
D E V R E : I O Î L T : 9 
» * » » » W T T l • • 

Î Ç T Î M A : 2 

T. B. M. M. 

»»©-« 

Beşinci içtima 

10. / / / . 1337 Perşembe 

Münderecat 
Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulasası 40:47 
2. — îcra Vekilleri muamelâtı 47,53:64 
1. — istifa €den Dr. Adnan Beyin ye

rine Sıhhiye Vekâletine bir zatın intihabı 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi 47,64,68 

2. —•. Mersin Mebusu Yusuf Ziya Be
yin, İktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek olan heyeti ziraiye hakkında is
tizah takriri ve İktisat Vekili Mahmut 
Celâl Beyin cevabı ve mumaileyhe itimat 
beyan edilmesi 53:64 

3. — Azayı Kiram muamelâtı 51 
1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 

Beyin, İcra Vekillerinin vazife ve salâ
hiyet ini tesıbit edecek olan Encümeni 
Mahsusun senei devriye münasebetiyle 
vazifesine nihayet verilip verilmiyeceği-
nin tahtı karara alınmasına dair takriri 51:52 

4. — Lâyihalar 48 
•I.-— Hukuku Aile Kararnamesinin 

yeniden meriyetine dair kanun lâyihası 48:49 
2. — Umumi -seferberlikte silâh altına 

alınmış ve hayat ve mematı meçhul olan 
muallimlerin yerine asaleten muallim tâ
yini hakkında kanun lâyihası 48 

3. -~ Hekimhanı Kazası , ninniyle bir 
«kaza teşkiline 4 ^ kanun lâyihası 49 

Sayfa 
4. — Palu namiyle bir liva teşkiline 

dair k'anun lâyihası 49 
5. — Merzifon - Çorum -r Çalatlı yolu

nun turuku umumiye mey anma ithaline 
dair kanun lâyihası 49 

6. — Muhasebei Hususiye müdürleri
nin keyfiyeti tâyinine dair kanun lâyi
hası 49 

5. — Tezkereler 49,50 
1. —• İnönü muharebesinde fedakâr

lıkları görülen efrat, zâbitan ve ümeraya 
Meclis namına teşekkürname yazılmasına 
dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi "49:50 

2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Yozgad Sultanisinin 1337 senesin
de leylîye tahviline dair temenni takriri
ne Maarif Vekâletinden gelen cevabi tez
kere 50 

3. —• Düşman tarafına firarından do
layı gıyaben idama mahkûm edilen zâbit-
vekili Münir Feyzi Ef. hakkındaki hük
mün tasdikına dair İcra Vekilleri Riya
seti tezkeresi 50 

6. — Takrirler 50,51 
1. — Siird Mebusu Salih Efendinin, 

Kadro Encümenleri mukarreratmm he
men tatbiki hakkında takriri 50 
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2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, saatlerin 24 saat olarak kabulü hak
kında takriri 51 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, tensikata mütaallik takririnin En
cümeni Mahsusa havalesine dair takriri 51,52 

7. — Sualler, istizahlar 50,53 
1. — Karahisarı Şarki Mebusu Musta

fa Beyin, şahadetnamezis dâvavekilleri 
hakkında Adliye Vekâletinden sual fak
i r i 50 

2. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, To-
kad Bidayet Mahkemesinin lağvından do
layı Adliye Vekâletinden istizah takriri 50:51 

3. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Be
yin, İktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek olan heyeti ziraiye hakkında 
İktisat Vekilinin Meclise izahat vermesi
ne dair istizah takriri ve İktisat Vekili 
Mahmut Celâl Beyin cevabı 53 :64 

8. — Muhtelif evrak 47 
1. —• Ardahan ve Artvin'in istirdadı-
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dolayısiyle muhtelif mahallerden gelen 
tebrik telgrafları 47 

2. — Şavşat ve Çıldır ahalisinin teza
hüratından bahis telgrafların gönderildi
ğine dair Şark Cephesi Kumandanı Kâzım 
Karabekir Paşadan mevrut iki telgraf 48 

3. — Fransızların Adana ve havalisin
den cebren rey topladıklarına dair ma

hallinden mevrut telgraflar 48 
4. —• Tahsisat istediklerine dair İzmir 

Mektebi Sultani, talebesinin telgrafı 48 
9. — Mazbatalar 52,64 
1. — 1337 senesinde teşkil edilecek 

jandarma süvari alayları için seksen bin 
lira itasına dair İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi hakkında Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 52:53,64,64 

10. — Beyanat 65 
1. — Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar 

Beyin, Londra Konferansa müzakeratma, 
Rusya ve Gürcistan ahvaline dair beya
natı 65:68 

• • ! « • — 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

BEİS — Reisi Sani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hursit B. (Lâzistan), Atıf B. (Kayseri) 

REÎS — Celseyi açıyorum, Zabtı sabık oku
nacak : 

(Kâtip Ziya Hursit Bey tarafından zabtı sa
bık okundu). 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Reis Paşa Hazretlerinin tahtı riyasetlerin

de saat 2,15 te biliinikat zaptı sabık hulâsası kı-
raet ve aynen kabul olundu. Bayazit Mebusu 

•Refik Beyle rüfekasmm Nisabı Müzakere Ka
nununun tadili hakkındaki takriri üzerine mü

zakere cereyan ederek heyeti umumiyesi tâyini 
esami ile reye vaz ve. teneffüs için celse tatil 
olundu. • • • " 

İkinci celse \ 
Reis Paşa Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde 

biliçtima Mersin Mebusu Safa Beyle rüfekası-
nm, Hariciye Vekâletince vaziyeti! siyasiye hak
kında izahat itasına dair takriri Cumartesi gü
nü cevabı verilmek üzere Hariciye Vekâletine 
tevdi ve Nisabı Müzakerenin tadiline dair 
ol ani teklif hakkındaki neticei âra tebliğ olu
narak reye iştirak eden zevatın adedi haddi 
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hısâbı bulmadığı anlaşıidığmdan ara keenlem-
yekûn addedildi. Yoklama yapılarak ekseriyetin 
mevcut olduğu anlaşıldıktan sonra kâtip inti
habı için reyler toplanarak tasnif edilinceye 
kadar celse tatil olundu. 

Üçüncü celse 
Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde iç

tima edilerek kâtipler için yapılan intihapta 
Ziya Hurşit Beyle Mahmut Sait Beyin ihrazı ek
seriyet eyledikleri tebliğ ve Saruhan Mebusu 
Avni Beyin, muhacirinin memaliki müstevliye-
deki emlâkine dair takriri Hariciye Vekâleti
ne ve miri mumaileyhin .zabıt ceridelerinin tes
rii tab'ına dair takriri Divanı Riyasete havale 
ve Perşembe günü îçtima edilmek üizere saat 
beş buçukta celbeye nihayet verildi. 

Reisi Sani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Ziya Hurşit Feyyaz Âli 

REÎS — Efendim, zabtı sabık hakkında söz 
istiyen var mı?. (Kabul sesleri). Zabtı sabık ay
nen kabul edildi. ' ~. 

2. —• İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — İstifa eden Dr. Adanan Beyin yerine 
Sıhhiye Vekâletine bir zatın intihabı hakkında 
Büyük Millet Meclisi ttiyaseti tezkeresi. 

REÎS — Efendim, evrakı varidenin müzake
resine geçiyoruz. Sıhhiye Vekâleti intihabına 
dair Riyaset tezkeresi var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sıhhiye Vekili Dr. Adnan Beyin Riyaseti Sa

niyeye intihabı dolayısiyle vukuu istifasına meb-
ni âtide isimleri mezkûr zevattan birinin Sıhhiye 
Vekâletine intihabını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Dr. Refik B. (Bayazıt), 
Dr. Emin B. (Bursa), 
Dr. Fikret B. (Kozan), 

REÎS — Efendim, o halde bu intihabatı ya
palım. 

HÜSEYİN AVNÎ B. — (Erzurum) — Bunu 
düşünelim, celsei âtiyede yapalım. (Hayır ha
yır sesleri. 

REÎS — Müsaade buyurun. Celsei âtiyede 
olmasını kabul edenler ellerini kaldırsın. Şimdi 
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yapılmasını kabul edenler el kaldrsm. Şimdi ya
pılacaktır. (Esami okunarak reyler toplandı). 
Rey atmıyanlar var mı, isimleri okunmıyanlar 
var m i l 

[Hüseyin Ef. (Kozan), Ali Rıza Ef. (Batum), 
Rıza Vâmık B. (Simob) bakur'a tasnifi araya 
memur edildiler]. 

8. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Ardahan ve Artvin'in istirdadı müna
sebetiyle muhtelif mahallerden gelen tebrik tel
grafları 

REÎS — Efendim, Ardahan ve Artvin'in is
tirdadı dolayısiyle vüruıt eden tebrik telgrafları 
vardır. Arzu ederseniz aynen okuyalım. Arzu 
etmezseniz Divanı Riyasete havale edelim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ne
relerden gelmriış? 

REÎS — Ofcuıtuyorum, 
Konya Valisi Galip Beyden, Saideli Belediye 

ve Müdafaai Hukuk Reisi, Erzincan Belediye 
Reisi', Samsun Mutasarrıfı, Rize Müdafaai Hukuk 

* Reisi, Gerede Belediye Reisi, Batum Mebusu 
Edip, Konya Belediye Reisi, Kars Belediye Rei
si, Kars Mutasarrıf Vekili, Konya'da Çelebi 
Efendi, Erzincan Mutasarrıfı, Yabanabat Mü
dafaai Hukuk ve Belediye Reisleri, Zaf aranbolu 
Kaymakamı ve Belediye Reisi, Gümüşhane Muta
sarrıfı, Sdnob Mutasarrıfı ve rüfekası, Beypazarı 
Kaymakamı ve rüfekası, Hüseyinâbat Kayma
kamı, Bitlis Valisi, Edirne Müdafaai Hukuk ve 
Belediye Reisi, Bartın Kaymakamı ve rüfekası, 
Kalecik Belediye Reisi, Akhisarlılar namına Meh
met Hulusi, Bitlis Belediye Reisi, Niğde Sultani 
Müdürü, Arapkir Belediye Reisi, Kargı Belediye 
Reisi ve rüfekası, Kastamonu Valisi namına 
Mektupçu,' Söğüt Belediye Reisi, Diyarbekir 
Belediye Reisi, Mucur Belediye Reisi, Behisni 
Kaymakamı, Ayaş Müftüsü, Zile Kaymakamı, 
Çorum Belediye Reisli, Tirebolu Belediye Reisi, 
Gerze Müftü ve Belediye Reisi, Batuım Mebusu 
Nurettin Bey, Bodrum Belediye Reisi. 

BÎR MEBUS B. — Bunlara icabeden cevap
lar yazıism. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ardahan'dan inti
hap edilecek mebusların adedini anlamak isterim. 

REÎS — Peki ama, bunun bu meseleye taal
lûku yok efendim. 
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2. -— Şavşat ve Çıldır ahalisinin tezahüratın

dan bahis telgrafların gönderildiğine dair Şark 
Cephesi Kumandanı Kâzım Karabelcir Paşadan 
mevrut iki telgraf. 

REİS — Müsaade buyurun, yine buna 
müteferri olmak üzere Kâzım Karabekir Paşa
dan mevru/t ve ahalinin tezahüratından bahis 
telgraf vardır. (Okunsun sesleri). 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ardahan Livası dâhilinde Şavşat ahalisi namı

na alınan telgrafnanıenin sureti aynen mâruz
dur. 

2 . I I I . 1337 
Şark Cephesi Kumandanı 

Kâzım Karabekir 

Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir 
Paşa Hazretlerine 

Bir zamanlar İngilizlerin küstahane tazyikla-
rmdan cesaret alarak, Türkiye kalmamıştır, di-
yenleırkı tehditleriyle örselenmiş olmasına rağ
men karanlık g-eeelerkı sabahı hayrına elhamdü
lillah ulaştık. Büyük Millet Meclisimizin bu mu
vaffakiyeti' âldyesi ve bu muvaffakiyeti fiilen ih
zar eden kahraman ordumuzun lâyeKal mukave
metlerini testiden secdelere kapandık. Ebedî 
minmettarlığımızıin Büyük Millet Meclisimize ib-
lâğmı zati, devletlerinden istirham eyleriz Paşa 
Hazretleri. 

Mebus Umum Şavşat ahalisi namına 
Ahmet Fevzi Eşraftan Necip 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Çıldır ahalisi namına alınan telgraflar sureti 

aynen mâruzdur. 
5 . I I I . 1337 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir 

Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir 
Paşa Hazretlerine 

' îıki seneyi mütecaviz zamandan beri âlemi İs
lama musallat olan ve islâmın hayatına kasdeden 
bütün düşmanları ve bu düşmanların memleketi
mize iras ettikleri nihayetsiz felâket ve musibet
leri mahiv ve münkariz eden sevgili ve mukaddes 
ordumuz bugün Çıldır'a ayak basmıştır. Mem
leketimizin anavatanımıza ilhakını bize müjdeli-
yen bu uğurlu haberle tekmil Çıldır sekenesi mes
rur ve şadanıdır. Büyük Millet Meclisimizin âle-
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mii islâJmın halâs ve necatı maksaidma masruf olan 
mesaisini takdir ve tebcil ve nihayetsiz teşekkit-
ratıimızm atebei milliyeye irsaline vesatet buyur
mamızı arz ve istirham eyleriz ferman. 

Çıldır ahâlisi niamınta 
Hacı Nebimde Kâmil 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız 
bunlara da Divanı Riyasetçe cevap verilsin, 

3. — Fransızların Adana ve havalisinde ceb
ren rey topladıklarına dair mahallinden mevrut 
telgraf 

REİS — Sonra efendim, Fransızların Ada
na ve havalisinde tahtı işgallerinde bulunan 
yerlerde ahaliden cebren rey topladıklarına da^ 
ir telgraflar vardır. Muvafık görürseniz Hari
ciye Vekâletine gönderelim, heyeti murahhasa-
ya tebliğ edilsin. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Cebren rey toplamak makbul değildir. 

4. — Tahsisat istediklerine dair İzmir Mekte
bi Sultanisi talebesinin telgrafı 

REİS — İzmir Mektebi. Sultanisi talebesinin 
bir istirhamnameleri var, Maarif Vekâletinden 
gönderilmiş, tahsisat talep ediyorlar. Kabul 
ederseniz Maarif Encümenine gönderelim. 

NEŞET B. (Çankırı) — Tahsisat talep olu. 
nuyorsa Muvazenei Maliyeye gitsin. 

4. — LÂ¥İHÂI»AR 

1. — Hukuku Aile Kararnamesinin yeniden 
meriyetine dair kanum Z&yikası 

REÎS — Heyeti Vekileden gelmiş Hukuku 
Aile Kararnamesinin yeniden meriyetine dair 
bir lâyiha vardır. ' Adliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

ŞEVKET B. (Sinob) — Adliye Encümenin
den geçmiştir, bunu Seriye Encümenine havale 
ediniz. 

REİS — Başka bir lâyiha olduğu için Adli
ye Encümenine gitmesi lâzımdır. 

2. — Umumi seferberlikte silâh altına ahn-
mış ve hayat ve mematı meçhul olan muallimle-* 
rin yerine asaleten muallim tâyini hakkında ka
nun lâyihası 

REİS — Umumi selerberlikte= silâh altma 

~4&—, 
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alınmış ve hayat ve mematı meçbaıl olan mual
limlerin yerine asaleten muallim tâyini hakkın
da Heyeti Vekileden mevrut bir lâyihai kanu
niye vardır. Bunu da Mödafâai Milliye ve 
Maarif encümenlerine havale edelim. (Muvafık 
sesleri^. 

3. —Hekimham Kazası namiyle bir Kaza teş-
kiUne dair kanun lâyihası 

REİS — Heyeti Vekileden, Hekimham Ka
zası .'. namiyle bir kaza teşkiline dair bir teklif 
var, Dahiliye Encümenine havale edelim. 

4. — Palu namiyle bir liva teşkiline dair ka
nun lâyihası 

REİS — (Palu) namiyle bir liva teşkiline 
dair H ı ^ t i VekHed«nr mevrui bir teklif var. 
Onu daDahaliye Entüınenine havale eâtitinfc-

5. — Merzifon - Çorum - Çalath yolunun tu-
rukm umumiye; meyamtma ithalim dair kanun 

REİS— Merzifon - Çorum - Çalath hattının 
turuku umumiye meyanma ithaline dair bir 
lâyihai kanuniye var. Bunu da Nafıa Encüme
nine havale ediyoruz. 

SÜEEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O za
ten Meclisi Âlice kabul edilmiştir. 

REİS— Tashihen gelen bir lâyihai kanuni
yedir, onun için... 

6. — Muhasebei Hususiye müdürlerinin key
fiyeti tâyinine dair kanun lâyihası 

REİS -— Muhasebei Hususiye müdürlerinin 
keyfiyeti tâyinine dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye vardır. Onu da Dahiliye 
Encümenine havale edelim. 

SALİH ET. (Erzurum) — Bunların Muva-
zenei Maliyeye gönderilmesi lâzımdır. (Kava-
nini 

5. — TEZKBBELEB 

1. — inönü Muharebesinde fedakârlıkları gö
rülen efrat, zabit an ve ümeraya Meclis namına 
teşekkürname yazılmasına dair îcra Vekilleri 
Riyasetinden, gelen tezkere 

REİS — İnönü Manaareİ^siade fedakârlıkla. 
rı görül*© efrat> ümera ve zâbitana Meclis na-
imtm- jt*şfekk&ma*B* ita «düdiğiae dair Heyeti 
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Vekile Biyasetiniıa, bir tezkeresi vardır. Mâiu* 
mu âliniz-Meclisi ÂMnizee bir karar verilmişti. 
Zâbitanm bir kısman taltif edelim diye. Onlar
dan lâyikı teşekkür olanları Heyeti Vekije bil
diriyor. Münasip görürseniz isimlerini okuya
lım, isterseniz Divanı Riyasete gönderelim. 

Garp Cephesi 15 lik Ağır Obüs Bataryası K. 
Yüzbaşı Ali Be»im Ef. bin Halil - Sarayköy; 
Fırka 11 Sertabip Muavini Yüzbaşı Ziy^eddin 
Ef. bin Ahmet Yümni - Derseadet, Fırka 11 
Sahra Topçu Alay 11, T. 1 E. 2 Kumandanı Yüz
başı Sadi Ef. bin Selim - Derseadet, Alay 5 
Süvari Kumandam- Vekili Yüzbaşı :Esat Ef. bin 
Salih - Makastır, Alay 5 Süvari E. 2, E. Yüz
başı Nafiz. Efc bin Mehmet - Söğüt* Fırka; İle 
Sahra Topçu Alay 11, T. 1. E. 2 Mülâzimievvel 
Cevat Ef. bin. Mehmet Ali * Derseadet, Fırka 
24, Alay 24 Topçu T. 1. E. 1 Mülâzimievvel Ke
mal Ef. bin Mehmet - Girit, Fırka 24 İstihkâm 
Bölüğü Kumandanı Mülâzimievvel Mekkî Ef. 
bin Ahmet Hamdi - Derseadet Alay 5 Süvari 
E. 1 Zâbitvekili Şefik Ef. bin Hüsnü - Koca 
Mustafapaşa, Alay 5 Süvari E. 1 Zâbitvekili 
Cemal Ef. bin Esat - Ordu, Fırka 4, Alay 58 
Eumandanvekili Binbaşı Mehmet Rüştü Ef. bin 
Ahmet - Eüçümustafapaşa, Fırka 4 Emir Za
biti Mülâzimievvel İhsan Ef. bin Arif - Çankırı, 
Fırka 4 Eudretli Cebel Bataryası Eumandanı 
Yüzbaşı Ziya Ef. bin Abdürrahman - Eırkkilise, 
Fırka 4 Alay 58, T. 1. E. Yüzbaşı Mehmet Şük
rü Ef. bin Süleyman - Yozgad, Fırka 4, Alay 
58, K. 1 Mülâzimievvel Şevket E l bin Süley
man - Derseadet, Fırka 61 Erkânı Harbiye Re
isi Yüzbaşı Asım Ef. bin İbrahim - üsküpr Bi
rinci Süvari Grupu Alay 2 Eumandanı Yüzbaşı 
Galip Ef. - Şumnu, Birinci Süvari Grupu, Dör
düncü Alay, Üçüncü Bölük Eumandan Vekili 
Mülâzimsani Rüştü Ef. - Bağdat, Birinci Süva
ri Grupu, Doydüncü Alay, Üçüncü Bölük Zâbit
vekili Faik Ef. bin: Hasan - Manastır, Birinci 
Süvari Grupu, İkinci Alay Karargâhından İhti
yat Zâbitvekili Mehmet Oelâl Ef. bin Bekir 
Sıtkı - Bergama^ Yüz Altmış Dördüncü Alay, 
Birinci Tabur Eumandanı Yüzbaşı Sait Ef. -
Sivas. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
buna dair söz isterim. 

REİS — Efendim, buna dair Heyeti CeMle-
ni r bâzılarının terfihini ve bâzılarının böyle' 
teşekkûrmiBe ile taltifini tabiî tensip etmişti. 

m 
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Heyeti Vekile tarafından taltif edilmişti. Te-
şekkürnameyi de Meclisi Âliniz kendi namına 
yazmayı kabul etmişti. Onun için isimlerini 
teker teker zikretmek de bir teşekkürdür. 
Eğer muvafık görürseniz Meclisi Âliniz namına 
bir teşekkür yazalım. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Söz isti
yorum Reis Bey, niçin vermiyorsunuz? 

REİS — Efendim, müzakereyi muvafık gö
rüyor musunuz? (Hayır hayır sesleri). Müza
kere etmeyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmedi. (Şu mesele reye konsun 
bitsin sesleri). Tekrar müzakereyi kabul bu
yuranlar el kaldırsın. Kabul edilmedi. Bina
enaleyh teşekkürnameleri yazılacaktır. 

2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Yozgad Sultanisinin 1337 senesinde leyliye tah
viline dair temenni takririne Maarif Vekâletin
den gelen cevabi tezkere 

REİS — Yozgad Sultanisinin leylîye tahvili 
hakkında Süleyman Sırrı Beyin teklifine Ma
arif Vekâletinden mevrut bir tezkerei cevabiye 
vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
11.11.1837 tarih ve 1258, 2164 numaralı 

tezkerei celileri cevabıdır: 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Yoz

gad Sultanisinin leyliye kalbi hakkında vermiş 
olduğu takrir mütalâa edildi. Bu sultaninin 
leyliye tahvili ancak 1337 senesi teşkilâtı dahi
linde mümkün olabileceğinden Bütçenin tasdi
ki ve mevcut mektepler hakkında yaptığımın 
tahkikatın ikmaline kadar sarih bir noktaina
zar arzına fırsatyap olamıyacağlımı tekrimatı 
mahsusamla arzederim. 

Umuru Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Zaten 
bendeniz de 1337 senesi için teklif etmiştim. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Sür d Mebusu Salih Efendinin, Kadro 
Encümenleri mukarreratının tatbikına dair tak
riri 

REİS — Kadro Encümenlerinin yaptığı kad
rolar üzerinden sarfiyat yapılmasına dair Siird 
Mebusu Salih Efendinin takriri vardır. Efen-
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dim, Muvazenei Maliye Encümenine göndere
lim. 

3. — Düşman tarafına firarından dolayı gı
yaben idama mahkûm edilen Zâbitvekili Münir 
Feyzi Efendi hakkındaki hükmün tasdikına dair 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

REİS — Düşman tarafına firar etmesinden 
dolayı idama mahkûm edilen Zâbitvekili Münir 
Efendi hakkındaki hükmün tasdikına dair İc
ra Vekilleri Riyasetinden mevrut bir tezkere 
vardır. Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
Orada anlaşılır. 

7. — SUALLER, İSTİZAHLAR 

i 1. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, sahadetnamesiz dâvavekilleri hakkında Ad
liye Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Şahadetnamesiz dâvavekillerinin 
mahkemelerce kabul edilmemesi esbabına dair 
Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin Adli
ye Vekâletinden bir sual takriri vardır. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Çok doğru, her ta
raftan şikâyet var. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Beye
fendi, sual takrirleri Vekâlete gönderilir. 

REİS — Peki efendim, okunmasın. Cevap 
verecekleri zaman okunacaktır. Şimdi Vekâle
te havale edelim, sonra cevap istiyelim. 

2. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad Bi
dayet Mahkemesinin lağvından dolayı Adliye 
Vekâletinden istizah takriri 

REİS — Tokad Bidayet Mahkemesinin ma
halli âhara naklinden dolayı Tokad Mebusu Ri-
fat Beyin Adliye Vekâletinden istizah takriri 
vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tokad Cinayet yani liva bidayet mahkeme

sini Adliye Vekili Hafız Mehmet Bey lâğvede 
rek Tokad, Erbaa, Zile cinayet işlerini Amas
ya'da yeni teşkil ettiği İstinaf Mahkemesine; 
Reşadiye, Niksar kazalarını da Karadeniz sahi
linde Ordu Sancağına raptettiğini haber alan 
Tokad ahalisi ve mebusları bendenize ve Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine müracaatla şikâyet et
mişlerdi. Vekili Müşarünileyh hazretleri bu şi
kâyet evrakı üzerine güya Tokadlılar Amasya'yı 
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kabul etmiyor imiş zehabiyle bu defa da Sivas'a 
raptettiği anlaşıldı. Şikâyetin esası Amasya -
Sivas meselesi olmayıp Tokad Liva Bidayet Mah
kemesinin lâğvi meselesine mütedairdir. Evvel
ce mütekaddim sual takririni istizaha ıkalbettim. 
Tokad gibi cesim bir livadan mahkemenin kaldı
rılması dairei intibabiyemde heyecan husule ge
tirmiştir. Evvelki takririmde izah ettiğim esbap 
dolayısiyle meseleyi Adliye Vekilinden istizah 
eylerim. 

9 Mart 1337 
Tokad 

Rifat 

REİS — Adliye Vekiline tebliğ edilerek isti
zahı kabul edenler lütfen el kaldırsın. İstizah 
kabul edildi. 

2. — Bolu Mebusu Tunalt Hilmi Beyin, saat
lerin 24 saat olarak kabulü hakkında) takriri 

REİS — Efendim, Tunalı Hilmi B,eyin bir 
takripi vardır ki, saatlerin yirmi dört olarak ka
bulünü teklif ediyor. (Gürültüler, ret sesleri). 

Müsaade buyurun, efendim, bir takrir gel
miştir. Alelusul onu bir encümene havale ede
ceğiz. (Ret sesleri), (Gürültüler). Müsaade bu
yurunuz. Heyeti Celileniz ret veya kabulde muh
tardır. Fakat alelusul 'bir encümene gitmek lâ
zımdır. (Hayır, hayır sadaları). 

ABDUALLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Mü
saade buyurun, nazarı dikkate alınması kabul 
olunursa o vakit havale olunur. 

REİS —• Takriri nazarı itibare alanlar el kal
dırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Ten
sikata mütaallik takririnin Encümeni Mahsu
suna havalesine dair takriri 

REİS — Efendim, Tunalı Hilmi Beyin bir 
takriri daha var. 

Riyasete 
Bir ay mukaddem tensikata mütaallik takdim 

ettiğim on beş maddelik bir takririm Meclisçe 
Kadrolar Encümeninin Heyeti Umumiyesine ha
vale edilmiş ise de mezkûr takrire sahip olan 
bulunamamıştır. Merbuten takdim edilen mez
kûr takririn Teşkilâtı Esasiye ile meşgul (Encü
meni mahsus) a havalesini teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 
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REİS — Fakat bundan evvel hallolunacak 

diğer bir takrir var. Efendim, Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni Beyin takriri : 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
İcra Vekillerinin vazife ve salâhiyetini tespit 
edecek olan Encümeni. Mahsusun senei devriye 
münasebetiyle vazifesine nihayet verilip verilmi-
yeceğinin tahtı karara alınmasına dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun sekizinci mad

desi hükmüne tevfikan İcra Vekillerinin Vazife 
ve salâhiyetlerini tâyin ve tesbit etmek üzere in
tihap buyurudan encümeni mahsusun, senei dev
riye münasebetiyle diğer encümenler gibi vazi
fesine nihayet verip vermiyeceğinin tahtı karara 
alınmasını teklif ederim. 

10 Mart 1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

REİS — Bunu müzakere etmeyi münasip gö
rüyor musunuz? (Hayır, hayır sesleri). Müsaade 
buyurunuz efendim. Bunun ipkası veyahut in
tihabı hakkında reye konmadan evvel bu bapta 
söz söylemek hususunu kabul ediyor musunuz? 
(Hacet yok sesleri). 

KAYSERİ MEBUSU —. Nizamname sarihtir. 
Söz almıya, müzakere etmiye lüzum yoktur. (Se
nenin hitamiyle encümenler de hitama erer efen
dim sesleri). 

REİS — öyle ise efendim yeniden intihap 
etmek lâzımdır. O halde bu takriri de o encü
mene havale ettiğimiz zamanda .. 

RAGIP B. (Kütahya) — Reis Bey, müsaade 
buyurulur mu? Nizamnamedeki kayıt şubelerce 
teşkil olunan encümenlere aittir. Bu encümen 
doğrudan doğruya sureti mahsusada Meclisin 
Heyeti Umumiyesi tarafından intihap edildi. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
İpkası icabeder. Yeniden intihap lâzım gelirse o 
zaman yeniden intihabı lâzımdır. 

REİS — Bunun tekrar intihabı takarrür et
miştir. • 

MEHMET ŞÜKRÜ B. — Reye konmadı 
efendim. Nizamname buna dair değildir efen
dim. 

REİS — Efendim; reye koyacaktım. Fakat 
Heyeti umumiye biınun nizamname ahkâmına 

— 51 — 
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muvafık olduğunda ısrar ettiler. Onun için re
ye koymadım. Müsaade buyurursanız reye ko
yayım. 

îcra Vekillerinin salâhiyet ve vazifelerini 
tesbit etmek için intihap buyurulan encümenin 
yeniden intihabını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul 

edilmedi efendim. 
O halde Tunalı Hilmi Beyin takririni de o 

encümene havale edelim. 

9. — MAZBATALAR 
1. — 1337 senesinde teşkil edilecek Jandarma 

mivari alayları İçin seksen tin Ura itasına dair 
îcra Tekilleri Riyaseti tezkeresi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Efendim, Muvazenei Maliye En
cümeninin bir mazbatası vardır. 

Riyaseti Celileye 

MADDE 1. —• Bin üç yüz otuz yedi senesin
de teşkil edilecek jandarma mivari alaylarına 
mürettep kuvvetten Mamuretülâziz Vilâyeti ile 
"Erzincan ve Muş livaları dâhilinde istihdam 
edilecek bin nefer için lâzım olan maatakım 
bin hayvan bedelinin taviz suretiyle tediyesine 
muktazi seksen bin liranın senei mezkûre büt-

[1] îcra Tekilleri Riyaseti tezkeresi: 

27 . H . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Muvazenei Maliye 

Encümeni Riyasetine 
1337 senesinde teşkil edilecek Jandarma sü

vari alaylarına mürettep kuvvetten bin neferin 
Mamuretülâziz Vilâyeti ile Erzincan ve Muş li
vaları dâhilinde en muvafık görülecek bir su
rette istihdam edilmek üzere maatakım bin 
hayvan için muktazi seksen bin liranın görülen 
lüzumu âcile metoni 1337 senesi ilk muvakkat 
bütçesine ithaliyle şimdiden mezkûr tahsisatın 
itasına dair icra Vekilleri Heyetinin 26JI.1337 
tarihindeki içtimamda karar verilmiş olmakla 
meselenin ehemmiyetine mebni müstacelen ifa-
yi muktezasını istirham ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

İ38t Ö : 1 
çeşnideki faslı mahsusundan mahsubu icra edil
mek üzere sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Dahi* 
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Heyeti Vekile tarafından merbut karama* 
me ile talep olunan seksen bin liranın sarfına 
acilen mezuniyet itası lüzumu Muvazenei Mali
ye Encümenince aşikâr görülmüş ve bu hususta 
verilecek mezuniyetin şekli kanunisi Encümen
ce berveçhi bâlâ lâyiha suretinde tesbit edil
miş olduğundan meselenin bir an evvel Heyeti 
Um umiyeye sevkı menutu reyi âlileridir, efen
dim. 

10 Mart 1337 
Reis Mazbata Muharriri Âza 

Burdur Trabzon Kırşehir 
Veliyüddin Hasan Hüsnü Yahya Galip 

Âza Âza Âza 
Erzurum Niğde Sivas 

Salih Atâ Mehmet Rasiın 

HASAN B. (Trabaon) — (Mazbata Muharri
ri) Efendim, müsaade buyurursanız bu müsta
cel teklifin esbabı, hakfkmda biraz söz söyliyeyim. 
Bundan evvel Encümen muvakkat bütçe halinde 
Dahiliye Bütçesini tetkik ettiği zaman Jandar
ma Bütçesini de tetkik .etmiştir. Esasen süvari 
ve piyade olmak üzere yedi bin jandarmayı muh
tevi bir kadro vardır. Efendim, bunun .dürt beş 
bini teşkil edilmiştir. Mütebakisi bu sene teşkil 
edilecektir. Müstacelen talep edilen ınasraf jan
darma bütçesine bir zam şeklinde değildir. Es-
ıbabı dahiliye ve emniyet ve asayişi mahalliye-
ninj icabatı zaruriyesi .olarak Heyeti Vekile bu
na lüzum görmüştür. Henüz bütçe çıkmazdan 
evvel teşMiât yapamıyacağından dolayı bir an 
evvel bu zaruret ve müstaceliyete binaen bunu 
yapabilmek için Dahiliye Vekâleti encümene iza
hat vermiştir. Encümen Dahiliye Vekâletinden 
aklığı izahata nazaran bil âhara Jandarma Büt
çesi tasdtik edildiği zaman ondan mahsubu icra 
edilımek üzere sarf edilecek olan şu paranın bir 
an evvel verilmesine lüzum görmüştür. Bu lü
zumu muhtasaran arzedeeeğiım. Teferruata gir
meye lüzum yoktur. Oralardaki -asayiş ve emni
yeti mahalıliyıenin icabetitiğfi zaruri ve âcil bir 
iş içindıir ve bir lüzum üzerinedir. Binaenaleyh, 
rica ederim; uzun boylu izah edilecek mesele 
değildir. Munzam bir masraf değûdir. Mahsu
bu, bütçe kabul edildiği zaman yapılacaktır. 
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Asayiş ve emniyeti mahalliye noktai nazarından 
Heyeti Aliyendzee kabulü zarara ve âcil bir iştir. 
Encümenimıizee tetkik edilmiş ve kanaati katiye 
hâsıl olmuştur. Kaibul buyurun efendim. 

MÜFlT Ef. (Kırşehir) — Acaba, Hasan Bey 
cevap verebilir mi? 1336 Bütçesinde bu tahsi
sat aynen mevcut mu imiş? 7 bin kişi 1336 Büt
çesinde vardır, dediler de ondan soruyorum. 

HASAN B. (Trabzon) — 1336 Bütçesinde 
tabiî Jandarma Bütçesi de vardır. Jandarma
nın adedi ayn ayrı fasıllarda mevcuttur. Bunu 
kabul etımıeiklıe 1337 için yeni bir masraf kabul 
etmiyorsunuz. Bu, 1336 kadrosunda dâhildir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Yani parayı vere
ceğiz efendim. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı?. (Madde 
okunsun sesleri). (Madde tekrar okundu.) Mad
deyi kabul edenler el kaldırsın. Madde kabul 
edilmiştir efendim. Heyeti umumiyesini tâyini 
esami ile reye koyacağım. 

3. — Mersin Mebusu .Yusuf Ziya Beyin, İk
tisat Vekâletince Avrupa'ya gönderilecek olan 
heyeti ziraiye hakkında İktisat Vekilinin Mec
lise izahat vermesine dair istizah takriri ve İkti
sat Vekili Mahmut Celâl Beyin cevabı. 

REÎS — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin 
bir takriri vardır. İktisat Vekâletince iki gün 
sonra Avrupa 'ya gönderilecek zevat hakkında-
dır.Hemen bugün izahat alınmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi, efendim. 
Iksisat Vekili de şimdi cevap verecektir. Mü
saade buyurun. Takrir okunsun da sahibi 
takrir, izah eder. 

•
Büvük Millet Meclisi Rivaseti Celilesine 

iktisat Vekâletince iki gün sonra Avrupa'
ya gönderilecek heyeti ziraiye hakkında bugün 
vekâleti müşarünileyhanın izahat ita buyurmasını 
teklif ederim. 

19 Mart 1337 
Mersin Mebusu 

Yusuf Ziya 

YUSUF ZÎYA B. (Mersin) — Efendim, ik
tisat Vekâleti iki gün sonra Avrupa'ya bir he
yeti ziraiye gönderiyor. Bu heyeti ziraiye Av
rupa'dan memleket için birtakım alâtı ziraiye 
mubayaa edecekmiş. Tabiî memleketin alâtı zi-
raiyeye ihtiyacı vardır. Fakat bu mubayaa edi-
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Iceek alâtı ziraiyenin halen memlekete ne dere
ceye kadar lâzım olup olmadığını ve memleke
tin iktisadiyatındın ne raddede olduğu Heyeti 
Celilenizce malûmdur. Bunun için bendeniz 
memleketin iktisadiyatının bozuk olduğu şti 
sırada Avrupa'ya para çıkmasına taraftar ol
madığımdan evvel beevvel bu bapta müzakere 
olunmak için ne gibi alâtı ziraiye mubayaa 
edeceğini iktisat Vekâletinden soruyorum, iza
hat vermesini teklif ediyorum. 

İKTISAT VEKÎLI MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Beş, altı ay oluyor ki, efendiler, 
zürraın, çiftçilerin muhtaç olup da memleket 
dahilinde tedarik edemedikleri alât ve edevatı 
ziraiyeyi tetkik etmeye başladım. Vaktiyle 
memleketin ihtiyacatı ziraiyesini temin maksa-
diyle getirilmiş bâzı alât ve edevat memleketi
mizde kullandlamıyordu. Meselâ bizim memle
ketteki hayvanların kudretiyle mütenasip ol-
mıyaeak derecede bâzı alât getiriliyordu. Ma
hallerinin birer birer mütalâasını almak ve ih
tiyacatı mahalliyeyi hakiki bir sfurette, mahal
linden verilen hakiki malûmat üzerine tesbit 
ettikten sonra bendenize de kanaat geldi ki, 
bunların dâhilden tedariki bu an için. gayYika-
bildir. Bunları temin ettik ve hattâ Heyeti 
Muhteremenize şunu arzediyorum ki, çiftçinin 
hayvanlarının nalı bile memleketimizde mev
cut bulunmuyor, buna varıncaya kadar tahki
katımızı tamik ettik. 

Hâsıl ettiğimiz netice üzerine Ziraat Ban
kası Meclisi idaresi . bu listeyi tetkik ederek 
Avrupa'dan mubayaasına karar verdi. Bu, He
yeti Vekilece müzakere olunarak mütehassısı 
olmak üzere iki zatın gönderilmesi takarrür 
etti ve aynıJ zamanda Nafıa idaresi için bâzı 
alât ve edevatı müteharrike mubayaası için 
giden ve mebus arkadaşlarımızdan bulunan ze
vatın bu mütehassıslar üzerine nezaretini de 
kabul etmiş bulunuyoruz. Bendeniz efendiler, 
şu kanaatteyim ki, eğer bu sipariş ettiğimiz 
alât ve edevatı ziraiye - ki, bunların içerisinde 
zürram hayvan nalları da vardır, göztaşı da 
vardır ve aynı zamanda pulliuklar ve saire de 
vardır ki - zürra şiddetle bunları bekliyor. Fa
kat piyasada mevcut değildir ve bunları getir
diğimiz zaman ehemmiyetli bir miktarda muba
yaa edeceğimiz için piyasadan daha ucuz ola
nağını tahmin ediyorum ve bunları Hükümete 
maloliduğu fiyatla Ziraat Bankasının şubele-
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ri satacaklardır. Fukarayi zûrraa bunları, tak
sitle vereceklerdir. 

Sual soran arkadaşımızın maksadını vazı-
han anlayamadığım için bendeniız de bâzı sualler 
soruyorum: Ziraat Bankası ve İktisat Vekâleti 
bu teşebbüste iyi mi hareket etmiş, fena mı ha
reket etmiş? Bunun izahını temenni ederim. 

REİS — Söz Vehbi Efendi Hazretlerinindir. 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, İktisat 

Vekilinin beyanatı veçhile hakikaten alâtı zi
raiye getirtmek nıeimle'kVt için herhalde nafi
dir. Bunda şüphe yok ve Avrupa'dan gelen 
alât ve edevatla ç.ok yerde intifa ediliyordu. 
Ama onu tüccar getirip, tüccarlar saıtıp ahali 
de alıyordu ve o zaıman da Ziraat Bankası ve 
Ziraat Nezareti de vardı. Onlar da bir taraf
tan Avrucpa'ya adam gönderiyor, fakat bir şey 
yapamıyordu. Bizim buradan Avrupa'ya gide
cek adamlarımız eksefriyetle orada gezmek, ora
ları görmek ve, oralarda görüşmek, konuşmak 

• ve Avrupa'yı seyir ve temaşa ettmek üzere gidi
yorlar ve getirdikleri köhne birtakım alât ve 
edevatın burada hiçibir işe yaramadığını görüyo
ruz. Hükümetin şiimdiyö kadar bize yapmış ol
duğu işler bunlardır. 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Melâike git-
'miyecek, her halde adam gidecek. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — İşte şimdi de es
ki zamandaki gibi, faibrikaılarida kalmış, kimse 
almamış, işe yaramaz köhne şeyleri bize getire-

• çekler. Bu zamanda onların bize lüzumu yok
tur efendiler. Bununla beraber bizim şu za
manda önümüzde bir ölü vardır, c-» ölü kalkas-

." çaktır. Evvelemirde her şeyden evvel bu ölü
yü kaldıralım. Bu ölü kalktıktan sonra' düşüne
lim, taşınalım, iyi işjlelr yapmaya çalışalım rica-
ederim. Bir taraftan memleketin ihtiyacını düşü
nüyoruz, bir taraftan memleketin iktisadiyatını 
düşünüyoruz, baranın tükeneceğinden ve para 
olmadığından bahsediyoruz, hârice para çık
mamanın' çaresini düşünüyoruz, bir taraftan 
da milyonlarca kuruşun Avrupa'ya sevkına 
teşebbüs ediyoruz. Bunun ikisinde bir mâna 
bulamıym'uıım SÖyliyeceğim söz bundan ibaret
tir. 

" YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Bendeniz Ve
kil B'eyd en soruyorum": Ne gtJbi alât ve edevatı 
ziraiye getirtecektir? Esamisini söyletsin, belki 
Heyeti Muhtereme buna ya lüzum görecek ve
ya görmiyeeek. 
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REİS — Müsaade buyurun efendim. 
MÜFİD*Ef. (Kırşehir) — Efendim, bu me

selede gerek İktisat Vekili Celâl Beyefendinin, 
gerek rüfekayi muhterejmesinin, yani Heyeti 
Vekile de düşündükleri noktai nazar memle
ketin tealisi, kurtulması cihetine matuftur. 
Başka birşeye matuf değildir. Fakat yalnız Zi
ya Bey biraderimizin buyurduğu gibi, bizim 
ellimizde iki seneden beri teraküm etmiş, am
barlarımıza iddihaır edilmiş mevcut bulunan 
zehairi ve^aireyi satıp, ihraç edip memlekete 
para getirmek imkânı yok iken kalkıp da o 
ziraatl ileriye götürmeyi ve alât ve edevat cel
bini tesrii etmeyi bendeniz muvafık görmüyo
rum. • 

RAGIP B. (Kütahya) — Ziraatin terakkisi
ni arzu etmiyor musunuz? 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bundan dolayı 
ziraat tatil edilmez. Eğer Ra.gıp Bey biraderi
miz zürra memleketi olan Kımşehir'ine, Yozgad 
gibi sair memıl ek etlere geldiyse oralarda bugün 
geçen seneye nispeten yüzde seksen beş derece
sinde ekilmiştir, mahsulleri elindedir, buğday
ları para etmiyor, gönderecekleri yerleri yok. 
Devlete vergi vermeye çiftçinin bugün parası 

J yoktur. Efendiler rica ederim, Vehbi Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları gibi, evet bâsü 
badelmevttir efendiler. Türk canlanıyor efen
diler. Rica ederim, canlanmak üzere bulunan 
Türklerin mevcudiyetini, istiklâlini kurtardık
tan sonra teşkilâtı yapalım, her türlü alât ve 
edevatı celbedelim.. Biraz da milleti düşünelim. 
Bundan dolayı bu edeîvatın tehirini istirham 
ediyorum. (Alkışlar). 

FUAD B. (Corum) — Usulü müzakere hak- • 
kında söyliyeceğim. Şimdi Yusuf Ziya Beyin 
yerdıi'ffi takrir sual mahiyetinde mi, istizah ina-

• hiyetinde mi? anlaşılmadı. İstizah ise evvele
mirde istizahın kabul edilip edilmediğini reye 
koymak, lâzımdır. (Gürültüler). 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. — 
Eğer böyle bir suale mâruz kalacağımı bilmiş 
olsa idim daha evvelce mubayaa ettirmek iste
diğimiz alât ve edevat listesini yanıma alır, 
Heyeti muhteremenize arzederdim. Fakat ben
deniz ısrar ediyorum. Efendiler bunlar köylü
nün muhtaç olduğu alât ve edevattır. Hüküme
te mal olduğu fiyat üzerinden Ziraat Bankaları 
vasıtasiyle köylülere satılacaktır. Bu; mahalle-

| rinin tetkikatma müsteniden hâsıl olan bir ka-
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naattir. (Gürültüler). Müsaade.ediniz, bu ilk 
defa olarak yapılmıyor. Eğer ben hata etmiş 
isem," bu alât ve edevatı Ziraat Encümeni veya 
her hangi bir encümen tarafından Heyeti Muh-
teremeniz tetkik ettirebilirsiniz. 

Vehbi Efendi Hazretlerinin ikazlarına bil
hassa teşekkür ederim. Ve bendeniz de^kısa söy
lemek mutadında olduğum halde şimdiye kadar 
getirilen alât ve edevattan lâyıkiyle istifade olu-
namadığıhdan bahsetmiştim. Bu bizce de malûm
dur. Fakat biz hakiki ihtiyacımız • olan mevadı 
getirtmek istiyoruz. Efendiler, çiftçinin hay
vanlarının nalı bile memleketimizde temin edil
miyor. Bunları getirtmekle memleketimize hiz
met ifa edeceğimize kaani bulunuyorum. 

İkinci meseleye gelince efendiler; bugün he
piniz içftçinin ve köylünün vaziyetini bilirsiniz, 
vaktiyle getirilmiş pulluklar vardır. Ve bu pul
lukların küçük numunelerinden istifade ettik
leri için her yerde arıyorlar ve bize de müracaat 
vâki oluyor, fakat memleketimiz dâhilinde ma
alesef biz bu pullukları ihzar edecek vaziyette 
değiliz. Bununla beraber buna karşı lâkayit Kal
mıyorum. 1337 Bütçesini tetkik ettiğiniz za
manda göreceksiniz ki, bu meseleye ait Meclisi 
Âlinizden bir talep vâki olmuştur. Bir taraftan 
dâhilden bunu temine çalışmakla beraber UÇUK 
bir bedel ile bunları mahallerinden getirip sat - , 
maya ve birtakım komüsyoncu ve sairenin in
tifa edecekleri hissei tfcmettüü- de köylülere bı
rakmak şartiyle bunların celbine de teşebbüs et
tim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
bugün bir nal fabrikası ihdas etseniz daha mü
nasip olur. Eğer hizmet görecekseniz; ustaları
mız vardır. Demirhane temin ederek daha bü
yük bir fayda temin ederiz. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
Ben nalı misal olarak arz ettim ve nal yapmak
tan âciz değiliz. Fakat ihtiyaçtan bahsediyorum 
ve bunu da yapacağım ve bu alât ve edevat mem
leketimiz dâhilinde faydalı değildir iddiasında 
bulunmadım ve onun için teşebbüslerimi ar-
zediyorum. Sonra bu Muvazenei Maliyeye dâ
hil değildir. Ziraat Bankası zürram ihtiyacatı-
nı temin etmek için mubayaa yapıyor ve kendi
sine mal olduğu bir fiyattan zürraa bunu sata
caktır ve fukaraya da aynı zamanda mukassa-
tan verecektir. Şunu da arzedeyim ki, dâhilde 
bunların tedariki için veyahut'Avrupa'dan mu-
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bayaa edip de bize satış yapmak için müracaat 
vâki olmamıştır. Böyle bir müracaat vukuunda 
onu da kemali ehemmiyetle tetkika hazırım ve 
bu ehemmiyetli noktayı tekrar arzediyorum. Bu 
nâfi bir iştir. Buna mâni olmayınız, rica ede
rim. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—> Aleyhinde herkes * soz söylemek salâhiyetim 
haizdir, bu sözler söylenmedikçe reye konumla
masını her halde rica ederim. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Efendim, 
Bendenizin İktisat Vekili Beyden sorduğum şey 
gayet basittir. Ne gibi alât ve edevatı ziraiye 
mubayaa edilecektir ve kendileri de bunu ha
ber verecek idi. Binaenaleyh, İktisat Encüme
ninde mevzüubahis oldu. Kendilerine Ziraat 
Müdiri Umumisi malûmat vermiştir^ Encümen
de böyle bir şey konuşuyoruz, bugün sormak 
mecburiyeti vardır, demiştim. 

İktisat Vekili Beyefendi diyorlar ki, bu si
pariş etmiş olduğu alât ve edevat içinde öküz 
nalları vardır. Bundan daha acı, bundan daha 
elîm sukutu hayal olabilir mi! Efendiler, sonra 
bendeniz sorarım. İktisât Vekili Beyin maksat
ları nedir? Müfit Efendinin buyurdukları gibi, 
bugün zürram elinde bulunan buğdayları arpa
ları, yapağıları harice sevketmek imkânı yoktur. 
Alâtı ziraiyeyi celpten maksat, istihsalâtı tezyit 
etmekse, bu da ancak iki sene sonra olacaktır. 
Ortada bir gazi vardır. Bunu ayağa kaldırmak 
lâzımdır. Ondan sonra... Bu da para ile olabilir. 
Bendeniz İktisat Vekili Beyefendiden tekrar ri
ca ediyorum. Bunu tehir etsin, evvel emirde 
memleketin iktisadiyatını tanzim etsin. Bir mah
reç tedarik etsin. Köylü buğdayını, satsın, ondan 
sonra alâtı ziraiye celbine teşebbüs etsinler. 

Sonra efendiler; Vekil Bey buyuruyorlar ki, 
bü; bundan evvel de yapılmış. Demek ki, biz 
hâlâ eski şeylerle uğraşıyoruz. Babıâli zihni
yeti ile uğraşıyoruz. Belki efendiler bilirsiniz ki 
seferberlik zamanında on mütyon liralık alâtı 
ziraiye getirtildi. Yalnız Konya Ovasında iki 
mijyon liralık alâtı .ziraiye çürümektedir. Eğer 
İktisat Vekili Beyefendi memleketi kurtarmak 
istiyorsa; bu alâtı ziraiyeyi toplatsın, tamir et
tirsin; bunları tamir edecek ustalarımız vardır. 
Çiftçilere tevzi* etsin, Binaenaleyh, bendeniz bu 
bapta Heyeti Celilenizi tasdi ediyorum. Mem
leketten para. çıkmamak için bu heyeti ziraiye-
nin gitmemesini istîrhaıh ederim, 
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YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Hakika

ten arkadaşlarımızın noktai nazarı doğrudur 
efendim. Fakat memleketten öyle bir para çı
kacak ki, bu para memlekete naî'i olacak. Hem 
bu para memleketten çıkmazsa emin olunuz üç 
ay sonra Ziraat Bankasında on para kalmaya
caktır. Efendiler; hiç olmazsa Ziraat Bankası 
mevcudu olan birkaç yüz bin lira ile alâtı zira
iye getirtsin. Ziraat Bankasında para kalmıyor. 
iflâsa doğru gidiyor. 

Bu sefer seyahatimde yüz kadar köy gezdim. 
(Taşpmar) denilen bir köye geldik. Bire ne al
dıklarını sorduk. Bire otuz, otuz beş arpa alın-
dığını ve yirmiden aşağı buğday alınmadığını 
söylediler. Ben hiçbir vakit hiçbir köylüden j 
işitmedim ki, bire dörtten fazla buğday alabil
sin. Bugün deniliyor ki, müdahhar malımız var
dır. Evet, müdahhar malımız vardır, tskelîeye 
uzak olan mahallerde belki bir miktar buğday 
kalmıştır, Fakat yakm olan yerlerde, zürram 
elinde hiçbir buğday kalmamıştır. Müsaade 
ediniz. Ben derim ki, bu al âti ziraiye gelirse, 
memleketimize daha nafi hizmetler ifa ede
biliriz. Mademki, ihracı kabil olamıyor. Fazla 
kalan kısmını ekeriz, ertesi sene için fazla 
hasılat almış, oluruz. Bunu arzediyorum ki, 
hakikaten şu sarf edilecek para mahalline 
masruftur. Bunun hiçbir vakitte bütçeye 
tesiri yoktur. Ziraat Bankasına ait bir pa
radır. Bu banka bugüne kadar memlekete hiç 
bir hizmet yapamamıştır. Bari alâtii ziraiye ge
tirtmek suretiyle olsun, memlekete hizmet et
sin. Para Maliye Vekilinin eline düşerek mah-
volmasm. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Efendim, şimdi zür-
raa para vermek mi nafi? Yoksa alât ve «devatı 
ziraiye getirtmek mi nafidir? Pulluk ve makine 
almaktan maksat istihsalâtı tezyit etmektir.' 
Şüphesizdir ki bu; nüfusun azaldığı Harbi 
Umumi hengâmmda; bu mücadelei beşer zama
nında çok lâzım olan şeydir. Lâkin hepimizin 
şimdiye kadar ettiğimiz tecrübelerimirzle sabit
tir ki: Ziraat Nezareti resmî ellerle;, zürraa yar-# 

dım edeyim diye ne iş yapmış ise zürraa yara
mamıştır, mutlaka mazarrat vermiştir. Roman
ya'dan tohumluk buğday getirtmiş tohuma ya- ( 
ramamış; pulluk getirtmiş kullanamamıştır 
efendim. Yiyen bilmez, doğrıyan bilir. 

RAGIP B. (Kütahya) — Maalesef hiç bil
miyorsunuz. Nesip Beyin getirtmiş olduğu 
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alâtı ziraiye bu memlekete çok büyük hizmet 
etmişler efendi!... 

EMİN B. (Devamla) —. Bahsettiğiniz Ziraat 
Nazırı muhteremi, nadas vaktinin ne olduğunu 
anlamamıştır? 

VEHBÎ E l .(Konya) — Doğrudur, iştirak 
ederiz, böyledir. 

EMİN B. (Devamla) — Şu sırada zürram 
çok muhtaç olduğu şey, vergi vermek için para
dır. Yahya Galip Beyefendinin buyurdukları 
gibi, Ziraat Bankası parayı mavuzıa lehine sar-
fetmiyorsa, bundaki yolsuzluğu aramalıdır. 

YAHYA GALÎP (Kırşehir) — öyle deme
dim yahu!... 

EMÎN B. (Devamla) — Hata ettim. Af 
edersiniz. Sözümü geri* aldım. Yâni Ziraat 
Bankasının parası mavuzıa aleyhe sarfedilmi-
yoıısa, bundan dolayı Avrupa'ya gönderilmesi 
ieabetmez. 

Saniyen : Şimdi gelecek alât ve edevat haki
katen ınalfinı ve muayyen olsa ve fiyatlar da 
kaça mubayaa edilebileceği tahmin edilse ve 
İktisat Vekili Beyefendi bu hususta bir zararı 
âm olursa, âtiyen ödiyeçeklerini bilsem, bende
niz getirilmesine razi olurum. 

Bu* para suiistimal edilecektir, demem. Fa
kat boşuna verilecektir. Heder edilecektir. 

Bendeniz işittim ki,; ilfc, önce İtalyanlardan 
sorulmuş. Sonra; bu alât ve edevatın tedariki 
için İtalya'dan gelen listelerden daha dun bir fi
yatla başka yerden teklif vâki olmuş. Hattâ bi
risi bendenize söylüyor: Ben noksan fiyatla 
teklif yaptım, kabul edilmedi, yine Avrupa'ya 
sipariş ediliyor, dedi. (İsmini lütfediniz sesle
ri) . Suat Bey isminde bir zat söyledi. Onun 
için bendeniz derim ki : Bir memurdan çiftçi 
mütehassıs olamaz. Bendeniz Amerikanın ta
raklı orak makinelerinden almıştım. Mütaad-
dit ziraat memurları, fen memurları getirttim, 
işlettiremedim. Sonra kendim bizzat uğraşa uğ
raşa^ öğrenmeye başladım. Binaenaleyh hakika
ten buna lüzum görünüyorsa erbabı ihtisastan 
bir zat göndermeli idi. Ziraat mütehassısları 
vardır. 

HASAN BASRÎ B. — Reis Bey, lehte ve 
aleyhte olarak tasnif buyursanrz da ... 

REİS — O halde esamiyi tekrar okuyayım, 
ona göre tertip edelim. 
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ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

—• Efendim', Avrupa'dan alâtı ziraiye getirt
mek meselesi hiç şüphe yoktur ki, teraklkiyattan 
istifade etmek suretiyle fevkalâde haizi ehem
miyettir. Bunun aleyhinde söz söyliyecek ve es
ki usul ile devam etmeyi arzu edecek hiç bir ar
kadaş aramızda yoktur. Yalnız bir mesele var
dır. Müfit Efendi Hazretleri tarafından der-
meyan edildiği halde, lüzumu olan ehemmiyet
le tetkik edilmedi, ve o nokta üzerinde İktisat 
Vekili Beyefendi de lâzımgelen tafsilâtı ver
mediler. Memleket dâhilinde mevcut olan ban-
kmotlar ve altınlar vesaiti adide ile memle
ket dâhilinden harice çıkıyor. Bu, gayrikabili 
inkâr bir meseledir. Memleketin istihsalâtı bu 
vaziyet karşısında fazla miktarda artmakla, 
istihsalât yapanların keselerini doldurmak im
kânı mevcut değildir. Çünkü o istihsalât, istihsa
lât olarak harice çıkmıyor. Memlekette mevcut 
olan para harice çıkıyor. Bir misali maddisini ar-
zedeceğim ve bunun üzerinde bilhassa ısrar ederek 
söyliyeceğim. Siz burada ihracat kanunu yapı
yorsunuz. Bu ihracat kanunu tatbikten mene-
diliyor. 

REİS — Sadet harici söylüyorsunuz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 
Sadet dâhilinde söz söylüyorum. İhracat men-
ediliyor. Alâtı ziraiye; istihsalâtı ve ihracatı 
icabettirir. İhracat Kanunu tatbik ettirilmiyor. 
Asıl söylemek istediğim mesele budur. Binaen
aleyh buradan Avrupa'ya mütehassıs heyetler 
gönderip zirai alât celbettirm ekten maksat eğer 
istihsalâtı tezyit ise, bu istihsalât dışarıya çık-
mıyacak olduktan sonra alâtı ziraiye için bin
lerce lira sarfederek adam göndermeye ne ih
tiyaç vardır? Ortada bir mesele vardır. Şimdi
ye kadar teşekkülünden beri bugüne gelinceye 
kadar çiftçilere hizmet eden Ziraat Bankası, 
kendisinde mevcut olan paralar alınarak iflâsa 
doğru gidiyor. Bunu kurtarmak meselesi var. 
Yoksa milletten indeliktiza^ para almak mese
lesi mevzuubalıîs değildir. Çünkü ihracat mem
nudur. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim, çok istir
ham ederim. Bir defa hislerden teeerrüt ede
lim, meseleyi mahiyeti hakikiyesi ile tetkik ede
lim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Mahiyet za
ten hakikat demektir. 
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RAGIP B. (Kütahya) — Şimdi efendim. 

Gümüşane mebusu Bey bundan üç ay evvel lüks 
eşyasının men'i ithali maksadiyle bir teklif 
mahiyetinde olmak üzere ağır gümrük vaz'ı 
hakkında bir teklifi kanuni vermişti. Zanne
diyorum ki, krepdöşinden ve fantazi elbiseler
den ve saireden müteneffir olmıyan ve bunla
ra verilen paranın Avrupa'ya doğru, bir daha 
gelmemek şartiyle, akıp gittiğini takdir etmi-
yen bir kimse yoktur. (Sadede sesleri). Hep 
sadet dahilindedir. Şimdi üç aydan beri bu tek
lifi kanuni Meclise gelmemiştir. Herkes bildiği 
halde bu teklifi kanuni niçin buraya gelmemiş
tir?. 

Maalesef, memleket için, memleketin hay&tı 
ziraiyesi için en lâzım olan alâtı ziraiyeye veri
lecek beş on parayı çok görüyorsunuz. Memle
ketin alâtı ziraiyeye-şiddetle ihtiyacı vardır. Bu
nun mubayaasına ge ''n^e. yolsuz mubayaa eden 
her hangi bir memuru ııvmıi etmek Meclisi Alinin 
hakkıdır. • . 

Olmamış bir şeye, tevehhüme itibar caiz de
ğildir. Tevehhüme itibar yort ur. Gelelim alâ
tı ziraiyenin memleketimizde şiındi/* l;adar 
temin ettiği fevaide. Maalesef inkâr edildi. 
Efendiler, 1327 - 1328 - 1329 senelerinde, hattâ 
1330 senesinde bizim muhitimize Ziraat Ban
kası vasıtasiyle Ziraat Nezaretinin tevzi et
tirdiği pulluklardır ki, memleketin ziraatine ye
ni bir cereyan, yeni bir hareket vermiştir, ve 
elyevm o pulluklar şiddetle aranıyor. Ziraat 
Bankası üç liraya tevzi etti, bugün otuz lira
ya satılıyor efendiler. (Nerede bu sadalan). 
Her yerde b.u pulluklar tüccarlar tarafından 
şiddetle aranıyor. Ondan sonra bunları tek bir 
tüccar getirtmemiştir, tevzi etmemiştir. Bina
enaleyh memleketin hayatı ziraiyesi, ve istih
salâtı namına verilecek beş on partiyi Meclisi 
Âliniz diriğ etmemelidir. Hususa bunun Hazi-
nei Maliyeye, Muvazene! Maliyeye taallûku 
yoktur. Ziraat Bankası alacak; Ziraat Ban
kası sataeak ve bedelini alacak. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Ziraat Bankası kimin malıdır?. 

RAGIP B. .(Devamla) — Kimin mi?. Renç
pere verecektir. (Rençper kimin?. Rençper iste
miyor sesleri). Rençper istiyor. (Hayır istemi
yor sesleri). (Gürültüler). Bugün efendiler 
bu iş doğrudan doğruya icrai bir vazifedir. Ye-
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kili yapar. Suiistimalinden dolayı Meclisi Âli
niz mesul edersiniz. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, hiçbir arkadaşımız demez ki, memleketi
mizin ziraati yükselmesin. < Fakat bir kaide var
dır ki; ehemmi mühimme tercih lâzımdır. Bu 
ziraat aletleri gelmiş farzedelim. Nitekim ev
velce çok gelmiştir. Afyon 'Karahisar deposun
da lâynat ve lâyuhst mevcuttur. Büyük ambarın 
kitabesini görmek için gitmiştim. Ne göreyim. 
efendiler : Âd ve ihsandan uzak sabanla içerisi 
dolu.. Sabanlar içerde çürüyor. Sonra efendi
ler bu kadar değil, Erzincan'dan tutunuz ta 
Gümrü'ye kadar yollarda binlerce makine var. 
Gerek ziraate ait ve gerek taş kırmaya ait, ge
rek tesviyeye ait neler istersiniz efendiler. Bun
lar dökülüyor, çürüyor. Etek, etek paralarımı
zı Avrupa'ya doğru atalım. Haydi getirtelim 
diyeyim; fakat evvelce gelenler çürümüştür, 
kabili istimal değildir. Bunları kullanacak el-
yoktur efendiler. Bendeniz biliyorum, siz de 
bilirsiniz. Birçok ziraat muallimleri makineleri 
sökmesini, takmasını bilmiyorlar. Nazariyat 
başka, ameliyat yine başkadır. 

Memleketimizin bağları Uşak ve havalisinin 
bağları filoksaradan harap olmuştur. Allah şa
hit ki, orada Abdüssamet namında bir ziraat 
memuru vardır ki, ancak Arnavut kulübü açma
yı bilir, buraya yazdık, oraya şikâyet ettik, 
duyan olmadı, dinliyen olmadı. Elinde bir 
kartalla İskender'in resmini hâvi bir mühür 
oraya basar, buraya basar, yaptığı iş bundan 
ibaret. (Sadede gel sesleri). Sadettir efendi
ler! Memleketimin derdidir, İşte memlekette 
filoksara İzmir'den yavaş, yavaş yürüdü, bağ
ları mahvetti, bugün yalnız üzümiyle geçinen 
Niğde havalisine, Bor havalisine sirayet ede
cek olursa biçareler teseül edecek, nitekim 
ediyor. Bunun için acaba ne yapılıyor?. 

REİS — Alâtı ziraiyeye ait söyleyiniz. 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Konya'

da Sarayönü İstasyonunda birkaç tane büyük 
mükemmel saban gördüm. Yağmur altında çü
rüyor, haydi Erzurum'daki istimal edilmesin. 
Fakat Sarayönü'ndekine ne mâni vardır İşte 
Konyalılar bunu bilir. 

Sonra rica ederim, memleketimizde çift hay
vanının mıhlarını ve nallarını yapan yok, de
niyor. T ine arkadaş7 arım bilir ki, Müslüman 
nalbant ve demirciler öküz hayvanatının^ mıh-
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I larmı da yapıyorlar. Az olsun, noksan olsun, 

iptidai olsun, basit olsun, fakat bizim olsun, 
para babamın, kardeşimin koynunda kalsın, 
İktisat Vekâletinin birinci vazifesi sanayii 
memleketi himaye iken ufak bir şey için, bir 
nal için, mıh için Avrupa'ya para dökecek de
ğiliz. 

Sonra ziraat meselesinden daha evvel mem
leketin iktisadiyatı mahvoluyor. Şekeri kaça 
alıyorsunuz efendiler? İnebolu tüccarları söy
lüyorlar: (28) kuruşa İnebolu'ya şeker gelir
ken biz burada yüz kuruşa yiyoruz. Evvelâ 
bunun önü alınsın. Bu farzdır, bu lâzımdır, 
bu vecibedir efendiler. İktisat Vekâleti bunu 
yapabilirse kendisine lâyezal bir hürmetim 
vardır. Memleketimizden para çıkmasını menet-
sinler. Efendiler, şeker de girmesin, kahve de 
girmesin, yalnız keselerimizde para olsun. 

Bakınız efendim; memleketimizde geçen se
ne hasılat mebzul idi. Bu sene hakeza. Efen-

I diler uzağa gitmeyiniz. Kırşehir'e, hattâ Er
zincan'a gidecek olursanız buğdayın, arpanın, 
hububatın yüzüne bakan yok. Çünkü yol yok
tur. Alâtı ziraiye geleceğine bir karış yol ya
pılsa daha hayırlı, daha iyi olur zannederim. 

Efendiler hulâsa ediyorum: Bugün Anado
lu'nun bağları mahvolmak derecesindedir. İşte 
Uşak bağları, işte Gediz bağları, Simav bağla
rı mahvolmuştur. İşte filoksera buraları teh
dit ediyor. Sonra alâtı ziraiye gelmiş, dolmuş-

j tur. İşte Karahisar deposu, işte Erzincan de
posu, evvelâ Kars'tan, Erzincan'a kadar olan 
yollar hüsnüistimal edilsin. Sonra efendim, 
memleketten para çıkması sureti katiyede mene-
dilsin. Çünkü parası olmıyan milletlerin, pa
rası olmıyan şahıslar gibi sesi kısa çıkacaktır. 
(Alkışlar). 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Bendeniz öyle anlıyorum ki bu 
küçük mesele Meclisin ehemmiyetle nazarı dik
katini eelbetti ve mesele alâtı ziraiye mesele
sinden çıkarak, memleketin umumi iktisadiya
tına taallûk etti. Bendeniz de bu itibarla bir
kaç söz söylemek isterim. Heyeti Muhtereme-
nizden mümkün olanlarla gayrimümkün olan
ların tefrikini evvel emirde rica ederim. 

Bugün efendim, hiç şüphe yok ki memleke
timiz dâhilinde bir buhranı iktisadi mevcuttur. 
Bunun esbap ve avamilini tetkik ettiğimiz za-

I man görüyoruz ki, bir nevi mahsulâtımız ve 
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mevaddı iptidaiyemiz var* bunları müstehlik 
piyasalara kadar sevkettiğiınizde oralara kadar 
ihtiyar ettiğimiz masarif dolayısiyle oraya 
vardıklarında idare edemiyorlar. Bunu bir mi
sal ile Heyeti Muhteremenize teyidetmek iste
rim: Meselâ gerek Afyon Karahisar 'dan, gerek 
Konya'dan ve gerek Eskişehir'den getirilmiş 
olan zehair altı kuruş iken Antalya'ya kadar 
10 ve 12 kuruş masarifi nakliye verilmesinden 
dolayı orada (12,5) kuruşa mal satıldığı için 
idare edemiyor ve aynı zamanda bu masarifi is-
tihsaliyeyi ve masarifi nakliyeyi tenzil edebil
diğimiz takdirde Adalar'da, hattâ İtalya'da 
bizim hububatımıza müşteri bulunabileceği aşi
kârdır. Bunun için lakayt kalmadık efendiler. 
Bu, memleketin vesaiti meselesidir, memleke
tin yolları meselesidir. Eğer bu yolları kuvvei 
kutsiye ile derakap intizam altına a'abilecek 
bir arkadaşım varsa bendeniz kendi hesabıma 
taallûk eden işleri derakap o arkadaşıma tev
di etmekte katiyen tereddüt etmem. Yol yap
mak için çok zaman lâzım, para lâzım. Mecli
si Âliniz çok şayanı şükrandır, para meselesin-

; de imtina ve imsak etmiyor ve veriyor. Her 
i halde yolları yapmaktan da mesul olan ben
deniz değilim. Fakat bununla beraber bir ha
kikati if ham ediyorum. Her halde bu mesele 
zaman ve amele meselesidir. Bunların birer su
retle yapılması lâzımgeliyor ve buna çahşılıyor. 

Şeker, efendiler, sahilde ucuzdur ve şu sı
rada günden güne düşmektedir ve daha ziyade 
piyasa düşecektir. Çünkü aldığımız malûmata 
göre umumi bir buhran karşısında bulunuyoruz. 
Avrupa'da mevaddı iptidaiye alma:k için çok 
imsak ediyorlar. Elimizde mevcut bulunan eş
yalara, •meyaddı iptidaiye ve mevaddı gıdaiye-

rmize müşteri vardır. Fakat bunları setviketınek 
hususundaki müşkülât, masarifin fazlalığı do
layısiyle muvaffak olamıyoruz ve bunun için 
de, çareler arıyoruz. 

Sureti mahsusada geçen gün encümenlerde 
de bahsettim; diğer bir. kısım memleketimizde 
istihsal olunan mahsulâtımız; vardır ki tiftik, -
yün, yapağı gibi, bunların istanbul'da mtidath-
har plan miktarı, Anadolu'daki mevcut olan 
.miktâ-rdan fazladır ve sonra İstanbul piyasası 
ile; Anadolu piyasası hali muvazene,tffcedir. Ha
lılarımıza .maalesef müşteri yoktur ve bu da 
umumi buhranın tesiridii'. Binaenaleyh umu
mi buhranın karşısında Mffrtımîatê dfeir yapmak 
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lâzım-gelir. Buy siyaseti hariciyemize taallûk 
edeır, siyaseti dahiliyemize taallûk eder, yol
larımızın intizamına . taallûk-eder, vapurlara 

j taallûk eder, şitaıendüferlere taallûk eder ve 
i bunlar umumi, büyük ve muazzam bir er mese

ledir. Ancak el birliğiyle hallederiz ve* eğer ba
na bunlar hakkımda ne düşündüğümü sual eder
seniz Heyeti Muhteremenize ayrıca arzederiım. 

Yusuf Ziya Bey ve Besim Atalay Bey affka-
daşJja ı̂rnız, meımlefcetimiain .öteısine berisine 
atılmış ve çürümeikfte alan ,bdr*takıan < aılâttan 

r bahis buyurdular. Evet efendiler, Harbi Umu
mide getirilmiş, nevi ve mahiyeti tetkik edil
memiş, yalnız memlekete, alâtve edevatı zira
iye getir*me'k arzu ve hevesinden ibaret olmak 
üzere birçok büyük makineler ve küçük alât 
ve edevatı ziraîye götirilmiş ve bunlar harb 
esnasında -oüdu tarafından istimal edilmiş ve 
mütarekeden sonra ^'bunların idaresi doğrudan 
doğruya nMaliye Ne&aıreltine devredilmiştir. 
Bunları bu, vaziyette görümce her birinin mem
lekete birer naf i alet olduğunu nazarı dikkate 
alarak bunlar 'için umumi bir tetkikat yaptır
dım. Kullanılabilecek olanılaırı Maliye Vekâle
tinin de inzimam ve muvafakatiyle Ziraat Ban
kasına devrettirdim. Bunları zürraa ucuz fi
yat! at satacağız. Bunların içerisinde şurada bu
rada bâzı ımakineler-de, görülüyor. Bunları kul
lanmak memleketimiz dâhiMnde şüphesiz mühim 
bir tmiesıeledir ve henüz onları kullanabilecek ma
kinist ve mühendislerimiz -ve tamirine muktedir 
usıtalarjfmız o ikadar mebzulen bulunımuyorlar. 
Fakat bulunmuş olsalar bile bunların bir kı
sım alâimın çalındığı ve bîr kısmının zıyaa uğ
ratıldığı ve Harbi Umumiden beri bu suretle 
metruk •kaMığmdan dolayı bugün için esaslı 
tamir edilmedikçe istifade olunaanıyâcağmı 
gördük ve öğrendik, onlar da bu vaziyette 
kalıyorlar ve bunun.için de bendeniz he^ halde 
Heyeti .Aliyenize kauşı muatep değildim. Erzu-

' rum'da ve diğer havalide iRuslardan kalmış bir-
ço'k.alit.^e edevat olduğunu bendeniz de bili
yorum, i:BunlaT,için;mahaıllerfnden tahsisat isT 
tediler. (gönderdim ve yine tahsisat istiyorlar. 
; Bütçeme: koydum. Mahalline göndereceğiz ve 
•bunların tamirine çalışacağız. 

SadötiVhâriei olmak üzeire umumi bir şekilde 
•fİOi^era^an vda , bahis buyurdular. Floksera 

ywe9öl»lfcetji»fltee..?hj8r- halde;gireli pek ,̂ 0'k seneler 
I olmuş, tfakat-buöâ &ar§ı Heyeti Muhteremeni1-
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Ze karşı arzedebiliriım ki, vekâlet lakayt ve 
bigâne kalmamıştır. Bugün 500 bin dönümü 
mütecaviz Eskişehir, Kütaıhya ve Bilecik ha
valisindeki bağlar floksera ile malûldür ve ge
çen bin üç yüz otuz altı senesinde kabul ettiğiniz 
tahsisat ile Söğüt'te bir flotosera mektebi açtıik 
ve Amerika çubuğu getirttik. Orada mücade
le etmeye karar verdik. Bu bir fikirdir. Bina
enaleyh ya muvaffak olacağız ya olamıyacağız. 
Muvaffak olamadığımız takdirde kim onun me
sulü ise kafasını kırarasınız. Efendileir, mesele 
bu kadar. Memleketin dertleri herkesçe nıa"-
lûmdur ve bunlar için çalışılıyor ve çalışılacak
tır ve bunlar malûm olan dertlere karşı ittihaz 
olunan tedabirdir. Birer birer, müsaadeli bir 
zamanda Heyeti Muhteremenize arz edebilirim. 

Sonra, biz münhasıran mevaddı iptidaiye 
yetiştiren bir memleket olmak itibariyle mem
leketimizde istihsalâtımiza ait olanların bir 
kısmini olsun masnu bir hale getir
mediğimiz halde bizim için felâketi iktisadiye 
muhakkaktır. Bu felâketi iktis&diyenin arka
sında siyasi istiklâlimizi kaybetmek tehlikesi 
mevcuttur. Bunlar malûmdur. Ve bütün bunlar 
malûm olduğundan dolayı sıra ve usulüne kon
muştur. 

Bir de şekerden bahsolunuyor. Arzediyorum 
ki, ithalât eşyası meyanmda en çok calibi dik
kat olan şeker, kahve, manifatura, petrol, sa
bun ve buna mümasil bâzı şeylerdir. Bunları 
dahilde de yapabiliriz ve bunun için teşebbüs 
ettim. Esasen Aydın'da gayet güzel sabun fab
rikaları vardır. Maalesef bugün Yunan işgali 
dâhilinde bulunduğundan istifade edemiyoruz. 

Mutasarrıfın nazarı dikkatini hususi bir şir
ket teşkil etmeleri, hakkında celbettim. Buna 
muvaffak olurlarsa Heyeti Muhteremehizden 
tahsisat istiyeceğiz. İktisat Vekâleti yani Hü
kümetçe memleketin birkaç yerinde fabrika 
yapılması tasavvur edilmektedir. Çünkü bunun 
yapılması gayet kolaydır. 

Şunu da Heyeti Vekilenin kararına -inzi
mam etmek suretiyle arzediyorum k i : . Memle
ketimizde sanayii nesciyeye ve sanayii hadi-
diyeye ait teşebbüsatımız vardır. Bunlar için 
liâzımgelen mütehassıslar celbine tevessül edil
miştir. Bu mütehassıslarla görüşüldükten son
ra sanayii nesciyemize ait müesseseyi Hükü
metin yardımiyle vücuda getirmek istiyoruz.; 
Eğer bu bir hatayı siyasi ise veyahut bendeniz 
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bunu yapamıyacak kabiliyette isem yine ben
deniz şimdiden Heyeti Muhteremenize Allaha
ısmarladık, derini. 

Sonra, alâtı ziraiye işlerine gelelim efen
diler; bendeniz yine ısrar ediyor ve diyarum 
ki; benim getirteceğim alât ve edevatı zirai-
yeye fakir çiftçiler muhtaçtırlar. Bugün bunlar 
bunu arıyorlar ve bulamıyorlar ve buldukları
nı da fazla miktarda para ile alıyorlar. Efen
diler; yalnız istihsalât yapabilmek marifet de
ğildir. 

Memleketimizde müstahsıla pek çok şey
ler vardır. Fakat bunları müstehlik piyasasına 
sevkettiğimizde fiyatının pahalılığından dolayı 
müşteri bulamıyoruz. Şu halde yollarımızı yap
mak, ücreti nakliyeyi tenzil etmekle beraber 
masarifi istihsaliyeyi azaltmak en mühim bir 
vazifedir. Masarifi istihsaliyeyi azaltmak için 
az istek ve çok istihsalin tesiri vardır. Bunlar 
ise ancak alât ve edevatı ziraiyenin mevcudi
yetiyle olur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Aferin Celâl 
Bey; tam kendini şimdi müdafaa ettin. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Devamla)—Daha sonra efendiler; böyle müh
mel ve metruk olan ve Harbiyeden Maliyeye dev
redilmiş alât ve edevatı ziraiyenin içerisinde bu
gün aürraa yarıyanları tasnif ederek Ziraat 
Bankasına devrettirdiğim gibi, şimdi de Ziraat 
Bankasına nakli kelâm ediyorum. Zira ondan 
da bahsolundu. Bendeniz Ziraat Bankasını de
vir ve teslim aldığımda, açık söyliyeceğim, bü
tün memlekette yer yer isyanlar hadis olmuş, 
Henüz Hükümet intizam dâhilinde teşekkül 
edememişti. Bu zamanda memleketi müdafaa 
etmek için bütün Müdafaai Hukuk cemiyetleri, 
askerler, hattâ rüesayi memurini mülkiye doğ
rudan doğruya Ziraat bankalarına girerler, ka
salarını açarlar ve paralarını almak hakkını 
kendilerinde bu gibi bir vaziyette bulmuşlar
dır. Binaenaleyh görüyorsunuz . ve biliyorsu-
nus ki, efendiler, Ziraat Bankasının sermayesi
nin yüzde ellisi bu suretle alınmıştı. (Netice ne 
oldu? sesleri). 

BİR MEBUS B. — Takip ediyor musunuz? 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 

(Devamla) — Bunun için kemali ehemmiyetle 
•tahkikat ve takibatta bulundum efendiler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bir 
sual soracağım.efendim. 
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İKTİSAT VEKlLl MAHMUT CELÂL B. 

(Devamla) — Müsaade buyurunuz efendim, 
hepsine cevap vereceğim. Bunların hattâ ne su
retle alındığını ve ne miktara baliğ olduğunu da 
tahkik ettirmek mecburiyetinde bulundum. 
Bunları yaptım ve Heyeti Vekiledeki arka
daşlarımla görüştüm. Yüzde altı faizle ve Ma
liyenin ödiyebilieceği bir şekilde bir taksite 
raptettim ve şimdiye kadar taksitlerini tahsil 
ettim ve otuz ilâ kırk bin lirayı mütecaviz faiz 
aldım ve bugün de efendiler, gerek Maliye Ve
kili Bey arkadaşım ve gerek her hangi bir ordu 
kumandanı tarafından bugün tahsilatımız mev
sim itibariyle noksan gidiyor. Fakat Ziraat 
Bankası kasasında para vardır. Biz bunu hot-
behot almıyacağız, fakat istikraz şeklinde 
alacağız. Zira düşman istihzaratta bulunuyor, 
hücum edecektir, kuvvetleniyor gibi bir müra
caat vâki olduğu zaman bankanın ve zürram 
hukukunu tazyik etmiyeceğimizi bildiğimiz için 
imza vermekte tereddüt etmiyeceğim. Çün
kü Heyeti Umumiyeniz biliyorsunuz ki, gaye
miz budur ve her şey bu suretle intizamla hâsıl 
olur ve Ziraat Bankasının taksite raptederek 
tahsil ettiğim paraları Samsun'da tütün zer'ine 
sarf edildi. Şimdi ise kriz vardır. (Buhran 
sesleri). Maliye Vekili geçenlerde de bütçe me
selesinde buhran olduğundan bahis buyurmuş
lardı. Buhran efendim, azîm buhran var
dı efendim. 

Bir arkadaşım tütün meselesinden bahis bu
yurmuşlardı. Evet efendiler; bugün yalnız tü
tünlerimize karşı alıcı olan Amerikalılar var
dır. Amerikalılar bâzı esbap dolayısiyle muba
yaayı kesmiş bulunuyorlardı. Amerikalıların 
mubayaatı kesmeleri oradaki tütün zürraı üze
rinde elim bir tesir bırakıyordu. Amerikalılarla 
hadis olan o ufak suitefehhümü izale ettik, 
hallettik ve yeniden mubayaaya başladılar. Zür
raı muhtacı himaye gördüğümden dolayı şimdi
lik orada zürraa ikrazatta bulunmak üzere 
yüz bin liralık bir kredi açtım ve paralarını ora
ya sevkediyorum. 

Aynı zamanda nakli nukut meselesi de mem
leketimizde haizi ehemmiyettir. Bu nakli nu
kut meselesini tetkik ettiğim zaman şu netice
ye vâsıl oldum : Ziraat Bankasının istanbul'da 
yaptığı tarifeye nazaran, istanbul'da alınan 
ücret fahiştir, ve nemalidir. Bu memleketin 
nakli nukut muamelesini yaptığından dolayı Zi- | 
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I raat Bankası zarar edebilir. Az kâr, çok iş 

nazariyesine binaen bunları tenzil ettirdim ve 
Antalya'ya da zürraa ve nakli nukut muamele
sine ait olmak üzere para gönderdim ve vak
tiyle Maliyenin kasasına girip de bugün istikra
za tahvil ettiğim bu paraları elde ettiğim zaman 
Şarki Anadolu'da dahi kapanan Ziraat banka
larını birer birer açmaya çalışacağım. Ya mu
vaffak olurum veya muvaffak olamam efendi
ler. Eğer bu size arzettiklerimi yapamıyacak 
bir şekilde görüyorsanız söyleyiniz, müsaadeniz
le çekileyim. 

YUSUF ZIYA B. (Mersin) — Efendim; 
esas, maksat, gaye, endişe birdir. Celâl Beye
fendi buyurdular ki, Harbi Umumide celbedi-
len alâtı ziraiye sellemehüsselâm getirildi. Çif-
çilerin parası çürüyor, Mahvoluyor. Bendeniz 
bu endişe ile gelebilecek alâtı ziraiyenin cins ve 
nev'ini bildirsin, diyorum. Yoksa itimat ve 
ademi itimat mevzuubahis değildir. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Ziya Bey, 
1 gidip listeyi Vekâlette görebilirsiniz Vekile iti

madınız yok mu? 
YUSUF ZIYA B. (Devamla) — Hayır, ben

deniz burada istiyorum. 
İKTISAT VEKÎLÎ MAHMUT CELÂL B. 

(Devamla) — Ben de zati âlinize söylüyorum. 
Zati âliniz encümende azasınız Encümene ke
mali hulûs ile çağırır, birer birer tetkik eder 
ve tashih edebiliriz. Müsaade buyurunuz bu bir 
prensiptir. Bendeniz demiyorum ki; bu mem
lekette kullanılmıyacak muazzam makineleri 
getirdiğim zamanda kırıldığında yapacak ada
mımız vardır. Bendeniz demiyorum ki ; bu mu
azzam makineleri idare edecek bol mühendis, 
bol makinist vardır. Fakat diyorum ki, efen

d i le r ; bu bir prensiptir. Eğer bu bir hata, bir 
kusur ise Heyeti Celileniz tashih edebilir. Ben
deniz diyorum ki; bugün fakir çiftçilerin ihti
yacını tazyik eden bir mesele vardır ve onlar 
bunu ucuz bir surette... 

YUSUF ZIYA B. (Mersin) — Maatteessüf 
böyle olamıyor, aldanıyorsunuz. 

İKTISAT VEKILÎ MAHMUT CELÂL B. 
(Devamla) — Temine çalışıyorum, diyorum. Bu
gün vesaitimle tetkik ettim, tahkik ettim, bir 
neticeye vâsıl oldum ve o netice üzerine hare
ket ediyorum. Kabul ederseniz vazifeme devam 
ederim. Kabul etmediğiniz takdirde yeniden bir 
Vekil intihap edebilirsiniz, 
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REÎS — Müsaade buyurunuz efendim, mü

zakerenin kifayetine dair takrir vardır. 
HAMDI NAMIK B. (îzmit) — Reis Bey

efendi, söz istemiştim ve müzakeratm kifayetine 
dair takrirler verilmezden evvel istemiştim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ben
deniz aleyhinde söz istemiştim. O hakkı bende
niz de istimal edeceğim. 

REÎS — Takrirler var, onlar okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Mersin Mebusu Yusuf Ziya Bey tarafından 

verilen takrir üzerine İktisat Vekili Beyefen
dinin cevabı kâfi -görülmekle rÜznamei mü/a-
kerata igeçilmesini teklif eylerim. 

110 . I I . 133l; 

Kozan Çorum Üsküdar 
Dr. IPikret Fuad Salâhaddin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Meselenin reye konulma

sını teklif eylerim. 
Erzurum 
Nusret 

REÎS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ben
deniz Nizamnamei Dahilî mucibince söz istiyo
rum. 

Efendim, burada iki taraf da haklı, iki ta
raf da haksız. Her ikisi de diyor k i ; ('Men çi 
gûyem; tanburam çi gûyed) ('Türkçe söyleyiniz 
sadaları). Efendim, yalnız sürcü lisan kabilin
den burada bir hata vâki oldu. O hatayı Mü-
fid Efendi hocamız tamir etmek istediler. Ben
deniz de sureti zahirede tasdik etmek istiyo
rum. Eyvallah, demekle geçiştirdim. 

NECİP OB. (Ertuğrul) — Ondan maksat iştir. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Müsaade 

buyurun efendim. Maksadı anlamadan karış
mayın. Beyler Kemal Bey merhumun fotoğra
fının arkasına yazdığı bir manzumede... 

REİS — Sadede Hilmi Bey! 
TUNALI HİLMİ B-. — Efendim sadetteyim. 

«Göremez kendisini dide bile» mısraı vardır. 
Vehbi Hocaefendi Hazretleri de ihtimal ki mah
viyetleri dolayısiyle kendilerinin ne kadar 
kahraman ve faziletin ne kadar büyük bir tim
sali olduklarını takdir edemiyerek dediler ki; 
karşımızda 'ölü var. Evvelâ onu kurtaralım. 

1337 C : 1 
Hayır efendiler, bugün İstanbul'da çıkan ga
zeteler bile... (Gürültüler). Müsaade buyuru
nuz efendiler, bir hediye takdim edeceğim. Sî -
ze bir mesele arzedeceğim. İstanbul'da çıkan 
gazeteler bile Trakya'nın mümessili olmak ü-
zere İzmir'i Türkiye'nin mümessili olmak üze
re İstanbul'u göstererek bir hayal tasavvur 
ediyor ve Anadolu'yu oralara doğru arslan şek
linde hücum ettiriyor ve Anadolu bugün Arslan 
kesilmiş bulunuyor. Bunu İstanbul bile takdir 
ediyor. Yaşasın bu baş; yaşasın o arslan (Al
kışlar). 

REİS — Müzakere kâfi görüldü, takrirleri 
okuyalım: 

Riyaseti Celileye 
Vaziyeti hazırai iktisadiye mize nazaran 

memleketimizden harice para çıkması katiyen 
muvafık bulunmadığından alâtı ziraiye için 
Avrupa'ya gidecek heyetin tehiri azimetinin re
ye vaz'ını arz ve teklif eyleriz. 

Yozgad Kayseri 
Bahri Rifat 

Riyaseti Celileye 
Getirilecek alâtı ziraiyenin lüzum ve aderni-

lüzumu Meclisçe badettetkik celbini teklif ey
lerim. 

10 Mart 1837 
Karahisarı (Sahip 

Mehmet Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Avrupa'ya sipariş edilecek alât ve adevatı 

ziraiyenin nevi ve cinsini Meclise alelmüfredat 
bildirmeyi vaadediyor. Şu halde Meclis, sipa-
rişatın icrasında hâkim oluyor demektir. Bi
naenaleyh mezikûr listenin Meclise tevdiiyle 
Ziraat Encümeninde tet'kikından sonra karar 
itası ve bu kararın itasına değin Avrupa'ya 
memur izamının tehiri mercudur. 

10 Mart 1337 
Bitlis 
Ziya 

Riyaseti Celileye 
Celbefdilecek alâtı ziraiye listesi tetkik edil

dikten sonra heyetin gönderilmesini teklif 
eylerim. 

10 Mart 1337 
Mersin 

Yusuf Ziya 
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Riyaseti Celileye 

Gönderilecek heyetin izamıma mümanaat 
ohyımamasını memleketin selâmeti namına tek
lif ederim. 

Karesi 
H. Basri 

HAMDI NÂMIK B. (izmit) — Beis Bey, 
usulü müzakere hakkında söz istiyorum. Efen
dim, şimdi bu istizahtır. (Müzakere kalmadı ki 
usulü müzakere olsun sadâları). Şimdi reye ko
nacak bir mesele yoktur. Yusuf Zı'ya Bey bi
raderimizin takriri eğer istizah takriri ise is
tizah takririnden sonra ya itimat veya ademi-
Mmat meselesi tnevzuubahis olur. (Hayır, ha
yır sadaıları). Bu böyledir. 

• REİS — Müsaade buyurun. 
FEYZl Ef. (Malatya) — iktisat Vekili Ce

lâl Beyefendiye umumun itimadı vardır.! 
YUSUF ZlYA B. (Mersin) — Reis Beyefen

di, sahibi takrir bendenizim, itimat veya ade-
miitimat talep' etmedim. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Fakat isti
zah takriridir. 

YUSUF ZIYA B. (Mersin) — Ne olursa ol
sun. Rica ederim, liste tetkik edilsin ve Avru
pa'ya gidecek heyet ondan sonra gönderilsin. 
Zannederim buna İktisat Vekili Bey de muva^ 
fakat ederler. 

RElS — Şimdi efendim, sahibi takrir fik
rini izah etti ve bunu izaihen bir de takrir verdi. 
Binaenaleyh bu sahibi takririn takririni reye 
koyuyorum. (Pekâlâ sadâları); 

(Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri 
tekrar, okundu). 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmedi. 

(Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS -=- Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edillmedi. 

(Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri tek
rar okundu.) 

R E İ S ' — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kafbul edillmedi. 

(Hasan Basri Beyin takriri tekrar, okundu.) 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul edilmiştir. (Şiddetli gürültüler, hayır 
sadâları). 

REİS -— Makamı Riyasete ait bir meseledir. 
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Binaenaleyh tekrar bir daha reye koyacağım. 
(Tâyini esami ile reye koyunuz sadâları), 
• Karesi Mebusu Basri Beyin takririni ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 
(Alkışlar). 

(Kayseri Mebusu Rifat Betyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Sıhhiye Vekâleti initJhaibının neticesini ar-
zedeceğim. 

* İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. v -
Bu meselenin ne olduğunu anlıyamadım. Bunu 
ademiitimat telâkki ediyorum. (Hayır sesleri). 
Mecburum efendileri Başka türlü hareket ede
mem. Bu kararı vermek bendenize karşı doğ
rudan doğruya adeımiitâmatıtır. 
. FEYZİ Ef. (Malatya) — Ceilâl Beyefendiye 

hepimizin itimadı vardır, fakat icabı zaman bu 
para verilemez. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Satop) — 
Efendim, mesele itimat, ademiitimat mes'elesi 
değildir. Celâl Beyefendiyi hepimiz takdir ede
riz. Kendileri iktisat Vekâletinde kemali faa
liyetle çalışmaktadır. Kendileri de takdir ve ., 
beyan ettiler ki, encümeniniz de lüzum ve ade
mi lü£umu olan bu işi tetkik edebilir, dediler. 
Lüzumunu şimdi Meclis takdir etmiyor. Ken
dileri de encümeni hâkim kıldılar. Bu mesele 
Celâl Beye ademiitimat şeklinde tebarüz et
miş değildir. Bu alâtı ziraiyenin şimdi getiril
mesini Heyeti Celile muvafık görmüyor. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Zaten itimat 
ve ademiitimat mevzuubahis değildir. Avru
pa'ya gidecek heyet meselesi mevzuubahistir. 
Kendileri de şey ettiler. Bunu reye koydum. 
Yoksa itimat ve ademiitimat değildir. 

BİR MEBUS BEY —. Liste Meclisçe tetkik 
olunacak mı, olunmıyacak mı? (Olunmıyacak 
sadâları). 

REİS — Mademki Celâl Bey itimat ve ade
miitimat meselesini mevzuubahis ediyorlar. 
Şimdi bu hususta bir takrir aldım, onu okuya
cağım : 

Riyaseti Celileye 
İktisat Vekili Celâl Beye beyanı itimat edi

lerek ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 
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R&İS — Okunan şu takriri kabul edenler I 

lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile kabul 
edilmiştir. (Alkışlar). 

Efendim, meselenin itimat ve ademiitimat 
meselesi olmadığı bu defa da tezahür etti. Bi
naenaleyh mesele yoktur. 

Efendim Sıhhiye Vekâleti intihabında reye 
iştirak eden yüz yetmiş üç zattan yüz beş rey 
ile Dr. 'Refik Bey kazanmıştır. (Alkışlar). | 

Operatör Emin Bey on sekiz, Dr. Fikret | 

Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Diyap Ağa 
(Dersim), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Fikri B. 
(Genç), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Necip 
B. (Ertuğrul), Ali Haydar B. (Genç), Ziya B. 
(Sivas), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Sırrı B. 
(Ergani), Mehmet Şükrü B. (Karahisarı Sa
hip), Hasan Ef. (Denizli), Ali Vasıf B. (Genç), 
Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Şeyh Fevzi Ef. (Er
zincan), Salâhaddin B. (İstanbul), Vehbi B. 
(Niğde), Avni B. (Saruhan), Mahmut Sait 
B. (Muş), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Şakır B. (Ankara), Meh
met B. (Biga), Müfit Ef. (Kırşehir), Sadık B. 
(Kırşehir), Kasım B. (Muş), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Rasim B. (Cebelibereket), Hacı Şük
rü B. (Diyarbakır), Hafız İbrahim Ef. (İspar
ta) , Faik B. (Cebelibereket), Zamir B. (Ada
na), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Yahya 
Galip B. (Kırşehir), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
tanbul), Âsim B. '(Erzurum), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), Rüstem 
B. (Oltu), Yusuf İzzet Pş. (Bolu), Nüzhet B. 
(Ergani), Rifat B. (Tokad), Reeai B. (Trab
zon), Hasan Basri B. (Karesi), Reşat B. (Sa
ruhan), Refik Şevket B. (Saruhan), fiamdi 
Namık B. (İzmit), Ferit B. (Çorum), Emin B. 
(Eskişehir), Sadettin B. (Menteşe), İbrahim 
Hakkı B. (Ergani), Necip B. (Mardin), Besim 
Atalay B. (Kütahya), Hasan B. (Trabzon), 
İsmail B. (Erzurum), Muhiddin Baha B. (Bur
sa), Nuri B. (Bolu), Ruşen B. (Gümüşane), 
Ahmet Muhtar B. (İstanbul), İsmail Fazıl Pş. 
(Yozgad), Celâl B. (Saruhan), İsmail Remzi 
Ef. (İsparta), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), 
Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Mehmet Ef. (Ada-
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I Bey sekiz, Dr. Adnan Bey bir rey almışlar, 

kırk bir de müstenkif var. 

Sonra efendim, jandarma teşkilâtı için Sek
sen bin lira avans verilmesine dair olan kanun 
reye konulmuştu, kanun yüz on yedi rey ile ka
bul edilmiştir. 

Celseyi on dakika için tatil ediyorum. On-
I dan sonra Hariciye Vekili Beyefendinin beya-
I natı vardır. , 

na), Salâhaddin B. (Mersin), Sabit B. (Kay
seri), Abdülgani B. (Muş), Mustafa Kemal B. 
(Ertuğrul), Abdülgani Ef. (Siverek), Hü
seyin B. (Elâziz), Rıza Ef. (Yozgad), Opera
tör Emin B. (Bursa), Hasan Sıddık B. (Van), 
Nusret Ef. (Erzurum), Haydar B. (Van), Esat 
Ef. (Aydm), Mehmet Emin B. (Ergani), Ham
dullah Suphi B. (Antalya), Hacı Veli Ef. (Es
kişehir), Dr. Fikret B. (Kozan), Hafız Abdul
lah Ef. (İzmit), Mustafa Hulusi Ef. (Karahi
sarı-Sahip), Ziya B. (Kângırı), Bahri B. (Yoz
gad), Celâleddin Arif B. (Erzurum), Kâzım 
B. (Karesi), Neşet B. (Kângırı), Hakkı Ha
mi B. (Sinob), Tufan B. (Hakkâri), Musa Kâ
zım Ef. (Konya), Ali Ulvi B. (Burdur), Na
zım B. (Tokad), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), 
Fuad B. (Çorum),^ Ata B. (Niğde), Rifat B. 
(Kayseri), Atıf B. (Kayseri), Salif Ef. (Siird), 
Halil İbrahim Ef. (İzmit), Rıza B. (Muş), 
Mustafa Vasfi B. (Tokad), Mazlum Baba Ef. 
(Denizli), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Hü
seyin Avni B. (Erzurum), Atıf Ef. (Ankara), 
Osman B. (Lâzistan), Ahmet B. (Yozgad), Os
man Nuri B. (Bursa), Mustafa B. (Gümüşane), 
Şevket B. (Sinob), Hamdi B. (Ertuğrul), Ce
lâl B. (Trabzon), Rıza Vamık B. (Sinob), Re
fik B. (Konya), Hüsnü B. (Bitlis), Kadri Ah
met B. (Diyarbakır), Celâl B. (Trabzon). 

Reddedenler 
Tahsin B. (Aydın), Haydar Lûtfi B. (İçel), 

İsmail Safa B. (Mersin), Ahmet Hilmi B. (Kay
seri), Dr. Suad B. (Kastamonu), Hüseyin Av
ni Ef. (Kozan), Cemil B. (Kütahya), Arif B. 
(Konya), Nebil Ef. (Karahisarı Sahip), Na-
im Ef. (İçel), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde). 
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İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 4,40 sonra 

REİSİ SANİ — Dr. Adnan Beyefendi 

KATİLER : Ziya Hursit B. (Lâzistan), Atıf B. Kayseri) 

EEİS — Celseyi açıyorum. Söz Hariciye 
Vekili Muhtar Ö^yin. ı 

10. — BEYANAT 

i . — Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Be
yin, Londra Konferansı müzakeratına, Rusya ve 
Gürcistan ahvaline dair beyanatı 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. (İstanbul) — Şark ve Garp'in mültekasında 
gayet mühim ve nazik bir mevki işgal eden Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin şu sı
rada bir taraftan Garp'ta, diğer taraftan Şark'-
ta teşekkül eden iki konferansta münasebatı 
âtiyesini müzakere etmekte olduğunu biliyor
sunuz. Binaenaleyh bugünkü mâruzâtımı evvel 
beevvel Londra'da münakit bulunan kanferans-
ta cereyan etmiş olan bâzı muamelâta hasret-
tekten sonra sözü elyevm Moskova'da münakit 
bulunan diğer konferans hakkındaki istitlâa-
tımıza nakil ve daha sonra Gürcülerle yapıl-

.makta olan müzakeratımr^n netieei mesudesi 
hakkında bâzı tebşiratta bulunacağım. 

Londra konferansına malûm olan süver ve 
şerait dairesinde azimet etmiş bulunan Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Heyeti Mu
rahhasının bidayeten (Sen Ceymis) Sarayında 
sureti kabulü hakkında lâzımgelen malûmat 
bundan evvelki celselerin birinde arzedilmiş 
idi. (Söylemediniz sadaları). Söylendi efendim. 
Pek iyi tahattur ediyorum ki, Büyük Millet 
Meclisi Reisi Muhteremi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri bu mealde bir telgrafı burada oku
dukları zaman bir soy burada söylenmişti. 
Onun için tecdidi hâtıra etmfuizi rica ederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
GaızeteLer yazdı. 

HARİCİYE VEKÂLET t VEKİLİ MUH
TAR B. (Devamla) — Gazetelerde değil, resmî 
işarata müstenittir. Zühul h rteste olabilir. 

Müzakeratın devam ettiği bir iki mühim 
nokta vardır ki, bunlardan birisi gayriresmî ola
rak muhteiıf ajansların verip bizim gazeteleri
miz taraıuıdan neşredilmiş oJen telgrafname-
lerde, tebliğnamelerde beyan edilen maddedir 
ki; Trakya ve İzmir'de iııidisaiı ahire üzerine 
tahavvül etmiş olan nispeti nüfusu beynelmilel 
bir tahkik koalisyonu ırjarrVuAİe mahallinde 
anlıyarak bir hüküm verilmesi hakkındaki bir 
tekliftir. Bizim heyeti murahhasamız bu teklif 
muvacehesinde neticenin bu kadar mezalime 
rağmen lehimize çıkacağı hakkındaki kanaatini 
izhar etmek ve bittabi kabul edilmediği takdir
de tahkik komisyonunu kabul ile hasmı ilzam 
etmek için muvafakat etmiştir. Fakat bu mü
zakerenin netiyici hakkında bize gönderilen 
rapora cevaben gönderilen talimatta Yunan ida-
rei askeriye ve mülkiyesi orada payidar olduk
ça, Türk Hükümeti tekrar oraları yedi-i hâki
miyetine almadıkça hiçbir tahkik komisyonu
nun oralarda icrayi faaliyet etmesine muvafa
kat caiz olmadığından bunu reddetmesi lüzumu 
kendilerine yazılmıştır. Fakat Yunanlılar, he
yeti muralıhasanm tahmin etmiş olduğu veçhi
le istizana talik ederek vâki olan muvafakatle
rinin neticesinde, Yunan Hükümeti bittabi ne
ticeden emin olmadığı cihetle bu ciheti reddet
miş ve binaenaleyh bu mesele bu suretle bi
zim lehimizde ve "Yunan Hükümetinin aleyhin
de amîk bir tesir bırakmıştır. 

Yine ikinci yahut üçüncü celsede heyeti 
murahhasamız reisi, Kürdistan ve Ermenistan 
hudutları ve malî kontrol ve iktisadi münase-
bat ve boğazlarda serbestii mürur hakkında 
bâzı suallere muhatap olmuştur ve hattâ malî 
kontrol hakkında ne düşünüyorsunuz? yolunda 
kendisine sarih bir sual irat edilmiştir. 

Heyeti Celileniz de bilir ki, bu memleket,, 
Devri Kanunide olduğu gibi, ta Viyana'ya ka
dar tevsii hudut etse, istiklâli malisine sahip 
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olmadıkça, buna müstakil bir Hükümet ve I 
Devlet denemez. Bu hareketi zaten irae ettiği
niz veçheden mülhem olarak Heyeti Vekileniz 
daima kendisine düsturu hareket ittihaz etmiş 
bulunduğundan, zaten Misakı Millî ahkâmı lâ-
yetegayyeresi de bu merkezde mütecelli oldu
ğundan heyetinize verilen şeyde, biz katiyen 
malî bir kontrol ve teftiş kabul edemeyiz, 
bu şerait dairesinde akdedilecek sulhumuz yok
tur, hattâ belki bilcümle metalibi milliyemiz. 
tatmin edilirse bile elyevm mevcut bulunan 
- burada değil ya, istanbul'da şekli hazırına 
nazaran arzediyorum - Düyunu Umumiye mü-
essesatmı dahi kabul edemeyiz. Binaenaleyh 
akdedeceğimiz sulhu mutlaka bu şerait daire
sinde takrir ve tesbit etmek lâzımgelir. 
' Kürdistan meselesine gelince: Böyle bir me
sele bizde mevcut değildir. Biz bunu bilmiyo
ruz. Çünkü Heyeti 'Celileniz ve onun içinde bu
lunan Kürdistan vilâyatı mebusu muhtereme-
lerinin de her vesile düştükçe söyledikleri veç
hile, biz infikâk kabul etmez bir surette yek-
diğerimize raptı mukadderat etmiş olduğumuz
dan yalnız bir Türkiye meselesi vardır, yoksa 
Kürdistan meselesi yoktur. Bunu Avrupalılar 
bir defa daha öğrenmek isterlerse heyeti mu-
rahhasamız bunu bülendi avaz ile suratlarına 
söylesin, denilmiştir. (Şüphesiz sadaları). 

Ermeni hudutları meselesine gelince : He
yeti Celileniz pekâlâ bilir ki, Gümrü'de akde
dilmiş, fakat esbabı malûmeden dolayı bâzı 
mevaddı tatbik ettirilememiş olan muahedena-
me ile mukayyet olduğumuz cihetle Garp dev
letleriyle aramızda Ermenistan'a veya hu
dutlarına dair müzakere edilecek, konuşula
cak hiçbir mesele ve ihtilâfımız yoktur. Yani 
tekiden verilmiş olan talimat bu merkezdedir. 

Boğazlar hakkındaki mukarrerat da malûm
dur. Bunların cümlesini hülâsa etmek lâzım-
gelirse; Misakı Millîde zikredilmiş olan esa-
sat dairesinde bir sulh akdine temayülümüz ga- I 
yet büyüktür ve bunu arzu ederiz. Sulhun ta
raftarıyız. Harb zevki için harbetmiyoruz. 
Bunlar tatmin edildiği takdirde her vakit sulh 
akdine amadeyiz. Konferansta; «Biz Sevr Ahit
namesini bir izzetinefis meselesi yaptık, bi
naenaleyh bu ismi katiyen tebdil ve tağyir 
edemeyiz. Bunu berveçhipeşin kabul ediniz, 
ondan sonra Muahedenamenin mevaddı mün-
desicesi hakkında sizinle münakaşa ve muşa- | 
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fehe edebiliriz.» demişlerdir. Biz de dedik ki : 
«Biz hakikatperver insanlarız. Biz yedi, sekiz 
asırdan beri koca bir saltanat kurmuş bir mil
letin ahfadıyız. Onun için yeni teşekkül etmiş 
devletler gibi alâyişe meylimiz yoktur. Biz 
hakikata • bakarız, ismi ne olursa olsun. Yal
nız mevaddı mündericesi mutlaka Misakı Mil
lîde münderiç bulunan esasata muvafık olsun. 
ıBiz (Sevr) ismini de kabul ederiz.» dedik. 

Bu meyanda Fransız ve İtalyan heyeti mu-
rahhasasmm bizim heyeti murahhasamıza vâki 
olan bâzı müşafehelerinde bize karşı dostane 
bâzı hissiyat izhar ve bunun hakkında bâzı 
tediyatta bulunmak istedikleri de alman ra
porlar münderecatmdandır. Maahaza Fransız
lar; bilhassa Fransızlar yüzümüze elfazı dosta
ne söylemekle beraber fiiliyatta bunu nakze
decek efali redieden de maatteessüf çekindik
leri yoktur. Zaten meslek ve maksadını şim
diye kadar pek güzel düşünmüş ve tahlil etmiş 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
tinin fiiliyat ile teeyyüt etmedikçe hissiyat vadi
sinde gösterecekleri temayülâtm hiçbirisine 
zerre kadar kıymet vermiyeceğini tekrar size 
temin ederim. Heyeti murahhasamızdan aşağı 
yukarı sekiz 'günden beri bir haber alınama
mıştır. Ajans Havas ve îstefani lâyenkati 
konferansın müzakeratına ve konferansın ha
ricinde mahafili siyasiyenin temayülât ve hissi
yatına dair birçok havadis verdikleri halde 
heyeti murahhasamızdan bu kadar istişarata 
rağmen sekiz günden beri bir cevap alınma
ması tabiî calibi dikkattir. Bunu ne suretle te
vil etmek lâzımgeldiğini bendeniz de tâyin ede
miyorum. Heyeti Aliyenizin ve efkârı umumi-
yenin her halde pek büyük bir ümide düşme
mesini rica ederim. 

Moskova Konferansına nakli kelâm edilince.. 
İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Beyefendi, 

konferansta heyeti murahhasası bulunan Dü
veli Mütelife hangileridir? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. (Devamla) — Fransızlar var bilirsiniz, ital
yanlar var, ingilizler var... 

İSMAİL FAZIL Pş. — İngilizler ne vaziyet
te bulunuyorlar? Medyokr vaziyetinde mi? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ MUHTAR 
B. (Devamla) — İngilizlerin (Medyokr) vazi
yette bulunacakları, Avrupa'da haiz oldukları 
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mevkileriyle sabittir, (Türkçe söyleyin sesle
ri) . Yani dün bir mevkide demek istiyorlar. 

Moskova'da inikat etmiş olan konferansa 
gelince : Malûmu âliniz Şark' ta malûm yekdi
ğerini velyeden hâdisat (Jolayısiyle Moskova ile 
gayet muntazam muhabere tesisi henüz im-
kânpezir olmadığı cihetle bu konferansın meba-
disine dair alınan bâzı sathi haberlerden başka 
mühim ve Heyeti Celilenizi ciddî surette teem
müle sevkedecek malûmat alınamamıştır. Maa-
haza konferans iptidar etmiştir. 

Bundan evvel (Lenin), bütün cihana neş
rettiği bir beyannamede, bu konferansa başladı
ğını söylediği sırada, Türklerle itilâfın Rusya 
Hükümetince ne derecelerde haizi kıymet oldu
ğunu âleme bildirmek istemiştir. Konferans 
sureti resmiyede başlamazdan evvel orada bulu
nan heyeti murahhasamızla heyeti sefaretiniz 
gerek Hariciye Komiseri Ciçerin, gerekse 
Lenin ile istihzari bâzı mükâlematta bulunmuş 
oldukları gibi buradaki Hariciye Vekâletiniz 
dahi burada bulunan Rus Bolşevik Sefiriyle 
buna dair tabiî müzakeratta bulunmuştu ve 
bir kaç gün sonra başlamış olan müzakeratm te-

#veccüh ettiği noktaya, yani neticeye dair alı
nabilecek malûmatı başka bir celsede Heyeti 
Celilenize arzederim. 

Şark'a taallûk eden ve bizi pek ziyade alâ
kadar eden mesailden birisi de Gürcistan ile 
olan münasebatımız meselesi olduğu malûmdur. 
Bundan evvel Gürcistan'ın bize ne suretle mü
racaat ettiğini ve daha doğrusu bizim Ermeni 
harekâtı askeriyesi esnasında nasıl kendilerine 
müsaleha için müracaat ettiğimizi ve binaena
leyh cevap vermediklerini, bilâhara onların 
bize müracaat ettiklerini ve ne gibi esasat dai
resinde Gürcistan Hükümetiyle akdi müsafaha 
ye muhadenet edebileceğimizi bundan evvelki 
celselerde tafsilen Heyeti Aliyenize arzetmiştim. 

Gürcistan Hükümetinin burada bulundur
duğu bir heyeti sefareti, ki, ayrıca bir sulh ve 
hattâ sulhtan daha başka bir mahiyette bi
bimle birtakım senedatı siyasiye akdine me
mur ve mezun bulunuyor. Bunun ne gibi ma-
.Hasit ile buraya gelmiş olduğunu da Heyeti Ce
lilenize arzetmiştim. ve müzakeratı sulhiyeye 
girdiğimizi de söylemiştik. Heyeti Celileniz 
pekâlâ ve memnunen tahattur eder ki; bu mü-
>;akeratı sulhiyenin ilk safhası Artvin ve Arda
han kazalarının, bir fişek atılmaksızm, bir 
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I vatandaşımızın kanı dökülmeksizin zamimei 

memalik olmasını intaç etmiştir. O vakit Batum 
meselesini meskûtü anh geçmiş olan Heyeti Ve-
kilenin şu muamelesine karşı belki kalbinde, 
fikrinde bâzı istifham işareti berilen arkadaş
larımıza bugün şunu tebşir ederim ki ; bu mü
zakeratı sulhiyenin neticesinde Gürcistan Hü
kümetinin muvafakati istihsal edilmek şartiyle 
Batum Liman, şehir ve livasının işgaline ka
rar verilmiş (Alkışlar) ve ordu bu işgali tah
tı karara almıştır. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar) ve kıtaatı işgaliye iki taraftan bu işgal 
muamelesini icra ve itmam etmek üzere hareket 
etmiştir. (Alkışlar). Ağlebi ihtimale göre şu 
anda işgal edilmiştir. 

Kars eyaleti sabıkasının muzafaatmdaıı olan 
ve ekseriyeti ahalisi Türk ve Müsliman bulunan 

.Ağıl, Güllük, Ahısha kazalarının dahi bu 
suretle tarafımızdan işgali için tarafeyn bey
ninde muvafakat hâsıl olmuştur. (Alkışlar), ve 
Ahısha 'nm sırf tslâmlarla meskûn olan aksa
mı şimaliyesi orada bulunan fırkamız tara
fından işgal edilmiştir. Aksamı mütebakıyesi 
de derdesti işgal bulunuyor. Yani bu muamelâ
tı askeriyeyi ifaya memur edilmiş olan kıtaatı 

| askeriye ifayı vazife etmek üzere hareket et
mişlerdir. înşaallah yarın sabaha kadar bun
lar bu suretle tahakkuk etmiş bulunacaktır. 
(Alkışlar). 

Şurasını Heyeti Aliyenize arzetmek isterim 
ki; Misakı Millîde Elviyei Selâseye taallûk eden 
müddeiyatı milliyemiz hakkında gerek Gürcü
lerin, gerek Garp âleminin bir şüphesi varsa 
bu şüpheye mahal kalmamak üzere orada 
(Plebist) esasatmı kabul edeceğimizi beyan ey
lemiştik. Ancak ahvali askeriyenin deVam et
mekte bulunduğunu nazarı dikkatten dûr tut-
mıyan Hükümetiniz artık Gürcü Hüküm etiyle 
bilittifak Artvin ve Ardahan'da bu iddiamızın 
tatbükma, yani bu vasıtai tahkikin mevkii ic
raya vaz'ma lüzum olmadığına Gürcü Hükü
metini ikna ederek bu esastan sarfınazar ettir
miştir. Fakat Batum üzerinde bu işgal, evvel
den beri mevcut bulunan şu emelimizin tahak-, 
kukunu teshil etlmek için kabul edilmiş birşey-
•dir. Yani orada biz işgali reyi âmme müracaat 
etmek suretiyle tesibit, tâbir caiz ise, teşri 
edeceğiz, yani meşru kılacağız. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
I —• öyle ise Batum da bizimdir. 

— 67 — 
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HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 

B. (Devaımla) — İşte • efendiler, bir aralık 
Garp'ta istitar eder gibi görünen şemsi ikbal 
ve istikbalimiz Şark ufuklarında teali ediyor. 
Bu da Heyeti Celilenizin asarı muvaffakiyatı 
celilesindendir. Heyeti Vekile namına Heyeltd 
Celilenizi an samimüUkalb tebrik eder ve da
ha büyük muvaffakiyata mazhar olmasını te
menni ederim. (Alkışlar). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Koca Anado
lu milletini de tebrik ederiz. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Müsaade 
buyurur musunuz efendim'? Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinden işittiğime nazaran Şark'-
tan yani Moskova'dan gayet mufassal şifreli 
bir telgraf geldiği ve halline muvaffak oluna
mamış olduğunu beyan buyuruyorlardı. Hal
line muvaffak olunmuş ise1 bittabi bunda bir- * 
takım şeyler olacaktır. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. (Devamla) — Efendim, Paşa Hazretlerinin 
buyurdukları gibi Şark 'tan bir telgraf alın
mıştır. Bunlardan birisi, demin arzettiğim veç
hile, konferansa iptidardan evvel vukubulan 
mükâlematı istihzariyeye aittir. Diğeri de Çi-
çerin'in Gürcistan üzerine vâki olan Kızıl ha
rekâtı askeriyesini ihzar etmek maksadiyle 
Fransızca olarak tebliğ etmiş olduğu bir not
tur. Onun da birçok aksamı- halledilememiştir. 
Maamafih sebebi hareketin ne gibi esbaba meb-
ni olduğunu burada izah ediyor. Zaten Heyeti 
Celilenize birkaç defa bâzı vesilelerle arzet-
miştik. Rusya'nın Gürcistan hakkındaki ihti
yar etmiş olduğu harekât ve seferi ne gibi es-
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bap ve avamile müstenit olabileceği Heyeti Ce-
lilenizee zaten malûmdur. 

BESİM AT ALAY B. (Kütahya) — İran'da 
bir darbei hükümet olmuş. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Malûmatım yoktur. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Malû
mu âliniz Muhtar Beyefendi Cumartesi günü 
izahatta bulunacaklardı, bugün tacil buyurdu
nuz izahat verdiler. Şimdi söz söylemek üzere 
söz alan arkadaşlarımız var. Buna dair müza
kere açılacaksa... (Hayır sadaları). 

BİR MEBUS B. — Siyaseti ilmiyesinden... 
REİS — Siyaseti ilmiye kendisine aittir. 

O halde bir celsei hafiye lüzumunu hatırlatmak 
isterim. Eğer izahat kâfi değilse... (İzahat kâ
fidir sadaları). 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Bu mesaile 
hasredilmek üzere bir celsei hafiye akdedilme-
lidir. Meselâ Batum Mebusu burada birkaç söz 
söyler. Bunu dinlemek lâzımdır. 

REİS — Fakat onun takdiri gayet ince bir 
meseledir. Eğer arzu buyuruluyorsa bir celsei 
hafiye.. (Müzakere kâfidir sadaları), 

REİS — İzahatı kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. (Kâfi sadaları) İzahat kâfi görülmüş
tür. 

Dursun Beyin bir takriri var, Sıhhiye Ve
kâleti intihabında mecmuu ara ne kadardır, diye 
soruyorlar. Demin zühulen söylememişim. (173) 
zat iştirak etmiştir. (Söylendi sadaları). 

Cumartesi günü içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

T. B. M. M. Basımevi 


