşnaklara, kendilerine körü körüne hiz
met etmeleri için İngilizler tarafından oradaki 
müslüman ahalinin her türlü hukuku payıma! 

— ışı — 
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edilerek verilmiş yerlerdir. Binaıenaleyh bu hu
susta Ermeni Komünist Hükümetinin fazla su
rette İsrar etmesi, kendisinin ismini değiştir
miş bir Taşnak Hükümetinden başka bir şey ol
madığını ve aynı emperyalist ve fütuhateı bir 
millet olduğu fikrini vermekten başka bir şeye 
yaramaz. 

Muahedenin sair mevadında dahi ihtirasata 
delâlet eden ve bir galibin mağlube zorla kabul 
ettirmesi tarzında bir madde göremiyoruz. Bizim 

Ermenilere bahşetmiş olduğumuz cemaat hukuku
nun aynını mütekabildi Ermenistan islâmlarına 
da bahşettirdik ve Ermenistanla Rusyanm de
nizden muvasalasını her suretle teshil etmemize 
mukabil Ermenistan'ın da bilmukabele Rusya ile 
muvasalamızı teshil etmesini talep eyledik. 

Esliha meselesine gelince: Ermenistan Hükü
metine karşı hiç bir ısuiniyetimiz olmadığının en 
büyük delili; memleketi müdafaa için her türlü 
tahkimat yapmasına razı olmamız ve yalnız onları 
silâhlarından tecrit etmemizdir. Maamafi akdo-
lunacak konferansta bu baptaki vereoelimiz iza
hatta imkân kabul ettiği mertebede bunu tekrar 
ispata hazırız». 

Ermenilerin şu tadil teşebbüsatı bu suretle 
Ermenilere karşı reddedilmiş bir halde bulu
nuyor. Ancak Rusların bu meselede ne dere
celerde musir olduğunu anlamak bittabi bizim 
için elzemdir. Pekâlâ biliyorsunuz ki, muhade-
net ahitnamesi - ki maddeleri parafe (imza) edil
memiştir - bunun imzasına mâni olan keyfiyet, 
Van ve Bitlis vilâyetlerinden bazı aksamın Er
menistan'a ilhak şartı, mütekaddimi ve bu şartı 
muallakın son mülakatta Çiçerin tarafından der-
meyan edilmiş olması keyfiyeti idi ve bu mesele 
Heyeti Celilenizde gayet amik ve hararetli mü-
zakerata mevzu olmuş ve Heyetinizin izhar et
miş olduğu arzunun, Heyeti Vekilenin de perver-
de ettiği arzuya mutabık olması üzerine bundan 
kuwet*almış olan Hükümetiniz, hiç bir sebep 
ve bahane ile arazimizden, Misakı Millî dâhi
linde bulunan ana vatanımızdan hiç bir yerin, 
hattâ en büyük ittifakı siyasi mukabilinde bile 
terke imkân olmadığını Rusya'ya bildirdi. 
Sarfınazar etmesi ve binaenaleyh müşterek dâva
da ta neticei muzaf f eriyetin husulüne kadar müş
tereken hareket edilebilmesi için ahitnamenin 
imza edilmesi keyfiyeti teklif edilmiş idi. Fa
kat bu ahitname elyevm imzaya iktiran edeme
miştir. Çünkü o zamanlar vâki olan itirazatımı-
zı Çirerin'e müdellel bir surette izah ederek, 
bu imzayı alabilecek olan memurumuz orada bu
lunamadı ve turuka muhabere ve muvasalanın 
da intizamsızlığı bu gayenin istihsaline mâni 
oldu. Hattâ bir aralık Ruslar bize bir ahitna-
mei siyasi ile beraber bir de ittifakı askerî ak
dini, teklif ettikleri vakit zaten tek mühim esa-
satı ihtiva eden muhadenet ahitnamesinin şim
diden imza edilmesini menafiine muvafık gören 

Hükümetiniz, eğer Heyeti Murahhasamız Reisi 
Moskova'ya avdet etmemiş ise, bunun Şark 
Kumandanı ve Heyeti Murahhasamız Reisi Kâ
zım Paşa tararından imza edilmesini tensip et
miş ve Kâzım Karabekir Paşaya da bu yaLda 
salâhiyeti tamme vermiştik ve bu, o sıralarda 
Gümrü 'de bulunan ve elyevm Rusya Sefiri bu
lunan (Medivani) tarafından da Rusya namına 
imza edilecekti. Fakat (Medivani'nin) pek haizi 
salâhiyet olmaması keyfiyeti Kâzına Karabekir 
Paşa tarafından da bu ahitnamenin imzasına mâ
ni olmuştur. Maamafih böyle bir teklif derme-
yan etmiş olan Rusya Hükümetinin, yani da
ha şümullü bir ittifaknamei siyasi ve bununla be
raber bir ahitname ve bir de ittifakı askerî tek
lif eden Rusya Hükümetinin elbette eskiden 
muhadenet ahitnamesinin imzası için şart ola
rak dermeyan ettiği tekliften vazgeçmiş olaca
ğını düşünmekte Heyeti Vekile ve Hariciye Ve
kâleti muhikti. Çünkü biz her suretle bu şartı 
katiyen ve katibeten kabul edemiyeceğimizi bar
bar bağırmış ve gayri resmî olsa bile Moskova'
nın simaı ıttılaına isal etmiştik. Muhadenet ahit
namesini imza etmiyen bir Hükümetle, bu şart 
vâki kaldıkça, hiç bir veçhile Rusya Hüküme
tiyle müzakerata girişilmiyeceği bediin idi. Bi
naenaleyh biz zaten Rusya Hükümetinin fikir 
ve kanaatinde büyük bir tahavvül husule geldi
ğini zan ve tahmin ediyorduk ve maalmemnu
niye beyan ederim ki; bu zannu tahminimizde 
katiyen aldanmamışızdır ve bugün o şart orta
dan kalkmış, mürtefi olmuştur. Bu ve bun
dan evvel irat ettiğimiz sualler hakkında Rusya 
Hükümetinin ne düşündüğü hakkında Heyeti 
Ceiiienizce gayet sahih ve resmî ve muhakkak 
malûmat hâsıl olmak için Çiçerin'in bendenize 
cevaben göndermiş olduğu notayı kıraet ede
lim. (Tarihlerini söyleyiniz sadaları). Tarihleri
ni mukayese mi edeceksiniz? Herhalde son za
manlarda alman bir şeydir. (Herhalde söyleyi
niz sesleri). Söylemiyeceğim demedim ki. Ben 
izahat verirken silsilei kelâmımı yalnız tarih öğ
renmek gibi mânâsız bir kayit ile bozmak doğ
ru değildir zannederim. 

Ankara'da Hariciye Vekili Ahmet Muhtar'a 
Sovyet Hükümeti Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hükümetinden aldığı son notadan do
layı memnuniyeti arnikasını beyan ve Avrupa 
emperyalizmine karşı tedafüi bir mücadelede iki 
müttefiki tabii hükmünde bulunan Türkiye ve 
Rusya'nın çalışıcı ahalisi arasında hüsnü tefa-
hüm esasgir olmasından naşi bahtiyarlığını iz
har eder. Sevyet Hükümeti; Rusya hakkında
ki hissiyatınızın sıhhatinden biran şüphe etme
miş olduğu gibi bu mütekabil emniyet ve tefeh
hümü teyit için Türkiye Hükümetinin salifüz-
zikir notalarda işaret olunan noktai nazarları
nı izaha da hazır ve amadedir. Maverayi Kaf
kasya'da sulh ve müsalemetin ancak iki milletin, 
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mütemerkiz idaresiyle teessüs edebileceğine (dik
kat buyurmanızı rica ederim) Maverayi Kafkas
ya'da ancak iki milletin mütemerkiz idaresiyle 
teessüs edebileceğine ve düşmanlarımızın Tür
kiye ve Rusya milletleri arasına ilka etmeğe ça
lıştıkları halde çok şükür muvaffak olamadıkla
rı suitefehhümlerin Hükümeteynden herbirinin 
Avrupa'da takip edeceği siyaset hakkında diğe
rini h,aberdav etmek suretiyle kabili icra oldu
ğuna göre izahatı lâzimeyi kemali memnuniyetle 
ita ediyoruz. 

Birinci mesele; Ermenistan'a- mütedairdir. 
Rusya Hükümeti Türkiye ile Ermenistan arasın
daki sulhun, milletler tarafından bizzat tâyini 
mukadderat edilmesi prensibine müstenit olma
sı lâzımgeldiği fikrindedir. Taşnaklarm Şark 
cephesi kumandanlığmea tahammül edilemiye-
cek derecede mezalim irtikâp ettiklerini Sovyet 
Hükümeti tasdik etmekle beraber Türkiye aha
lisi de dâhil olduğu halde bilcümle komşuları 
hakkında yalnız hissiyatı dostane ile mahmul 
olan yeni Sovyet Ermeni Hükümetinin Erme
nistan'da sakin ahalii îslâmiye hakkında külli
yen tebdili siyaset edeceğine kaviyyen mutmain 
bulunuyoruz. Yine bu cümleden olmak üzere 
Rusya Hükümetinin Türkiye ahali ve Hükü
metlerinin dahi Ermenistan Hükümetiyle ame
le ve köylü ahalisine dost bîr Hükümet, dost 
bir millet nazariyle bakacağına ve gerek ahalii 
mezkûre, gerekse Sovyet Hükümeti Cumhuri-
yesi hissiyatı hasenesini isbat edebilmesi için 
Türkiye ordusunun Gümrü livasiyle Kars li
vasının Şimal ve Şarkındaki nukatı saireyi tah-
live için bilâ teahhür bilcümle tedabiri Türkiye 
Hükümetinin ittihaz edeceğine kanaati tamme-
si vardır. Fikrimize göre mevakii mezkûrenin 
tahtı işgalde bulunması keyfiyeti Türkiye ile 
Ermenistan arasındaki hattı hududun bir hattı 
kati olacağına delâlet edemez. 

Malûmu âlinizdir ki, Ermeni Terle yapılan 
sulh ahitnamesi mucibince hattı hudut taayyün 
etmiştir ve ahitnamenin şeraiti sairesi icra edi
linceye kadar bittabi ordumuz son gittiği mahal
le kadar yerleri de lehine olarak elde tutacak. 
Bugün karargâh Kars'ta, Gümrü işgalimiz al
tındadır ve (Sinay) istasyonuna kadar şimendi
fer hattını lâyenkati teftiş etmek hususunda is
tihsal etmiş olduğumuz hakkı imtiyaz da memu
rini mahsusamız tarafından elyevm icra edil
mektedir. Demin arzetmiştim ki, Ermenistan'
da husule gelen inkılâbı siyasi zahirî ve surî 
bir inkılâptır. Elyevm halkın yüzde doksanı 
- eğer tâbir caiz ise - gayri Komünisttir ve hattâ 
memleketin içinde bir çok yerlerde Taşnak'lar-
la Komünistler arasında hunrizane mücadelât 
devam etmektedir. Bu ahvalin delaletiyle de 
hükmedebiliriz ki, bugün Ermenistan'da hakikî 
bir Komünist idaresi teessüs etmemiştir. Binaen-
alâzaiik Rusya Hükümeti arzu ettiği halde, 
hattâ kuvvei askeriye de bulundurduğu halde, 

henüz Komünize edemediği bu memleketi Ko-
münize etmek için silâhtan gayri her türlü ve
saiti ikn/ıiyeye ve bunu tesahup ettiğine delâ
let edecek teşebbüsatı fiiliyeye tevessül etmek
ten geri kalmıyacağı bedihidir. îşte bu vezaif 
cümlesinden olmak üzere zaten ahitname muci
bince tahliyeye mecbur bulunduğumuz mahalle
rin, bir cemile olmak üzere, yani Ermenileri 
kendilerine celbederek memleketi Komünize et
mek üzere, şimdiden tahliyesini bizden talep 
ediyorlar. Biz ise, malûmu âliniz olduğu veç
hile, şeraiti sulhiyenin hemen az çok aksamını 
tatbik ettirdik. Yalnız silâh meselesi kalmıştır. 
Çünkü zaten ahitnamede silâhların teslimine 
dair sarih bir kayit yoktur. Silâh teslimi, ma
lûmu âliniz olduğu veçhile, ilk mütareke şeraitin-
dendir. Bu ilk mütareke şeraitinden olan aksam 
esiiha tamamen alınmıştır. Fakat maksat, öteden-
beri arzedildiği veçhile, Ermeni'leri mahv ve im
ha etmek, bir milleti hakkı hayattan mahrum 
etmek olmayıp, ileride.dahi tahavvül edecek inkı-
lâbatı âlem neticesi olarak emperyalist Devletle
rin elbette bize karşı bir âleti zulümü olmasını 
menetmek için kendilerini silâhlarından tecrit 
etmek lâzımdır. Binaenaleyh onlar iddia ettik
leri veçhile kommünist iseler kendilerine si
lâhın lüzumu, olmıyacağma nazaran biz bu 
silâh maddesinin lüzum ve tatbikrnda musırrız 
ve lâyenkati orada bulunan kumandanımız 
marifetiyle bu maksadın tahsiline himmet edil
mesi talebinden de bir an hali kalmıyoruz. Bu
nun için Müsyü Çiçerin'in şu notasında en ison 
okuduğum fıkranın mucibi tesir olmaması ikti
za ettiği mütalâasmdaynn. 

Maverayi Kafkas'taki diğer Devlete yani 
Gürcistan'a gelince; Rusya Sovyet Hükümeti bu 
devletle (1920) senesi mayısında bir ahitname 
akdetmiştir. Çiçerin diyor k i ; ahidnamei mez-
burun tamam bir metninin derhal tarafımıza 
tebliği için talimatı lâzime verilmiş olduğun
dan bunun birer suretleri Tiflis'teki mümessili
niz Kâzım Bey vasıtasiyle Ankara 'ya ve Er
menistan'da Kâzım Karabekir Paşaya tebliğ 
edilecektir. Rusya ile Gürcistan arasında mün-
akit mezbur ahitname esasatı dairesinde Gür-
cistanla bir sulh akdini Rusya Hükümeti, Tür
kiye menafii noktai nazarından mucibi faide 
görmektedir. 

Burası tabii, gayet şayanı dikkat bir nokta
dır. Demin de arztemiştim ki, Gürcistan; 1920 se
nesi mayısında Sovyet Rusya Hükümetiyle ak
detmiş olduğu ahitnamenin hududa taallûk eden 

ahkâmı mucibince Ardahan ve Batum livaları Gür
cistan memleketi dâhilinde kalıyordu. Rusya 
Hükümeti, bununla, o ahitname dairesinde ta
nıyacağınız Gürcistan ile bir sulh ahitnamesi 
akdediniz demek suretiyle şimdiden bize, Arda
han ve Batumu Ermenistan'a terkediniz diyor
du. Bundan tabii başka bir mâna çıkamaz (öy
le şey yok sesleri). Bendeniz de ederiz demedim. 
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HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Öyle muahe

de olamaz. 
HARCÎYE VEKÂLETİ VEKlLÎ MUHTAR 

B. (Devamla) — Zatı âliniz itiraz buyuracağı
nız yahut istizah edeceğiniz veya mevzuu mü
nakaşa edeceğiniz nıkatı lütfen kayıt buyuru
nuz, ondan sonra müzakere ederiz. Siz bundan 
ne kadar müteessir iseniz Hariciye Vekili olmak 
münasebetiyle ben belki zatı âlinizden daha zi
yade müteessirim. Bunun berveçhi peşin bilin
mesini rica ederim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) ^— îhtara lü
zum, yok, onu bilirim. 

HARCtYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ MUHTAR 
B. (Devamla) — O halde sizin silsilei kelâmımı 
kesmemenizi bilhassa istirham ederim. 

Bundan evvel Moskova'da bu Ermenistan 
ahitnamesinin, böyle Ermenistan'da bir inkılâbı 
siyasi husule getirmesi üzerine, tekrar tetkik ve 
münakaşası için bir konferans akdini ve bu kon
feransta bilcümle mesaili şarkiyenin de mevzuu-
bahis ve müzakere edilmesini teklif eden Rusya 
Hükümeti, bize vâki olan teklifinde; bu konfe
ransın Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenis
tan murahhaslarından mürekkep olacağını söy
lemiş ve Gürcistan'ı meskûtünanh geçmiştir. Bu, 
bittabi nazarı dikkatimizi celbetti. Halbuki. Kaf
kasya'da müstakar bir hali siyasi, bir vaziyeti 
siyasiye ihdası Rusya Hükümetince, onun mena-
fii noktai nazarından matlup ve müstelzem 
olunca, onu teşkil eden devletlerden biri olan 
Gürcistan'ın tabii ihmal edilmemesi iktiza eder
di. Malûmu âliniz, Gürcülerin bugün Gürcis
tan'da sosval demokrat Hükümeti, yani menşe-
vik bir Hükümeti vardır ve bolşevizme aleyh-
tadır. Şimdi Ermenistan'ı (Bolşevizm) etmek 
istiyen Rusya Hükümetinin Gürcistan'ı (Bolşe-
vize) etmesi gayet tabii bir keyfiyettir. Fakat 
Gürcistan buna mukavimdir ve Rusya Hüküme
ti Gürcistan hududunda tahşidatı askeriye ya
pıyor Âe fırsat düşürürse ve imkân bulabi-
lirse kuvayi müsellâhaya da müracaat ederek 
orasını bolşevize edecektir. Fakat bunun sühu-
.letle kabili istihsal bir maksat olmadığı kendi
since de meczum olan Rusya Hükümeti, zanne
diyorum Gürcistan'ı dairei nüfuzu siyasisine 
ithal edecek bir şekli idarenin tesisine hadim 
olacak tedabir cümlesinden olmak üzere bize 
böyle bir teklifte bulunarak onu kendisine cel-
betmek istiyor ve bu Rusya'nın lâyetegayyer 
propaganda usulü cümlesinden olan bir tedbir
dir. Halbuki bizim, daha evvelce Rusya tarafın
dan almış olduğumuz bazı teminat vardır ki -
teminat denemezse de - beyanatı resmiye vardır 
k i : Rusya Hükümeti bizim Ardahanı da ve daha 
ilerisini de işgalimize müsait bulmuştur. Bugün 
ittifakımıza fevkalâde ragıp olduğu bir zaman
da eski beyanatını unutarak, Rusya'nın şu 
teklifinde Gürcistan'ı meskûtünanh bırakmış 

olması, mühmel bırakmış olması keyfiyeti elbet
te bir maksadı mahsusa müstenit olmak iktiza 
eder. O maksat da, arzettiğim maksattır ve zan
nediyorum ki, bu maksat Moskova'da vukubu-
lacak müzakeretta, tarafeynin yekdiğerine ve
receği ifadat üzerine ibtina edecektir ve Rus
ya Hükümeti zaten Misakı Millî dâhilinde bu
lunduğuna kani olduğu bu livalar üzerinde ha
kimiyetimizin tâyinine delâlet edecek bir iddia 
ve tedbirde bulunmıyacaktır zannı kavisinde-
yim . . . Fakat her halde Heyeti âliyeniz, Hükü
metinizin bu noktada son derecede gayret ve 
metanetle bu maksadı temine çalışacağına 
emin olabilirsiniz. Bu meseleyi Gürcistan bah
sinde bir kere daha mevzuubahis edeceğim. 

Çiçerin devam ediyor: «Tarafınızdan irat 
edilen suallerden en ehemmiyetlisi Rusya ile 
İngiltere arasındaki müzakerata taallûku olan 
sualinizdir. Türkiye'nin İtilâf Devletleriyle ia-
dei münasebat etmesi bizce şayanı arzu olup 
olmadığını soruyorsunuz. Bu sualinize bir sa
mimiyet ve uhuvveti tamme dairesinde itayı 
cevap edeceğiz. 

Bizim ve sizin İtilâfı yun ile olan münasebatı-
mız arasmda bazı mertebe asarı müşabehet bu
lunduğu cihetle mezkûr suare âdeta nefsimize 
hitap ettiğimiz bir sual gibi cevap vermeğe ça
lışacağız. Rusya'da Sovyet şekli idaresi teesüs 

• eder ttmez, bütün cihan ile akdi sulh arzusunu 
izhar ederek Rusya arazisi üzerinde, yani şimal
de Siberya'da, Ukrayna'da, Kırım'da velhasıh 
her tarafta irticai himaye eden itilâf Devletle
riyle akdi musaleha için müracaatı mükerrerede 
bulunduk. Fakat bu devletler iİk devrede bizi 
imha edecekleri kanaatinde bulundukları için 
bizimle müşafeheye bile temayül göstermedi. 

Bilâhara müzafferiyetlermiz tevali edince bi
zimle nhn resmî surette mükâleme teşebbüsatm-
da bulundular. Şimdi Rusya'da Sovyet Hüküme
tinden başka kendilerine muhatap olacak kimse 
kalmayınca, Rusya ahalisinin kendi lehlerine 
birlikte olmadığını ve Sovyetik hakimiyeti, 
Devletinin müdafaaya kadir bulunduğunu 
görünce işte şimdi büyük tereddütle müte-
rafik olmakla beraber bizimle münasebatı 
dostane ve müslihancde bulunmak arzusu
nu izhar ediyorlar. Şimdilik İngiltere ile İtal
ya bu tarika girebilmiştir. Filvaki Londra'-
daki heyeti murahhasamız ile İngiltere müzake
reden, İngiltere Hükümeti bir sulh akti için 
bizimle müzakeratı siyasiyeden kaçarak, yalnız 
iki memleket arasındaki münasebatı ticariyeyi1 

iade ile iktifa etmek istiyor. Sovyet Hükümeti
nin ileride resmen tasdikına intizaren, ticaret 
mukavelenamesine fevkalâde haizi ehemmiyet 
bazı mevaddı siyasiye dercettirilmesine gayret
ten hali kalmıyor. Mevaddı mezkûreden bazı
larını İngiltere ceraidi Tesmiyesinde gördüğü
müz veçhile berveçhi âti zikrediyorum diyor ve 
İngilizlerin teklif ettiği tarafeyni âkideynden 
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her biri diğer taraf hakkında hasmane muame
lât ve teşebbüsattan ve arazisi haricinde diğeri
nin müeasesatı aleyhinde ya doğrudan doğruya 
veya bilvasıta propagandadan içtinap edecek
tir.» 

En ziyade korktukları nokta da budur ve 
başlarına gelecektir tabii. 

Okumağa devamla «Bilhassa Rusya Sovyet 
Hükümeti İngiltere'ye hasan ve menfaatine mu
zır her türlü tesebbüsat ve telMnattan feragat 
eyliyeeeği gibi asıl İngiltere dâhilinde, İngiltere 
İmparatorluğunun aksamı sairesinde ve Kafkas
ya ile Anadolu, İran, Efganiatan ve Hindistan'
da bu misiilû propagandalara müzaheretten 
sarfınazar edecektir,» 

Son ölümünün nerede olduğunu görüyor. 
Diğer madde: «Rusya Hükümeti bu kabil 

tesebbüsat. ve telkinattan kendi tebaasını da 
meneyliyecektir» Çiçerin diyor ki: 

«İngiltere bizden, bizim .gibi bütün bir ciha
na karşı, gayri müsavi vesaitle mücadele ederek 
ihrazı muvaffakiyet eden bir galipten değil, 
bir mağlûptan istenebilecek t&ahhüdatı siyasiye 
talebinde bulunuyor. Biz bu maddeleri kabul 
şöyle dursun, onların münakaşasını bile reddet
tik. Biliyorsunuz ki, İngiltere, bilcümle Garp 
Devletleriyle her türlü muhasebatımızı katetme-
mizi istiyor. Öyle bir şey. istiyor ki, kabulümüz 
halinde bizim iğin zinde bulunmanın imkânı kal
maz. Bu nıkatı tetkika bile lüzum görmedik. 
Böyle vâki olan reddimize İngiltere Hükümetinin . 
henüz ne cevap vereceğini bilemiyoruz. 

Daha geçen temmuzda muvafakat edebildiği
miz yegâne şey atiyen Rusya ile İngiltere arasın
da akdedilecek muahedenameye taraf eynin yekdi
ğeri memalikinde veya haricinde hafi tesebbüsat 
veya propaganda da bulunmaktan mukabeleten 
sarfınazar edecekleri hususunun bir prensip ola
rak kabulünden ibaret kalmıştır. 

Mevzuubahis olan Ticaret mukavelenamesine 
gelince :: Bu mukavele elyevm derdesti tezekkür 
olup bunun sureci posta ile tarafınıza irsal edil
miştir. İşte İngiltere ile olan' münasebatnnız 
bunlardan ibaret olup sekiz aydan beri Heyeti 
murahhaşamızm bilânetice Londra'da bulunmak
ta olmasina nazaran, hissiyatıma, İngiltere'nin 
bizimle bir ticaret' mukavelesi akdine lüzumu âcil 
görmediği merkezindedir. (Yani'bizi aldatıyor). 
Zavahîri ahvale bakılınca İngiltere'nin Rusya ha
yatı iktisadiyatını tamir için makina ve sair ih
tiyacı müruru zamanla ne kadar istidat ederse 
kendisiyle uyuşmak hususunda o kadar uysal 
olacağımız zihabmda bulunduğuna hükmetmemiz 
iktiza ve icabeder. İngiltere resmen sulh akdet-
mekskin bizi kendisine, bu suretle siyasetine rap
tedebileceğim ümit ediyor. Size şurasını Sildir
mek isteriz ki, İngiltere bu mebhaste pek ziyade 
aldanıyor. 

İtilâf Devletleri meyanında kendisinden en az 

zarar gördüğümüz İtalya ile olan münasebetimiz 
meselesinde dahi İngiltere bu suretle aldanmıştır. 
Filvaki İtalya ile aramızda olan mücadelede 
en az müteaddi olmuştur. Rusya ile İtalya, Ti
caret mümessüleri taatisini tahtı karara almışlar 
ise de İtalya Hükümeti tâyin ettiğimiz mümessil
lerin Roma'ya muvasalâtlarını tehir için elinden 
geleni yapmaktan da hâli kalmıyor. 

Fraosaya gelince: Bize karşı şimdiye kadar 
hasım kalmıştır. Bu Devletle aramızda hiç bir 
müzakere vâki değildir. Daha pek uzun bir za
man aramızda müzakereye yol bulunamıyacağı 
zannı kavisinde bulunuyoruz. 

İngiltere'nin size teklif atta bulunduğunu ve 
Türkiye Hükümetinin İtilâf Devletleriyle iadei 
münasebat edebilmesi hakkında Rusya'nın ne fi
kirde olduğunu sual ediyorsunuz. Bizim takdiri
miz şudur ki, şimdiye kadar yaptığınız gibi, em
peryalist ttüâf Devletlerine karşı bakemai mu
vaffakiyet icra ettiğiniz mücadelâtı kahramanane 
ile memleketin istiklâl ve masuniyetini müdafaa 
ediyorsunuz. Bu müsaraa mezkûr Devletlerle 
Türkiye arasında iki suretle neticelenebilir: Tür
kiye ah&lisi, doğup büyüdüğü vatanından ve bil
hassa Istanbuldan Avrupa fütuhatçılarını ya si
lâh ile tart ve ihraç eder, yahut İtilâf Devletleri 
Türkiye ile cereyan, eden bu müsaraada Türkiye 

halkının şeref ve haysiyetini ve istiklâlini sonuna 
kadar müdafaaya azim ve kadir olduğuna kanaat 
getirerek, bir grizgâh bulmağa çalışarak harpten 
sarfınazar eylerler. Fakat Rusya Şûraları Hü
kümeti bilir ki; emperyalist Hükümetler fethet
tikleri yerlerden bir sureti muslihanede feragat 
edemezler. Onların indinde hak ve adaletin bir 
mânam yoktur. Onlar yalnız kuvvete boyun eğer
ler. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metine İngiltere Hükümetinden teklif at vâki,ise 
biz öyle düşünüyoruz ki, İngiltere bu teşebbüste 
samimi değildir. Onun bu veçhile hareketinde iki 
maksadı olabilir. Ta kendisini kahramanane mü
dafaa eden Türkiye halkı, araşma inhilâl esbabını 
sokarak kuvvei mukavemetini kesretmek (M son 
zamanlarda buna şiddetle tevessül etmiştir) ve 
yahut Sovyet Rusya'sı ile olan mücadelesinde 
Türkiyeyi kendi tarafma celbeylemektir. 

(Bu da Rusya'nın dahi Anadolu Hükümetine 
de ne derecelerde büyük kıymet verdiğini göste
rir büyük bir sözdür). Fakat biz öyle zannediyor-
ruz ki, bu plânlar faidesk ve neticesizdir .Çünkü 
Türkiye Hükümeti ile Rusya arasındaki menafi 
hiç bir vakit tearuz edemez. Heran teceddüt 
eden dostluklarını ihlâl eyleyemez. Maahaza 
milletin (Yani Türkiyenin), bir hayatı müsale-
mete kavuşarak, yedi senedenberi devam eden ni
ce muharebatta duçar olduğu cerihalarını sarmağa 
müsait surette hitamı mücadelâtı temin edebile
cek teklif atı da redde sebep yoktur. Fakat fik
rimiz şu merkezdedir ki, Türkiye Hükümeti her 
şeyden evvel vâki olacak teklif atın aleni ve res
mî olmasını ve akabı vukuunda Türkiye toprak

la -
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İarının ve bilhassa payitahtın, .hangi milice men
sup olursa olsun» kuvayi ecnebiyeden derhal, tah
liye etmesıini talep etmelidir, (ki, Hükümetinizin 
şimdiye kadar takip ettiği bundan sonra da4âkip 
etmek i â mflftda bulun.djuğu. mesleki te İraÂıır). 
Esnayı, müzakerede Türkiye,topraklan,.üzerinde 
ecnebi kıtaatı askeriyesinin bulunması Hüküme
ti gayri müsait, biri mevkide bulsu^aracıakbir-.teh-
likei, daime teşkil eder. Rusya • .Hükümeti, top
rakları üzerinde ecnebileri ,tart ve ihraç, ettiği 
gündür ki, Beynelmilel mevkiini tarsine ,ve em-
periyajist devletlere kendisini saydırmağa. mu
vaffak olabihniştir. .üusyanın payitahtı, ecnebi 
işgali,,altında-bulunsaydı Londra mü«akeratında 
istiklâl ve maneviyetini muhafaza , etmek pek 
müşkül olurdu. 

î$te hututu ameliyesi dahilinde izah edilmek 
üzere noktai. nazarımız budur. Bu, noktayı. daha 
ziyade tafsile • hâzırız. Tarafınızdan i tafsilât ve 
izahat. almak arzusunda bulunabileceğiniz bil
cümle sualleri irat edebilirsiniz. .Netieei kelâm 
olarak şurasını-beyan ederim>ki;'Bj^misillû itfka-
tı nazar teatisi keyfiyetinin ehemmiyeti fevkalâ
desi vardır ve Türkiye »BüyükiMüllet-Meclisi'Hü
kümetinin bu bapta irat- etmek -lûtfıtöda buluna
cağı suallere karşı beyanı fikir ve mülâhaza et
meği pek arzu ederiz. (Bravo sesleri). 

Hariciye Komiseri 
Çilerin » 

* HARİCİYE VEJL^LETÎ VEKÎLÎ MUH
TAR B. (Devamla) — Şinaşnaleyh Moskova'ya 
gittiğimiz vakitte bu,tarz müzakere! tahrir^yeyi 
idame .etmek suretiyle, Mpsköya'da konferansın 
içtima .edeceği gamanda aktediiecek herhangi ahit-, 
name esasını teşkil edecek mevat az çok teayyün ' 
etmiş olacak ve ümit, ederim ki» bunun,neticemi ol-' 
mâk( üzere, bu ahitname gayet suhuletle aktedüe-
cektir, 

Tekrar, Gürcistan meselesine ,rüpn »eleğimi 
arzetmiştim. . Bundan evvel a^zetmÂş^olö^ğum 
veçhile, s bizim bidayeti muhaaematta v^ki^olan 
teklifatımızı sükutla geçiştiren Gürcistan üjikü- < 
meti, vaziyetin «gayet kavi bir surette.rleh&njze , 
inkişafını gördüğü,andan itibaren ye^jfea3şa; 
11 nci KızılorduuaJisa*mjnın Ermenistan'&wı ve 
diğer Vrangel ordusunun inhizamı üzerine hali 
kalan-.ordulardan birikısmının ^üreista^hudiUt- > 
İarının üzerinde tah^idjaü.-ggrür görmez. jbizjjm,*ie 
akdi müsalâha- teklifinde- ,bulundu ve .süratle j 
bizden, cevap istedi. Halbuki o sıralarda, şimdi
ye kadar taf silen vâki. olan bey,anatnn,dan anla-. 
şıldığma nazaran, Rusya ile müzakereye.girişmiş 
ve bütün Kafkasya'ya,*şarka ait. mesaili.müştere-
kenin, teşekkül edecek bir konferansta müzakere
sini) kabul etmiş öUuğumuz, cihetle,,' Bittabi JŞus-. 
ya'nm noktai .nazarını, yand her .vakit Çfürcüstan 
üzerindeki vaziyetiyle, iktisadiyatiyler harabatiy
le, kudret ve kuvvetiyle ^ haizi > nüfuz olabilecek 
Rusyanm noktai,na^iı&liam^ikçe,buna.cevap, 

vermeği muvafıkı.ihtiyat görmedik. Binanena-
leyh, ykıe -bir teşebbüste bulunmak istedik ki, 
niçin Rusya» Hükümeti bize vâki olan teklif te'bir 
defa Güjjcüstan'r ihmal etmiştir ve bu baptaki 
noktai nazarı nedir? Saniyen Gürcülerden de 
bize bı** teklif. dermeyan edildikte,,mayısta Rus
larla aktetmiş oldukları ahitnamenin-hududa ta
allûk eden aksamı, ^şjresinole bir rGrürcijşıtan'ın 
^abulünp.,1şartı .mütejfc&ddim olarak J?jzç dermeyan 
etmesinin sebebini de-Öğrenmekte bittabi hüyük 
f ayçla, ,yardı. 

..^a^nediyîOrumikÛ Şagkasya. Hükümetleri için
de f)?izim Hükümetimizin maksadı teşekkülünü- en 
ziyade,bilenlerden birisimde.Gürcistan Hükümeti
dir. Bizim daima neşriyatımız, QJ$&a aksini gös
termiştir. Gidenler, gelenler vardır. Bu.Hükü
metin maksadı teşekkül ve takip ettiği .gayei siya-
siyeyi bildikleri ' gibi bilhassa Misakı iMillî 
geçen sene .şubatta' İstanbul'da tertip ve tanzim 
edilip bilcümle Devletlere ve konferanslara tev
di edildiği vakit GKircüstan'ın da. orada mümes
silleri vardı. Bunlar orada gazetelerle, • bütün 
vesaiti saire ile ilân edilmişti. Bunu Gürcüstan 
Hükümetinin bilmemesine imkân yoktu. Gür
cüstan Hükümetinin vaziyeti bu kadar gevşek 
ve zayıf olduğu halde, bir taraftan Sovyet 
Kırmızı orduları, hududlarmda tahşit edilmekte 
olduğu' ve diğer taraftan bizim gayet kahir ve 
arzu ettiği Y-noktada amali siyasiyesini icraya 
kadir bir ordumuzun burnunun dibinde bulun
duğunu gördüğü ve garp Devletlerinin-hattâ en 
kudretlilerinin bile, kendilerine muavenet yap
mayacaklarına kanaat getirdikleri bir sırada bu 
kadar emperiyaüst; şekilde bir teklifte bulun
ması garip bir haleti ruhiyeye, delâlet, >eçler. İh
timal çok söyleyip az, koparmak gibi bir pazarlık 
maksacjflaa da müstenit olabilir. Fakat her hal-
"de böyle bir teklifte, bulunmuştur. Biz. elyevm 
kendisi&e bir, cevap jvermedik ve Rusya Hükü
metinin bu mesele.hakkındaki fikri henüz tavaz
zuh etmemiştir ve tavazzuh edinceye .kadar da 
buna cevap-vermek-arzu etmiyoruz... Fakat her 
halde şuralını Würkiye Büyük, Millet Meclisi .Hü
kümetinin .menafü) azimei siyasiyesL cümlesinden 
olmak üzere zikrederim.ki, bu HüKÜimet.bu kon
feransla • Güreüstan Hükümetinin çlahi bir mu
rahhas ,bulunduracak içtima, etmesinde kendisi 
için .büyük bir .fayda görür. Bunu istihsale çalı
şacaktır. Ye teşebbüs te etmiştir. Şu halde, de
mek kv.biz, Gür-eülerje yapılacak..afcidname^e .ga
yet mühim bir .mesele karşısında , bulunuyoruz. 
O da, M.î akı milî dairesine, mejmlek^tin tamamıi 
istiklâlini temin e$e#eğini j addetmiş ve bütün 
mçml^ketin efkârı, umumiyesdni ve bütün ^mille
tin izinde kuvvetini, ancak bu taıahhütle etrafına 
toplamış olan bu.Hükjümet,. elbette makamda mu
gayir, ^ujıalif (olabilecek,.bir;iahitnameyi tezek
kür *ve, imza edemez. Faikat işte-, işin çetin ve 
nazik noktası burasıdır. 

Fakat,.kab.iH inkâr olmıyan, Şakayıktanjbiri-

• 6 — 
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si de; Batum Limanının vaziyeti mahsusasıdır. 
Batum bütün Kafkasya cumhuriyetlerinin, ora
da yaşayan on iki milyona karip muhtelif ana
sıra mensup milletlerin yegâne••> teneffüs pençe- '•• 
residir. 

Binaenaleyh Şarka ait enternasyonal bir va
ziyeti mahsusası vardır. Fakat Batum 'a olan bu 
alâka yalnız Kafkas Cumhuriyetlerine ait değil
dir. Rusya Hükümetinin, demin ar-zettiğim' 
veçhile, bir çok alâikten dolayı Batum limanı-
üzerinde alâkai mahsusası vardır. Binaenaleyh 
Ardıhan'da müşkülâta uğramıyacağı zannı kavi
sinde bulunan hükümetinizin bu meselenin hal
linde iktihamı müşkül bazı tekâlif karşısında 
bulunması muhtemeldir. Onun için bu noktanın 
Heyeti Aliyenizce sureti mahsusa da teemül edil
mesi iktiza eder. Pekâlâ malûm olan hakayık-
tandır ki, bilhassa memleketin, devletin mukad
deratı âtiyesini belki uzun seneler için takyit 
edecek olan bu gibi muahedata dereedîlecek bir 
karan katî alabilmek için evvelbeevvel Heyeti 
aliyenizin muvafakatini tahsil etmek mecburiye
tindedir. işte şu vesile ile Hükümetiniz bu me
sailin esnayi tetkikmda Batum'a taallûk eden 
meselenin ihdas edebileceği müşkülâtı ve bu me
selenin halli ne suretle kabil olacağının tezekkürü

nü Heyeti Aliyenizden rica ediyoruz. Bunu isterse
niz ileride bir eelsei hafiyede ayrıca mevzuubahis 
ve münakaşa ederiz ve o müzakerattan Hüküme
tinizin istintaç edeceği' esaslar dairesinde Hükü
met te murahhaslarına bu mesele hakkında tali
matı lâzinityi ita eder. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Kârahisarı sahib) — 
Bir eelsei hafiyede mevzuubahis ederiz demiştik, 
o vakit daha iyi olur. 

HARİCÎYE V. V. MUHTAR B. — Heyeti 
Celileniz nasıl kabul ederse bendeniz de onu ka
bul ederim. (Celsei hafiyede sesleri). 

bu mukavemete karar verdik? Bunların elbette 
bir hududu vardır. Biz hiç bir vakit namütena
hi, lâyüat velâyühsa metaliple ortaya atılmış bir 
millet, bir hükümet değiliz... İstediğini müdrik 
bir milletiz. Mazimiz parlak olmakla beraber 
halimizi de derkeder, kendimizi neye kadir 
olduğumuzu da bilir bir milletiz. Bu millet 
tâbir amiyane görülürse de gaye.t manalıdır 
(Pişkin bir milletir). Binaenaleyh istediğini de 
bilir. Bizim istediğimiz; hududu millî dâhilinde 
iktisâdi ve siyasi istiklâlimizdir. Efendim, bunu 
bugün, gıllî ğıştan-âri olarak,, resmî ve aleni 
bir lisânla bize dermeyan edecek ve kabul ede
cek her devlete şimdiden elimizi uzatmağa hazırız. 
Fakat btr yolda bir teklif elyevm, vâki değildir. 
İhtimâl'katiben vukua gelir. Az çok istidat yok 
değildir.; Avrupa 'daki cereyanatı saireyi takip 
eden Hükümetiniz, Avrupa 'da l Sevr ahidname-
sirii bize kabul ve tasdik ettirecek bir kudretin 
kalmamış olduğuna kanidir. Biz bu ahidnâmeyi 
kabul ve imza etmedik. Çünkü o bir hücceti 
katitedir. Onu kabul edemeyiz. Fakat Emin 

„ olunuz * M;,r İtilâf Devletlerinden hiç birisinin 
parlamentosunun kabul etmiyeeeğine ve hattâ 
Fransız Parlâmentosunun da reddedeceğine kani 
olarak söz söyliyorum. Bu millet haktan iktibas 
ettiği küvvei âzmiye ile böyle resmî bir teklif 
vukua gelinceye kadar'intizar edecektir ve gel
diği vakitte mâkasitı milliyesini tatmin ettiğine 
kani oîdüğtı gün akdi ittifak etmekte bulunduğu 
Rusya Hükümetini katiyen gücendirmeden akdi 
sulh edeceğiz; Fakat bu Hükümet, mesuliyetini 
gayri müdrik olduğunu gösterecek tarzda gayri 
resmî teklif âtı hüsnü telâkki edemez. Çünkü 
bu gibi teklifât şimdiye kadar defaatla vukua 
gelmiştir. Bunları Fransızlar da yapmıştır, 
İngilizler de yapmışlardır, Amerikalılar da yap
mışlardır ve elyevm de yapmakta bulunmuşlar
dır, Meselâ Fransa Hükümetinin teklif atının 
•-• Bunu geçen gün de arzettim, belki üçüncüsü 
veya dördüncüsüdür - Son vukubülan müraca
atları bir üsera mübadelesini vesile ittihaz ede
rek Zonguldak'a gönderdikleri bir memuru mah
sus marifetiyle vâki olmuş bir tekliftir. Ebleh-
firibanedir. Biz üserayi mübadeleye hazırız. 
Çünkü emin olunuz ki, üserasma karşı harbi 
umumide en müşfikane hareket etmiş olan bu 
âli cenap millettir ve o yolda kendilerine. mua
mele edilmektedir ve Cenevre ahkâmı mucibince 
biz bunu her zaman iadeye hazırız. Kendilerine 
de teklif ettik. Aramamışlardır. Şimdiye kadar 
geçenlerde vâki olan tekliflerinde, evvelâ bizim
kileri verin, sonra da sizirikilerini gönderelim 
ve ondan sonra müzakeratı sulhiyeye girişelim 
diyebilir;: Bir defa böyle muazzam bir iş, bugün 
bir milletin hayat ve mematının belki bitmez tü
kenmez istikbalinin taallûk ettiği bir mesele, böy
le yüzbaşı gibi, sefaret kâtibi gibi ufak memur
larla müzakeresi kabul edilecek derecede küçük 
değildir. Bu işler resmî ^salâhiyeti haiz memu-

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Şükrü 
Böyin teklifine temas eder bir teklifte bulunmak 
isterim. Ihtimaiâta ait olan mütâlâat münaka-
şatl mueib oluyor. O halde bunu da celsei ha
fiyeye terkedelim. 

HARİCİYE V. V. MUHTAR B. — Müsaade 
buyurursâftız1 bu Şark Vaziyetine burada hatime 
verelim. Eğer tensip ederseniz Garp ile olan 
münasebatimıza dair beyanı malûmat edeyim. 
Bir defa Heyeti Celilenize demin de arzettiğini 
veçhile, sureti katiye ve katibede emin ve mut
main olmalıdır ki, Hükümetimiz İtilâf Devletle
rinin hiç birisi tarafından bir mâna ifade eder 
lisanr resmî ile zikredilmiş bir teklife mâruz kal-
mamıştir, Bunu iddia edenler yalan soyuyor
lar. Bu Hükümet elbette kendi nakıs vasıtasiyle 
bir lüzumu hayatiyeye müstenit olmaksızın ve 
mecburiyeti hayatiye bulmaksızın bütün cihana 

ilelebet kafa tutacak bir1 mevkide değildir ve 
böyle bir şeyi mâkûl şinası bir mîllet düşünemez. 

Ne dir bizim gayemiz? Niçin biz müsellehan 
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rini mahsusâhın müzakere edebileceği meseleler
dir. Onun için kendilerine verilecek cevapta; 
mübadele meselesi sulh müzakeratına katiyen 
sas ve mukaddeme olarak kabul edilemez, o insanî 
bir meseledir. Teklif edilmiş olan şerait daire
sinde bunları yapmağa her zaman hazırız. Sulh 
müzakeresi meselesine gelince: Sevr Muahedena-
mesi ortada bulundukça hiç bir İtilâf Hüküme
tiyle hiç bir sebep ve bahane ile akdi musalâha 
edemeyiz. 

.Binaenaleyh bu mesele böyle duruyor ve bir 
teklifi resmî vâki değildir. İngilizler de sevahi-
limize, Giresun'a, Trabzon'a lâyenkati adamlar 
göndermek suretiyle temas arıyorlar, maksatları 
güya şayanı kabul derecede bu millete hakkı ha
yat bahş edici şerait ile bize sulh teklif ettikleri 
halde kendimiz kabul etmiyor mrşız. Bir avuç 
şaki, bir avuç mütemerrit gelmiş, bir milletin 
üzerine konmuş, büy^ni paralıyor, temerrüt edi
yor, bukadar akilâne, munsifane teklifleri kabul 
etmek istemiyor, propagandasını memlekete yap
tırmak içindir. İşte Rusya ile aramızı bozmak 
için yapmış oldukları tedabir ve telkinat mey
dandadır. Elyevm bunda musırdırlar. Bugün 
hükümetimizin kanaatma yakın bir zan ile öğren
diğine nazaran, Sevir ahitnamesinin esaslı bir 
surette tadiline Fransız'lar ve İtalyan'lar biraz 
mütemayil görünmekle peraber - maamafih biz 
tadil kabul etmiyoruz. Biz bunu yok f arzediyoruz. 
Onlar söylüyorlar -̂  yeniden murahhas gönderir
lerse biz de gönde: r, yeniden Devletlerle akdi 
musaleha ederiz. Bu malûm, bugün Fransa'da 
ve İtalya'da Sevir ahitnamesini esaslı bir su
rette - yani bizim kabul edeceğimiz zanlarma na
zaran - tadile bir meyil vardır. İngiliz'lerde 
katiyen yoktur. 

ingiltere Hükümeti bugün Atina'da halâ Kı-
ral Kostantin'i eline alabilmek ve kendisine şim
diye kadar takib ettirdiği makasıdmı yine Ana
dolu'da tahkim ettirmek için kendisine bir zemini 
müsait ihzarına uğraşıyor. Temerrüdünden vaz 
geçmemiştir. Ve daima bizi zafa duçar edecek 
her türlü vesaite müracaattan hâli kalmıyor. Ne 
kadar hainane, ne 'kadar biârane olursa olsun 
bunlan yapmaktan çekinmez. Çünki bu milletin 
hasaili külliyesinden birisi de bu suretle hareket 
etmektir. Elhamdülillah bu ahvali müdrik olan 
Hükümetimiz bu gibi propagandaların memle
kette icrayi tesir etmesine müsait zemin hazır
lanmasına katiyen, müsaade etmemiştir ve etmi-
yecektir. Çünki ettiği gün vazifesini suiistimal 
etmiş, büyük bir mesuliyet altına girmiş demek
tir. İşte Garb Devletleriyle olan vaziyetimiz 
budur. 

Hulâsa etmek lâzım gelirse; Misaikı millî da
hilindeki memalikir>Tİ2/n iktisadi ve siyasi istik
lâli temin edilmek şartiyle biz dünyanın her Dev
letiyle der an saat akdi musalehaya hazır ve 
amadeyiz. Elverir ki bu teklif alenen ve $$$jgp 
vukua gelsin ve müzakere içinde Sevir ânitna-
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meşinin ortadan kalktığı, mürtefi bulunduğu 
tarafımızdan dermeyan olunan şartı mütekaddimi 
kabul edilmiş bulunsun. Pmaenaleyh Heyeti Celi-
lenizi ve bu vesile ile bütün Türkiye efkârı umu-
miyesini bunun hilâfına vâki olacak neşriyattan, 
telkinattan tahzir ediyorum (Alkîşlar). 

REİS — Söz alan üç arkadaşımız vardır. 
İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendiİer iç

timai inkilâblar yapan fikirler, kanaatlar bir 
günde tahassül etmez. • Hepiniz bilirsiniz ki her 
hangi bir heyeti içtimaiye fikrini, kanaatim bir 
anda çamaşır değiştirir gibi tebdil edemez. Dü
ne kadar istilâcı Garb Hükümetlerinin şeriki ef-
ali olan bir kavmin, hunhar bir kavmin bugün 
komünist olduklarına nasıl kanaat ediyorsunuz? 
Tebdili ahlak ettiklerine nasıl kanaat ediyorsunuz 
ve silâhını elinde bırakıyorsunuz? 

Bendenizin, Hariciye Vekili Beyefendi Haz
retlerinin izahatından aldığım fikre göre, yakın
da Şarkta bazı hâdiseler doğmak ihtimali var. 
Şark hududumuzda olan bir yangın, belki Erme
nistan'a da sirayet eder ve bizim için de tehli
keli olur. Pek yakın bir mazide nakzı aht etmek 
suretiyle ahlakının icabatı olan Türk ve İslâm 
kanını dökmek hunharlıgiyle maruf bir millete 
itimat etmeyiniz. Efendiler! Ermeniler ancak 
âciz kaldıkları zaman insan gibi yaşarlar. Elinde 
silâhını bıraktığınız dakikada sizin için tehlike
lidir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Efendiler bu noktanın sui tefehhüme uğradığını 
zannediyorum. Bunun için müsaade buyurur
sanız Heyeti Vekile namma ufak bir izahta bu
lunacağım. Biz Ermeni 'leri mağlub ettikten son
ra dermeyan ettiğimiz şeraitten biri de; kendile
rinden muayyen miktarda si,lâh almak idi. Bu si
lâhların bir miktarını aldık. Mütebaki miktarını 
dahi taleb etmekte bulunuyoruz. Binaenaleyh 
bugün mevkii icra ve muamelede bulunan me
sele, Hükümetin şeraiti mevcudeyi bitemamiha 
tatbiknıa aittir. Biz Ermenilerden üç noktai 
nazardan silâh taleb ettik. Birincisi; Ermeni'lerin 
henüz rengi, mahiyeti ve makasıdı tamamen in
kişaf etmiş değildir. Binaenaleyh böyle renksiz 
bir milletin elinde silâhı bulundukça mücavirin
de bulunanlara daima zarar ika eder. Binaenaleyh 
biz mutazarrır olabiliriz. Diğer taraftan muta-
zammın talebimiz olduğunu mütekabilen söyledi
ğimiz Ruslar dahi mutazarrır olabilirler. Bina
enaleyh tarafeynin menfaatini temin için Erme
ni'lerin ellerinden silâhlarını almak lâzımdır. 
Bunun için silâhlarını istedik ve istiyoruz. İkin
cisi; Ermeniler iddia olunduğu gibi Komünist 
olmuşlarsa kendilerinin silâha ihtiyacı kalma
mıştır. O halde musaleha şeraitini tatbik etmekte 
hiç bir mahzur yoktur. 

Üçüncüsü; her gün ordularımızı tezyit etmek
teyiz. Binaenaleyh silâha ithiyaeımız vardır. Gali
biyetimizin mukabil hakkı olmak üzere Ermeni'-
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lerin elinde bulunan fazla silâhlan istiyoruz. 
Binaenaleyh Hükümet bu dakikaya kadar bu 
noktai nazarından inhiraf etmiş değildir*. Yani 
Ermeni'lere silâhlarını terk etmiş veyahut terk 
teklifine, karşı muvafakat etmiş değildir. Yalnız 
Rusya Bolşevik Hükümeti komünist yapmak is
tediği Ermeni'lere cemile göstermek arzusunu 
izhar ettiğinden ve bu da o meyanda tadat edil
diğinden bize aksetmiş bir mesele, haline girdi 
ve Komünist olmuş Ermeni'lerin elinde silâh 
bulunmaktan bir mahzur tevellüt edebileceği 
zikredildikten sonra bizim muhtaç olabileceğimiz 
silâhlan, Ermeni'lerin ellerinden almak sure
tiyle değil, Moskova'dan telâfi etmek imkânın
dan da bahşolunuyor. Bir de silâhlar komünist öl-
mıyan Ermeni'lerin ellerindedir. Fakat bunlar 
komünist olanların aleyhinde istimal edileceğin
den bu silâhları Komünist olmıyanlann elinden 
almak ve Komünist olanların eline vermek cihe
tini Ruslar tercih etmektedir. 

Bütün bu vaziyetler düşünülecek olursa me
selenin sureti katiyede halli, bizim tevehhuş 
ettiğimiz noktaların tanzimine ve bizim muhtaç 
olduğumuz menafiin teminine taalluk eder. Eğer 
Rus'larla olan münasebeatımızm netayici bütün 
bu korkduğumuz ve korkmadığımız noktalara 
tekabül ederse, bittabi mesele o vakit mevzuuba-
his olur. Yoksa bugün tebeddül etmiş hiç bir 
mesele yoktur. Müsamaha edilmiş,bir huhusu da 
mevcut değildir efendim.. 
• HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) , - Müsaa
de buyurulursa efendim ehemmiyetli bir nokta' 
arzedeceğim. Beyler, bendeniz Ermeni'lerin 
silâhlısından değil, silâhsızından korkuyorum. 
Yani Ermeni'lerin silâhlısı olan Taanâklardır: 
Onlar silâhla karşımıza çıktığı zaman daima on-
lan silâhla çzecek kuvvete malikiz. Şimdi kork-
duğum bir safha var o da, Ermeni'lerin silâh
sız olarak kızıl bayrağa bürünüb memleketimiz 
içerisine ika edecekUr! zararlar vardır, fesatlar 
vardır. Bu muhakkaktır. Size bir noktayı arzet-
mek isterim: Gümrü'de bulunuyordum. Daha mü
zakere başlamazdan evvel (Çiçerin) Ermeniler
den evvel müracaat etti, bu himaye ve sigorta 
mahiyetindedir. Bugün onlann Komünist olması 
Ruslar tarafından sigorta edilmelerinden bu va
ziyete girmeleri kendilerini Komünist göstererek 
memleketimiz içerisine girmek içindir. Katiyen 
bilirsiniz ki Ermeni Taşnakları Komünist değil
dir. Bu bir din dir. Fakat din amma düstur
ları gayet zehirleyici bir dindir ve kolay nüfuz 
ediyor. Malûmu âlileridir ki Rusya ve Azer
baycan'a girdiği zaman ne gibi ellerle giriyordu 
ve ne gibi tahribat yapıyordu? Bunlar mukay
yettir. Şimdi Ermeni'ler de bizim zaif damarlı 
insanlarımızı arayacaklardır. Dediğim gibi, bir 
din, bir akide olarak memleketimize Komünistlik J 
girmiyecektir. Bir çapulcu, bir yağmaker, bir 
cani sıfatiyle memleketimize girecektir. Ben on
dan korkuyorum, bu kat'îr sabit muayyen ve 

şalisi bir meseledir. Şimdi Şark Cephesinin evvel
ki safhasından daha nazik bir safhaya dâhil ol
duğunu görüyorum. Bunun için Hükümet en 
ziyade tedabiri âeilesini ittihaz etmelidir. Böyle 
Hükümetin, istiyorum, istemiyorum demesinin 
bence kıymeti yoktur. Bu bir hastalıktır, bu ordu 
değildir ki görünsün. Bu, sızar. Hükümet arzu 
etmez, fakat arzu etmediği halde memleketin 
içerisine girer, tahribat yapar ve o güvendiğimiz 
kaviyyüşşşkime ordulan maazallah inhilâl ettirir., 
îşte Ermeni'ler böyle kurnaz bir millettir, Karşı-
lannda bulunan ordumuzu bu suretle inhilâle 
duçar etmek isterler. Hükümetin gayesi, hududu 
millisi dahilinde müstakil yaşamaktır. Hükü
met muktedir midir ki, bu mefkure-memlekete 
girmesin- veya bu maske memlekete girmesin? 
Ermenilerin getireceği mefkure, milletimizi inhi
lâl ettirmek mahiyetinde kalacaktır ve bunda 
ben müttefiki tabiimiz olan Rusların aamimiye-
tine pek kani değilim. Dediğim gibi henüz Er
menilerle anlaşmadan bize Ruslar rücaaat et
mişlerdi Bugün gelmiş, bizimle aramızda olan 
bir mukaveleyi Ermenilere kabul etmemek cesa
retini veriyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarr Sahip) — 
Bunları celsei hafiede söyliyelim. 

REÎS — Efendim, söz alan bir kaç arkada
şımız daha vardrr. Yarın s a a t . . . 

MUSTAFA KEMAL P§. (Ankara) — Beye
fendi sözlerini ikmal buyursunlar Reis Beyî 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Efen
dim; tabii celsei hafiyeye ait olan meseleleri 
bendeniz de, takdir ediyorum. Yalnız bir şey 
var ki, aldanmak ve görülmüş mesaili görmemek 
de olamaz. Tabii Ermenilerin samimiyetine ka
tiyen güvenmeyiz. Katiyen itimadımız yoktur. 
Onlann bugün memleketimizin şark cephesinde 
muzır bir vaziyet almakta olduklarına kaniim. 
Bunun çaresini Hükümetten istirham^ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Hüse
yin Avui Beye kısa bir cevap vermek istiyorum. 
Biz Rus. Bolşevik Hükümetinin bize karşı olan 
hissiyatına emniyet ve itimat etmek isteriz. Bu 
emniyet ve itimadımız hayalâta, zanniyata ve 
güzel sözlerefaldanmağa muallâk değildir. Ta
mamen maddiyata istinat etmektedir. Fakat 
bunun ne olacağını izah etmiyeceğim. Yalnız 
tekrar ediyorum ki, lâfa değil maddiyata isti
nat ediyoruz. Onun için samimiyetine itimat 
ederiz. 

Komünizmi intışan meselesine gelince; 
kendileri buyurdular ki, istense de, istenmese-
de bu bir-; mikroptur, girer.O halde çaresi yok 
demektir. Mademki maddi tedabtrle önüne 
geçmek imkânı olmryan bir sirayettir, bu mut
laka sâri olacaktır. Zannediyorum ki, buna kar
şı tedbir düşünmek meselesiyle meyzuubahis 
olan mesaili siyasiyeyi birbirinden tefrik ve 
temyiz etmek, daha muvafık olur.. Yalnız sırf 
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bu noktaya temas etmek üzere arzedelrilirim ki ; 
büsâri ve gayri kabili içtinap olmaküzere' tas
vir buyurdukları komüniznte karşı çareler 
vardır. Komünizim prensiplerinin, kaidelerinin 
memleketimizde ve milletimiz arasında kabiliye
ti tatbikiyesini idrak etmek veyahut ' idrak 
etmek ve yahut idrak edenlerimiz vası-
tâsiyle5 bütün memlekete ve bütün mil
lete; adatmaktır. Eğer bu hakayık milleti-

• udzirt ekseriyeti tarafından tâmamiyle idrâk 
buyurulmuş olursa ya kabiliyetimiz vârdir, ya
parı^ veyahut kabiliyeti tatbikiyesi yoktur^ an
larız/ i Tevahhuş ederiz. Yapmayız. Ancak bu 
haklka'ta kar§ıv da -kabiliyeti tatbikiyesi'olmaftı-^ 
ğm&igore ve hatta tatbik etmeğe kıyam edeiı-
lere>karşf: Hükümet' her türlü vesâiti istimalde 
kendisini gayet meşru görür. Bu münasebetle^ 
geçmiş! ifadatâ ait bir meseleyi arzetmek istiyo
rum. Memleketimizde malûmu; âlileri tefekkür' 
etmiş bir Komünist Fırkası vardır. Diğeri de' 
Hâlki ?îştirakiyon Fırkası nâmı altında! yüne 
komünist frrkasıdır. «Türkiye Komünist 
Fırkası» M 1 sureti teşekkülümden vazıhan ma
lûmatım vardır, bu fırkayı kimlerin" ve» ne gi
bi maka'sıtla teşkil ettiklerine vâkrfrmT Maksat
larının tamamiyle menafii âliyei vataniye ile 
hali mutabakatta olduğuna ve şahıslarının en 
kıymetli, en namuslu ve en vatanperver arka
daşlarımızdan bulunduğuna tamamen imanım 
vardır. Yalnız geçenlerde Etem Bey meselesiy
le alâkadar olan sözlerim meyanında bir şey 
söylemiştim ki, onun bilâhara yanlış tefsirata 
sebebiyet vermiş olduğunu işittim, o mesailden 
dolayı tahtı tevkife alınan bir zatm üzerinde 
Etem Beyi isyana teşvik zemininde' yazhıiş oldu
ğu bir mektupla beraber Komünist Fırkasının 
teşkilâtına mahsus memuriyetini mutazammm bir 
vesikası bulunduğunu söylemiştim. Bu iki vasi-
kamn bir şahıs üzerinde çıkmış olması vakada 
bir münasebet olabileceği zannını tevlit etmiş 
olmalı ki, bazı sui tefehhümat oluyor. Halbuki 
bu bir tesadüften ibaret olduğu muhakkaktır. 
Çünkü Hakkı Behiç Beyin de, Etme Beyin bu
gün malûmumuz olan efal ve harekâtiyle hiç bir 
münasebeti olamıyacağı . . . 

MEMDUH B. ( Karahisan Şarki ) — Bu 
müzakere celsei hafiyede olmuştur. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Za
rar yok efendim. 

MEMDUH B. — Bendeniz unutulmuş zah-
nediyorudum. Başka bir şey yoktur. . 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Di
ğer Halk îştirâkiyon1 Fırkası-bilâhara' tefökkül 
etti. Tabii o fırkanın: da gayet kıymetli arkadaş-1 

Urdan mürekkep olduğunu söyledim. 
^ H B Î B. (Karesi) — Bendenim diğer ceK 

sede'sözümü muhafaza edîyorumv 
HÜSEYİN AVNÎ B. ( ErzUrum ) — Demin 

arzettiğim mesele, Hükümetimiz Ruslarla akdi 
ittifak ediyor! Malûmu âliniz Ruslarin prShsrp- -

leri; kendileri komünist olmak hasebiyle müna-
sebatta bulundukları milleleri de daima komü
nizm etrafında toplamak yolundadır. Biz zaten 
müttefiki tabiiyiz, onlar da bizimle beraber harp 
ediyorlar. Biz de aynı gaye ile harp ediyoruz. 
Fakat, millî gaye ve duygu itibariyle ayrılırız. 
Çünkü Rusların güttüğü emel başkadır. Erme
nistan'ı sdyanet etti demekten maksadım budur 

i Paşa Hazretleri. Çünkü orasını Moskava'ya, tâbi 
; bir millet olarak tanıyarak âdeta Rus mahiyetin
de göstermek istiyorlar. Halbuki Ermeniler 
ctesisakâr bir millettir ve bu vesile ile bizi içi
mizden yıkar. Yeni bir tehlike, yeni bir safha 
açılabilir. Biz Ruslarla müttefikiz, bu mesele 
yalnız harp etmekle biter, yoksa onların gaye
sine hadim olmak değildir. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen; 
dim, Hüseyin Avni Beyin Ermeniler hakkında 

: buyurduğu tamamen doğrudur ve biz Ruslarla 
bu meseleyi mevzuubahis ederken onları da bu 
hakikate irca etmek için teşebbüsatta bulun
maktayız. Tamamen hakları yardır. 

NAFÎZ B. (Canik) — Komünist Fırkası şüp
hesiz buradaki azadan müteşekkildir ve arka
daşlarımızdır. Fakat Hükümet siyasetini Mec
listeki ekseriyete istinat ettirmek mecburiyetin
dedir. Doğrudan doğruya komünistleri tercih 
ederse bugün Meclisin ekseriyeti o tarafta de
ğildir. Hükümet takip ettiği çığırda hakikâte 
doğru gitmiyor demektir. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen-' 
dim hükümet dediğiniz şey; Heyeti Celilenizce 
kendi arasından ekseriyetle intihap edilmiş olan 
ve kendilerine vezaifi muayyene tevdi kılınmış 
bir heyettir. Yahut vezaifi muayyeneyi tevdi 
ettiğiniz zevatın teşkil ettiği hükümet sizsiniz. 
Hükütnetin* siyaseti demek; bu Meclisi Âlinin 
maksadı yegânei teşekkülü demektir. O da kı
saca bir (formül) ile ifade edilmektedir, Hudu
du millimiz dâhilinde, demin Beyefendinin de 
buyurduğu gibi, bütün milletin istiklâlini te
mine "matuftur. Binaenaleyh hepimizin maksadı 
bundan ibarettir. Bu tahlil olunursa, tabii ko
münizm esasatiyle tearuz eder. Bakiniz hududu 
milliden bahsediyoruz. Ben çok içtimaiyat ile 
meşgul olmadım. Fakat komünizm bittabi hudut 
tanımaz. Halbuki biz bir hududu millî kabul edi
yoruz. Sonra istiklâli tamdan- bahsediyoruz. 
ihtimal komünizm bilâkaydü şart serbestiyi is
tilzam eder. Biz de bunu kabul edemeyiz. Bina
enaleyh Hükümetin siyaseti, gayet bariz ve va
zıh bîr siyasettir ve bu siyasette ekseriyetimize 
veya'heyeti umumiyemize değil, milletin heyeti 
umumiyesirie istinat etmekte olduğuna kanaati 
tammesi vardır. Yoksa şu veya bu zümre ve
ya partiye istinat eden hiç kimse mevcut değil
dir. Hariciye Vekilinin beyanatında bu nokta 
tasrih edilmiştir. Bizim Ruslarla olan müna-
seb'atımızda esas olarak kapitalizm aleyhine 
yani komünizm esasatma temas dahi edilme-
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mistir. Görüşebilmek için komünist olunuz ve
yahut olmaya mecbursunuz diye kimse bize bir 
şey demediği gibi, sizinle dost olabilmek için ko
münist olmağa karar verdik dememişizdir. Böyle 
bir esas mevcut değildir. Yanlız Rus BoJştvik 
Hükümeti komünisttir ve gayei aslisi budur. 
Bütün milletlere bu fikri, bu kaidei asliyei 
içtimaiyeyi infaz etmek ister. Şunu ifham etmek ' 
isterim ki, biz buna mâni olacağız veyahut bu
nu yapmıyacaksınız demek, Rusya Bolşevik 
Hükümetinin mevcudiyetini tanımamak ve onu 
reddetmek demektir ki, bunu da yapamayız. 
Yalnız memleketimize ve milletimize zarar iras 
edebilecek tarzda gelmesine karşı tedabiri kati
ye ittihaz etmek mecburiyetindeyiz ve bu teda
biri ittihazda onlar elbette bize muhalif olamaz. 
Yalnız Hükümet başkadır. Hüküjaetin ricali 
resmiyesi başkadır. Bir de alelıtlak millet için
de bulunan cemiyetlerin teşebbüsatı başkadır. 
Malûmu âliniz Rus Hükümet riealiyle olan te
masımızda başka türlü muhatabâda bulunuldu
ğu halde diğer taraftan gayri mesul bir takım 
insanlar tamamen / Rus Komünistliğini memle
kete sokmak için teşebbüsatta bulunabilirler. Bi
naenaleyh bu içtimai bir meseledir. Biz burada 
içtimai inkılâptan bahsetmiyoruz. O, milletin te
kâmül ve istidadına vabestedir. 

NAFÎZ B. (Canik) —'Maksadımız bunu Hü-
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kümetin ağzından işitmek idi, teşekkür ederiz. 

MUHÎTTÎN BAHA B. (Bursa) — Efendiler, 
pek çok söyîîyecek değilim. Yalnız Hüseyin Av-
ni Beyin hir millete bihakkın vâki olan buğuz 
ve kin tesiriyle bir mesleki içtimaiye vâki olan 
taarruzu protesto etmek için çıktım. Burada 
bir Komünist Partisi vardır ve onun âzası, bir 
Komünist Partisi teşkil etmekle, en büyük bir 
vazifei içtimaiye ve bir vazifei .vataniye ifa et
tiklerinden emindir. Arkadaşlarımız anlamak 
ieabeder ki, Komünist Partisine iştirak eden
ler, hududu milliye hürmetkar ve onun için 
hayatlarını feda etmeğe her an amadedirler. 
Komünist Partisine iştirak eden emindir ki, 
bu dâvalarında, bu Partiyi teşkil etmekte ve bu 
dâvada ilerilemekte en büyük vatanperverlikle
rini izhar etmişlerdir ve ediyorlar ve edecekler
dir. Komünizm Partisi hududu milliyenin Mi-
sakı Millî dâhilinde mevcudiyetini kabul eder ve 
onun için hayatını fedaya ahdeder. Biz böyle 
kabul etmişizdir. Bolşevikler'de milletlerin arzu
larına müracaat ederek Hükümetlerinin teşek
külünü kabul ettirmişlerdir. (Gürültüler). 

NAFÎZ B. (Ganik) — Orası Komünist pro
paganda kürsüsü değildir. (Gürültüler). 

REİS .;— Celseyi tatil ediyorum. 
' (7 sonrada celse tatil edildi) 
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