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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
Birinci Celse
Birinci lieisvekiJi Hasan Fehmi Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde inikadederek zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu.
Mütareke teklifi münasebetiyle mevrut telgraf
lara cevap yazılması tensibedildi. Sinob Mebn.su
.Abdullah, Gazianteb Mebusu Abdurrahman
Lâmi efendilerin mezuniyetlerine dair Divanı
Riyaset Kararı kabul edildi. Şayanı müzakere
olduklarına dair mazbatalarla Lâyiha Encüme
ninden mevrut affa mütaallik teklifi kanuni
Adliye Encümenine, malûl mahpusların ayrı ko
ğuşlarda iskânlarına dair takrir Dahiliye Ve
kâletine, malî kanunların muvakkaten mer'i ol
malarına dair teklifi kanuni Kavanin ve Mu
vazenei Maliye encümenlerine, Hacıbektaş na
hiyesinin kazaya tahviline mütaallik teklif Da
hiliye Vekâletine, Evkaf umuru hakkındaki
teklif Şer'iye Encümenine, İdarei Hususiyei Vilâyat Kanununun tadiline dair teklifi kanuni
Dahiliye Encümenine havale olundu.
Bilâhara, emvali metruke hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresine geçilerek, 1, 2,
5, 6 ncı maddeleri aynen, diğer mevaddı tadilen kabul ve heyeti umumiyesi tâyini esami su
retiyle reye vaz'edilerek teneffüs için Celse
tatil olundu.

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen
var mı efendim? (Kabul sadaları) Zaptı sabık
hulâsası aynen kabul edildi, efendim.
4. — LÂYIHALAR
1. - - Ziynet eşyasının men'i duhulü hakkın
daki Kanunun tadiline dair kanan lâyihası
REİS — Efendim, evrakı varide olarak,
ziynet eşyası hakkındaki 20 . III . 1337 tarihli
Kanunun tadiline dair Heyeti Vekil eden mev
rut lâyihai kanuniye var. Münasip görürseniz
Muavezeni Maliye Encümenine gönderiyoruz.
CEMİL B. (Kütahya) — Müstaceliyetle...
REİS — Efendim, azadan bir zat müstace
liyetle encümene şevkini teklif ediyor. Müsta
celiyetle gönderilmesini kabul edenler ellerini
kaldırsınlar. Müstaceliyetle Muvazenei Maliye
Encümenine gönderilmesi takarrür etti.
7. — MAZBATALAR
1. — Arazi Vergisinin beş seneliğini defaten
tesviye edenlerin mezkûr vergiden muafiyetine
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası

İkinci Celse
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikat Emvali Metruke Kanununun 37
ret ve 26 müstenkife karşı 1.14 rey ile kabul
olunduğu tebliğ edildi. Sultansuyu Çiftliğinin
füruhtu hakkındaki lâyihai kanuniye müzakere
edilerek müzakere kâfi görüldükten sonra lâyi
hai kanuniyenin verilen tadil takrirle fiyle be

REİS — Efendim, ruznamei müzakeratımızda bulunan Arazi Vergisinin beş seneliğini de
faten tesviye edenlerin badema mezkûr vergi
den muafiyetine dair Kanunun müzakeresine
başlıya cağız.
Esbabı mucibesi
Ahvali harbiye ilcaatiyle muntazaman te
diyesi muktazi muayyenatı askeriye ve masari-
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fatı sairenin itasını teshil ve mükellefin hakkın
da menafii azîme teinin etmek gayesi nazarı iti
bara alınarak beş senelik Arazi Vergisini defaten
tesviye edenlerin badema vergii mezkûrdan mazharı muafiyet olacaklarına dair tanzim olunan
maddei kanuniye merbutan takdim kılınmıştır.
Maliye Vekili
Hasan Hüsnü
Arazi Vergisinin beş seneliğini defaten tesviye
edenlerin badema mezkûr vergiden muafiyetine
dair Kanun
MADDE 1. — 1338 senesi zarfında tediye
olunmak şartiyle beş senelik maaküsuratı munzamma Arazi vergilerini defaten tesviye eden
lerin zilyed oldukları arazi sureti mutlakada
vergiden muaftır. Badema hiçbir nam ve kanun
ile bu araziye vergi tarh olunamaz.
MADDE 2. — İşbu müsaade bakayaya şâmil
değildir.
MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye
Vekili memurdur. Ve tarihi neşrinden muteber
dir.
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası
Arazinin mahsulâtından aşar suretiyle ve üs
tüne yapılan inşaattan Müsakkafat namiyle ver
giler alınmakta olduğuna göre Arazi Vergisi
nin idamesi esasen muvafıkı insaf değildir. Gayrikabili istifade bir halde tutulan arazi hakkın
da bu bapta nizamnamede muayyen bir müddet
ten sonra müstahakkı tapu olduğu kayıt ve ted
biri mevcudolup arsalar hakkında buna mümasil
bir kayıt ve tedbir ittihazı âtiyen bu hususun
müzakeresinde kabildir. Ancak şu sıradaki ihtiyacatı maliyemizi de pek ehemmiyetle her an
nazarı dikkatten dûr edemiyeceğimiz cihetle
beş senelik vergilerini defaten tesviye ederek
bu mühim zamanda Devletimizin hizmeti 'mali
yesine koşanlara ait arazinin badema sureti mut
lakada vergiden muaf tutulması suretiyle ilga
sına gidilmesi esasa ti tekâlifte halkın nef'ini ihtiyacatı maliyemizle telif 'ederek temime matuf
şiarı ıslahatımıza pek muvafık görülmüş ve bu
baptaki teklifi kanuninin encümemmizce tadil
edilen şekli merbutan takdim olunmuştur.
Reis
Saruhan
Hasta
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C :1

Âza
Mersin
Salâhaddin
Âza
Karahisarı Şarki
Mesud

Âza
Konya
Kâzım Hüsnü
Aza
Kozan
Dr. Fikret

Arazi Vergisinin beş seneliğini defaten tesviye
edenler hakkında muafiyeti havi Kanun
MADDE 1. — 1338 senesi Mart, 'Nisan ve
Mayıs aylarında tediye olunmak şartiyle 'beş se
nelik maaküsuratı munzamıma Arazi Vergisini
defaten tesviye edenler badema mezkûr vergi
den muaftır.
MADDE 2. — İşbu müsaade bakayaya şâmil
değildir.
MADDE 3. — işbu ıkanunun icrasına Maliye
Vekâleti memurdur.
REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi ha'kkmda ilk söz Hasan Fehmi Beyindir.
HASAN FEHMt B. (Gümüşane) — Efen
dim, bendeniz bu kanunun kabulünde ne Hazi
ne için ve ne de arazi sahipleri için amelî ve na
zari bir fayda görmüyorum. Çünkü vergilerin
ıslahı için bu teklifin bir hat ve olduğunu, esbabı
mucibe mazbatasında Heyeti Vekile 'gösteriyor.
Zannediyorum ki, vergilerin tensik ve ıslahını
düşünmek için, her şeyden evvel memleketi, ha
li tabiîye getirmek lâzımdır. Esbabı mucibe
mazbatasında yine Hükümet Arazi Vergisinin
beş seneliğini defaten tesviye edenlerden âtiyen
tekrar vergi almıyacağız; çünkü haddizatında
aşar veren araziden ayrıca bir vergi almak man
tıksız diye kaydediyor. Acayip bir şey, hem
bilüzumclur, hem de lâzımdır, birden isteniyor.
Bunda bir mantık yoktur. (Bravo sadaları) Bi-.
naenaleyh bir dakika için kabul ettiğimizi farz
ediyorum. Memleketin bugünkü vaziyeti müşev
veş esi -karşısında beş senelik Arazi Vergisini de
faten çîfearıp tesviye edecek, Hükümete tediye
eyliyecek ashabı araziyi bendeniz (göremiyorum.
Gerçi defaten tesviye muhayyerdir, mecburi de
ğildir. Fakat bundan amelî bir fayda hâsıl olmıyaca'k. Ben ashabi arazinin beş senelik Ara
zi Vergisini defaten vereceklerine kanaat etsem
belki bu teklifi terviç ederdim. Fakat tesviye
ihtiyari olduğuna nazaran bu fayda hâsıl olmıy a çaktır. Hâsıl olımaymca ne yapacağız1? Arazi
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eden bu verginin beş mislini defaten ita etmek
suretiyle, atiyen Arazi Vergisinden kurtulmayı, as
habı arazinin; - kendi menfaatlerini gözeterek - ter
cih edecekleri şüphesizdir. Ve ben de kendi hesa
bıma tercih edenlerdenim. (Hayır, hayır sadala
rı) Bendeniz zannediyorum ki, bir verginin beş
mislini almak suretiyle atiyen muafiyetini kabul
etmek, yani beş mislini defaten tesviye ederek onu
resulmale ve varidata kalbetmek, her halde Hazi
nenin aleyhinedir ve bu fedakârlığı Hazine; as
habı arazinin aşar gibi bir vergiye-tâbi tutulma
sı dolayısiyle - tekrar vergi almamak için - şaya
nı terviç görmüştür. Fazla x olarak zaten cibayetinde müşkülât çekilen ve fırkai tahsiliyenin bir
kısmını teşkil eden ve masarifi cibayeti, miktarı
tahsilâtına nispetle pek ziyade olan bu vergiyi
bilvesiyle ortadan kaldırmak ve bu suretle hem
ahaliye i'aideli bir muamelei maliye temin etmek,
hem de Hazineyi fırkai tahsiliyenin ehemmiyetli
surette tenziline hadim bir çareye mazhar ederek
mühim bir masraftan kurtarmak maksadiyle bu
CEMÎL B. (Kütahya) —- Efendiler, 'bende
teşebbüs yapılmıştır. Şunu da arz edeyim ki; bu
nizin söyliyeceğim mütalâatm birçoğunu Hasan
teklif mahiyeti itibariyle belki Heyeti Aliyenize
Fehmi Beyefendi Hazretleri söylemiş olduğu
biraz garip görünüyor. Fakat en mütemeddin ve
için, bendeniz ihtisar ediyorum. Malûmuâlinizen mütarakki memleketlerde de emsali adidesi
dir %ı, biz müsılümanlardan 'bedeli nakdiyi eşraf
mevcudolan bir şekli malîdir, ingiltere'de bile
ile fakirin, cephede yan yana harb ettiğini gör
Başvekil (Vilyampit) 'in zamanında (Lantaks)
mek için istemiyoruz. Bunun da ondan bir far
namiyle cibayet edilen bu arazi vergisi bilâhara
kı yoktur. »Bugün bir zengin Arazi Vergisinin
kapitalizma
edilerek ve resülmale kalbedilmek su
beş seneliğini defaten verecek, fakat bizde hal
retiyle affedilmiştir. O zamanki bu muamele,
kın kısmı âzamini teşkil eden fukara, bunu defa
böyle beş mislini, tediye etmek suretiyle değil, on,
ten veremiyecek ve zenginlerin birden bu ver
on beş mislini almak suretiyle yapılmıştır. Bu
giyi verdiğini gördükçe daima yeis içinde pumuamele
Mısır'da da aynı tarzda yapılmıştır. Ve
yân olacak ve daima Hükümete karşı da, zen
birçok
yerlerde
bu Arazi Vergisi, arz ettiğim mııginlere karşı da gayzedecek..
I hassenatı temin için bilhassa tarzı cibayetindeki
Binaenaleyh, esas itibariyle muhilli müsavat
! müşkülâtı ref'etmek ve Hazineyi bu müşkülâttan
olan bu kanunun bendeniz de reddini talebedikurtarmak maksadiyle ve resülmale kalbedilmek
yorum. (Lehinde söyliyecek yok sadaları),
suretiyle defaten tesviye tarzında affedilmiştir.
(Bravo sesleri)
Ve mâruzâtım emsali adidesiyle meşhuddur, fiiliMALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — I yata ve emsale müstenit bir lâyihadır. Çok temen
Efendim, Arazi Vengisinin beş seneliğini defa
ni ederim ki, Hükümet; Aşar gibi ağır bir vergi
ten tediye etmek üzere atiyen ilgasını istihdaf
ile mükellef tuttuğu ashabı araziden Arazi Ver
eden bu lâyiha, bendeniz zannediyorum ki, as
gisi namiyle ayrıca bir vergi almıyarak bunu ba
habı arazinin menafiine muvafıktır. Eğer bu
ğışlasın.
teklifin reddini arzu eden arkadaşlarım; arzuMamafih zaman müsaidolduğu devirde ben
lariyle efkârı umumiyeye tercüman olduklarını
zannediyorlarsa, bendeniz de, temin ederim İri,
deniz bu verginin büsbütün ilgasına taraftar
bu zanlarında yanılıyorlar.. (Hayır hayır ses
olanlardanım. Ancak her şeyden ziyade paraya
leri) Bendeniz de ashabı arazidenim... Her halde
muhtacolduğumuz bir devri müşkülâtta hem HaVasati olarak dönüm başına otuz, kırk para isabet [ zineye medar olur ve hem de ahali seve, seve de-

Vergisini mukassatan alacağız. Bugün halka ye
ni yeni teklifler vazı ve tarh ederken öteden'beri halkın alıştığı bir vergiyi de beş seneliğini
defaten verin, badema affedeceğiz şeklinde bir
4
vait ile, defaten istemekten amelî ve nazari bir
fayda elde edemedikten maada, fazla olarak
halka başka bir şey de anlatmış olacağız. Beş
senelik ver'giyi birden istiyorlar, tarzı hariçte
başka suretlerle telâkki edilir. (Bravo sadaları)
Bu teklifin bugün için büyük bir faydası yok
tur. Belki tamamen Arazi Vergisinin affını ilti
zam edersek bunu bendeniz de tervicederim.
Fakat her halde onun zamanı da bugün değil
dir. Zamanı gelince Arazi Vergisi de tamamen
kalkar. Maliye bu teklifin kabuliyle 'bir menfaat
temin etmiyecektir. Bilâkis belki yeni yeni tekâ
lif tarh eden kanunların adedini tezyidetmiş
olacaktır. Bendenizee bir fayda temin etmiyecek olan bu teklifin ya reddi veyahut tehiri mü
zakeresi münasiptir. (Ret, ret sadaları)
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faten Arazi Vergisini tediye ederek vergisinin
mubayaasına tâlibolur, biz de masarifi maliyeden
kazanırız, fikriyle bu lâyiha takdim edilmiştir.
Eğer Heyeti Celileniz şimdi kabul etmiyorsa te
hiri müzakeresini talebedeceğinı.

Saniyen mükerrer olduğunu, yani verginin
aynı memba üzerinden mütaaddit nam ile müker
rer alınmasının muzır olduğunu iddia etmek de
doğru değildir. Bendenizce o kadar muzır ver
giler vardır ki, mevzu olduğu matrahı ve membaı
iradı kurutacak kadar fena ve ağır bir şekilde
olmak üzere bulunabilir. Aynı membaa yükle
nen vergilerin nispetleri hakiki olmak şartiyle
muzir olmaz. Kabili tahsil bir şekilde olur ve
sureti eibayeti bulunur. Bendeniz arz ettim. Dö
nüm başına vasati olarak 30 - 40 para isabet
eder. Böyle vergi ağır değildir. Bilâkis bunun
müşkülâtı tahsilindedir. Ve bu da fırkai tahsiliyelerin adedine inzimam ettirdiği fazlalıklardır.
Kanun esasen bu maksatla yazılmıştır. Tekrar
arz ediyorum ki, zaman müsaidolsa idi, belki bu
verginin büsbütün ilgasına dair lâyihayı takdim
etmiş bulunacaktım. Fakat şu zamanda biraz da
Hazinenin menafimi temin etmek fikri racih ol
duğu içindir ki, bu teklifi yapmıştım. Rey He
yeti Celilenizdedir. Îster reddini, ister kabulü
nü, ister tehiri müzakeresini tensip buyurursu
nuz. Reddini mi, kabulünü mü iltizam edersiniz?
Orasını Heyeti Celileniz bilir.

R E l S — Hasan Bey, arkadaşlar bâzı sualler
soracaklar.
MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Bu kanunun
kabulü bir ademiemniyet mânası tazammun et
mez mi? Defaten beş senelik Arazi Vergisini al
mak suretiyle mütebaki seneler vergisinin affı
ahaliye karşı bir ademiitimat hissini tevlidetmez
mi?
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) —
Hayır.
MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Müsaade
buyurunuz. Bu Arazi Vergisinin tahsili muzır
mıdır, muhik midir? Muhik ise ne için beş sene
sonra ilga edilecek? Muhik değil ise neden böyle
istifa ediliyor. Bu mânayı tazammun etmez mi?
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) —
Musa Kâzım Efendi Hazretleri, «ahali kimbilir
beş seneden sonra veyahut gelecek sene bizden beş
misli vergi aldıktan sonra yine Arazi Vergisi il
ga edilmez ve tahsiline kemafissabık devam edi
lir.» korkusunu mu kasıd buyuruyorlar? Bende
niz bu fikrin gayrivaridolduğuna kaaniim. Çün
kü Heyeti Celilenizin, heyeti teşriîyenin yaptığı
kanunların Hükümetçe muta ve mer'i olması
muhtacı münakaşa olmıyan bir zemindir. Bendenizce, bu, varidi hatır değildir.
Sonra vergiler zaman, zaman görülen ihtiyaç
lar ve o zamanki Heyeti Teşriîyenin kanaat ve
içtihadına göre tahdit veya tevsi edilir. Lâyetegayyer kaide hiçbir memlekette, hiçbir yerde yok
tur.
Bu kanunun muzır olduğuna gelince; Arazi
Vergisini tesis eden biz değiliz. Bidayeti tesisini
hatırlıyamadığım bir zamandan beri devam edip
gelen bir vergidir. Muzır vergilerin ıslahını, tadi
lini, her halde vaziyeti umumiyenin daima müsaidolduğu zamanlara talik etmek zaruri bir keyfi
yettir. Vergide bir mükerrerlik Var. Aşar var
iken Arazi Vergisi almak mükerrer değil midir!
Aynı bir vergiyi iki defa bir membadan almak
değil midir? Bendenizce böyledir, mükerrerdir,
Bunu biz ihdas etmedik, öteden beri cereyan edip
geliyor

-
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TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim farzedelim ki, halkın onda biri, yahut nısfı bu ver
ginin beş mislini verecektir. Vermiyenler hak
kında âtide ne yapılacaktır ki, bu kanunun em
rini ifaya mecbur olsun?
MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) —
Arz ettim'efendim; bu mecburi değildir.
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Müsaade bu
yurunuz efendim. Vermiyenler hakkında ne mu
amele yapılacaktır?
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) —
Vermiyenler kemafissabık her sene Arazi Ver
gisini vermekte devam edecektir.
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Arazi Ka
nunu ile teklifi kanuniyi nasıl kabili tevfik gö
rüyorsunuz? Meselâ bir kişi arazisinin beş sene
vergisini verdi, üç sene işletemedi. Ne yapacak
sınız? Malûmuâliniz üç sene işletmiyen kimsele
rin arazisi müstahakkı tapu olur.
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) —
Efendim müsaade buyurunuz. Bendenizin aklım
da kaldığına göre bizde arazinin rakabesi beytülmale aittir. Halka tefviz edilen hakkı tasar
ruf, mahiyeti itibariyle icar mukavejesi mahiye*
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tiridedir. Zamansız, müebbet icar, Kanunnamesi
Arazinin ahkâmı umumiyesine nazaran bizdeki;
rakabesi beytülmale ait arazi üzerindeki,hakkı
tasarrufun mahiyeti, muvakkat icardır. Bu hak
kı tasarruf mukabilinde Hükümetin aldığı be
del k i ; bedeli misliyle tefviz ediyoruz, işte bu
bedeli icardır. Bunun .karşılığı ki, bedeli icar
makamındadır, aklımda kaldığına göre eğer
Arazi Vergisini cüzü bedel telâkki etmek kabil
olsaydı, rakabenin beytülmale aidolmasiyle bu
cüz'ü bedelin affı tezat teşkil ederdi. Fakat bu
öyle değildir. Arazi Vergisi, arazinin hukuku tasarrufiyesi noktai nazarından müstakil olaı*ak
alelade bir vergidir. Vergiler zarurete binaen
konulur, idame edilir, lüzum olmazsa hazfedilir.
Binaenaleyh arazinin üzerine ınevzuubahsolan
verginin tayymda, tezyidinde, tahdidinde as
habı arazinin hukuku tasarruf iyesin e mütaaitik
olan ahkâmına taarruz edecek hiçbir cihet yok
tur.
SÜLEYMAN KSIRRI B. (Yozgad) — Arazi
Vergisinin küsuratı munzammasiyle beraber
miktarı ne kadar?
MALİYE VEKİL! MASAN B. (Trabzon) —
Senevi tahakkukatı 7 - 8 yüz bin liraya baliğ
oluyor. İtiraf etmeli ki, gayrikabiii tahsil ver
gilerin en birincisi Arazi Vergisidir. Tahsil, eibayet ve saire itibaryle bunun yüzde ((iO - 70) i
tahsil edilirse mütebakisi bakayaya kalır, tah
sili de gayet masraflıdır ve müşküldür.
İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim, beş
senelik Arazi Vergisini yekten on beş gün zar
fında verenlerin bu vergiden istisna edilecek
lerini, vergi vermiyenlerin de vermekte devam
edeceklerini ifade buyuruyorsunuz. Teklif etti
ğiniz kanunun esbabı mııcibesinde idamesini
•muvafıkı menfaat bulmadığınız bu vergiyi ah
vali maliyenin imkân vermemesi dol ay isiyle beş
seneliğini birden tediye edemiyenler ilânihaye
vermeye mahkûm mudurlar?
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) —
Hayır.
İHSAN B. (Devamla) — Bu ne gibi men
faate ve hangi mantığa muvafıktırf
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) Hayır efendim, on beş gün zarfında kandını
koymadık. Bugün vermiyen iki ay sonra, iki
ay sonra vermiyen iki sene sonra verir. Yani
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bu kanun mevcudolursa herkes a'razisinin ver
gisinin beş mini ini vermek suretiyle badema o
miktar Arazi Vergisinden muaf olduğuna dair
bir Senedi Hakani alır. Beş mislini tediye et
medikçe senevi vergisi temadi eder.
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - - Efendim.
gerek Hilmi Beyin ve gerekse İhsan Beyin işa
ret buyurdukları noktaya Maliye Vekili mukni
cevap veremiyor. Yani berikiler beş senelik pa
rayı vermekle tebriyei zimmet ediyorlar, artık
vermiyorlar. Vermiyenler bilâhara, evvelce beş
seneliği birden vermedikler'] için cezayı nakdî
mahiyetinde ebediyen vergi vermeye mahkûm
dur. Bu olamaz.
MALÎYE VKKİ'Lİ HASAN B. (Trabzon) —
Ne için olamaz? Bu sene vermiyen gelecek sene
verebilir.
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Vekil. Bey mü
saade buyur. Esbabı mucibe mazbatasında bu
yuruyorsunuz k i ; bunu verenler bu vergiden
muaftır. Beş seneliği defaten verenler, pa
rayı verdikten nonra sulh avdet eder ve arazi
üzerinde esaslı bir teşkilât yapılırsa ve o vakit
bu vergi de ilga olunursa, parayı verenlerin
parası ne olacaktır? Bunu ne ile temin ediyor
sunuz 1
MALlYK VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) —
Ne demek? Anlamadım. Paraların iade edilmesi
lâzımdır. Çünkü vergi umumen affolunuyor.
NUSRAT Rf. (Erzurum) — Defaten bun
lardan parayı alıyorsunuz. Diğer kısmının da
bir kanunla affedileceğini işrabediyorsunuz.
MALİ VE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) —
Hayır; affedilsin, affedilecektir demiyorum, aff edilse muvafıktır diyorum. Bu vergi ilelebet
affedilmez. Hattâ şunu arz edeyim ki; Arazı
Vergisini bu memleketten kaldırmakla Hazineyi
âtiyen mühim bir membaı varidattan mahrum
etmiş olursunuz.
HÜSEYİN AVNİ B (Erzurum) — İfadeniz
de tenakuz var.
MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) —
Müsaade buyurun; tenakuz yoktur. Çünkü he
nüz Arazi Vergisine tâbi olmadığı halde •erbabı
tasarruf elinde işletilmekte olan arazi çoktur.
Tahrirler bunun netayiçini bildirmektedir. Arz
ettiğim gibi; Arazi Vergisi dönüm basma, otuz
para, kırk para isabet etmektedir. Bu vergini ît
esasen suhuletle ahaliye terkini mueibolan esbap
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mazbatanın ruhunda da gösterildiği veçhile, ara
zi üzerine aşar gibi ağır bir vergi mevzu olma
sıdır, başka bir şey değildir. Ortada ( 7 - 8 yüz
bin) lira tahakkuk etmiş olan bir verginin mü
badelesi mevzuubahistir ve herkesin beş senelik
vergi yermek suretiyle Arazi Vergisinden kur
tulacağını kabul etmek muvafıktır. Çünkü ashabı
arazi ve herkes buna razı olur. Binaenaleyh hem
bu zamanda fazla varidat almak suretiyle eli
mize ehemmiyetli mebaliğ geçirmkek imkânı hâsıl
olur, hem de âtiyen Arazi Vergisi gibi cibayeti
güç, masarifi tahsiliyesi gayet çok olan bir ver
ginin müşkülâtı da bertaraf edilmiş olur. (Tay?'
ve maksat budur. Arz ediyorum kanunun ruhu;
halkın maalmemnuniye, suhuletle kabul edebile
ceği bir muamelei maliye yaparak fazla varidat
teminidir. Fazla varidat temin edelim derken
ahaliye ağır vergi tarhı değil, sühuletli, menmenfaatli, istifadeli bir iş ortaya koymak mak
sadına matuftur. Ben yine arz ediyorum ki;
her sene beş kuruş vereceğime bu sene yirmi beş
kuruş vererek âtiyen kurtulmayı bendeniz ter
cih ederim. Kanunun ruhu budur.
REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni namına ismet Bey söz söyliycek.
İSMET B. (Çorum) — 1337 senesinde te
şekkül eden Muvazenei Maliye Encümeni; şiarı
ıslahatı maliyedendir; diye bu kanunu kabul
etmiştir. Fakat Heyeti Aliyenize sevk edilecek
malî kanunların şayanı kabul olup olmadığı ve
müstacelen müzakeresi icabedip etmiyeceği tet
kik edildiği zaman bu kanunun ahkâmındaki
hususiyet nazara dikkate alınmış, Arazi Vergi
sinin ıslahı meselesinin umumi bir noktai na
zardan ve müsait bir zamanda, tetkik edilmesi
lâzımgeldiği kanaati hâsıl olmuş ve encümen
tehirine karar vermiştir. Binaenaleyh Arazi
Vergisinin ilgası ve vergilerin ıslahı meselesine
az çok bir mukaddeme teşkil eden bir t. küf i
derhal reddetmek muvafık olamıyacağmdan
encümene iadesini teklif ediyorum. (Hayır ret
sesleri) müsaade buyurunuz.. (Ret ret, sesleri)
REÎS — Efendim, aynr mevzu üzerinde söz
almış 13 mebus arkadaşımız var. Aynı zaman
da müzakerenin kifayetine dair mütaaddit tak
rirler vardır. Evvelemirde müzakerenin kifayet
edip etmediğini reyi âlinize koymaya mecbu
rum. Bu itibarla müzakerenin kifayetini kabul
edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azîme
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ile müzakerenin kifayeti kabul edildi, efendim.
Takrirler Heyeti Aliyenize arz edilecektir.
Riyaseti Celileye
Mesele tavazzuh eylemiştir. Müzakere kâfi
dir. Kanunun şekli tanziminde, fukaralığın cü
rüm teşkil eylediği ve ashaln araziden ehli ser
vet olanların işbu kanun mucibince tediyeye
iktidarı olanlar dahi kendilerini efradı millet
ten yüksek görmek gibi bir efale ictisar eyle
meyi zül addederek Hükümetin bu kanunla teklifatma ademiem niyette bulunacakları emri
aşikâr bulunduğundan kanunun reddini -teklif
eylerim.
22 Nisan 1338
îçel
Şevki
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Hiçbir faidei maddiyeyi
temin edemedikten başka beyhude halk üzerin
de aksi tesir hâsıl edecek olan bu lâyihai kanuniyenin reddiyle ruznamei müzakerata geçilme
sini teklif eyleriz.
Kayseri
Yozgad
Kângırı
Ahmed Hilmi
Bahrî
Ziya
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. İstiklâl mücadelesine gi
rişen milletimizin Hükümetimize karşı emniye
tini salb edeceği pek tabiî olan bu kanunun bilâmünakaşa reddini teklif eylerim.
Ertuğrul
Mustafa Kemal
Riyaseti Celileye
Arazi Vergisinin mecmuu miktarı iki, üç
yüz bin lira gibi cüziyat kabîlindendir. Belki
bunun tahsili ve tahakkuku için edilen masraf
bu vergiye tekabül ediyor. Binaberin millete
tahmil ettiğimiz ve edeceğimiz tekâlife bedel ol
sun Arazi Vergisinin kamilen ref'ini teklif ede
rim.
22 Nisan 1338
Bursa
Operatör Emin
Riyaseti Celileye
Arazi Vergisinin ilga ve ıslahı esasına taal
lûk eden bu teklifin hususiyeti itibariyle reddi
muvafık olamıyacağmdan umumi bir surette
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tetkik edilmek üzere lâyihanın Muvazenei Maüye Encümenine iadesini teklif eylerim.
İstanbul
Ali Rıza

zi zirüzeber edecek mahiyettedir. Binaenaleyh
reddini teklif ederim.
Karesi
Hasan Basri

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Kanunun reddinin reye
vaz'mı teklif eylerim.
Bitlis
Hüseyin Hüsnü

Riyaseti Celileye
Müzakerenin kifayetiyle mezkûr kanunun
reddini teklif ederiz.
Mersin
Kângın
Gene
Ziya
Behced
Hamdi

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. işbu kanunun reddini tek
lif eylerim.
Gene Mebusu
Ali Vâsıf

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir, kanunim reddini
ederim.
Malatya
Feyzi

Riyaseti Celileye
Ashabı araziden zengin olanlar beş senelik
vergiyi vermiş ve müddetin inkızasnıdan sonra
muafiyet kazanmış olsalar bile bu verginin fu
kara üzerinde ipkası, memlekette fakir ve zen
gin arasında, münakaşa tevlidini bâis olacağın
dan bu teklifi kanuninin reddini tekiif ederim.
İsparta Mebusu
Mehmed Nadir

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Kanunun reddini teklif
ederiz.
Hakkâri Mebusu
Maraş Mebusu
Mazhar Miii'id
Hasib
Maraş,
Gaziaııtcb
Gazianteb
Rüşdii
Ragıb
Şahin
Ertuğrııl
Halil İbrahim

Riyaseti Celileye
Min küllüvücııh malûl olan ve esas itibariy
le âtiyen muhilli müsavat bulunan işbu beg misli
Arazi "Vergisi Kanununun reddini talebederim.
\
Kütahya
Cemil

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Mevzuubahsolan Arazi
Vergisinin beş seneliğini defaten tesviye eden
lerin mezkûr vergiden muafiyetine dair olan
kanunun llıeyeti um ilmiyesinin reddini arz ve
teklif eylerim.
Kayseri
Rifat

Riyaseti Celileye
Arazi Vergisi, arazi hasılatından müstahsil
olan rençperlerin verdiği öşür varidatıdi". Bu
halde bu araziden hem öşür ve hem de veıgi al
mak muvafıkı insaf olmadığından bu veıginin
ref'ini teklif eylerim.
Erzurum
. v :•"'..'• • "'

Salih

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Müzakere edilmekte olan
lâyihai kanuniyenin reddini teklif ederini.
Erzurum Mebusu
Hüseyin Avni
Riyaseti Celileye
1. — Müzakere kâfidir.
2. — Bu kanun Hazineye menfaat temin
etmek şöyle dursun, itibarı malî ve iktisadimi-

teklif

Riyaseti Celileye
Arazi Vergisinin beş seneliğini defaten tes
viye edenlerin muafiyetine dair olan kanunun
saikı, cibayetinin müşkülâtından ibaret oldu
ğuna ve fırkai tahsiliyenin maaş ve masrafına
ancak kifayet etmekte bulunduğuna göre,
Hükümet bütçesine müsmir bir varidat temin
etmiyen bu verginin halka asla bâr teşkil et
memekte bulunduğu ve Nevahi Kanununun
tatbiki zamanında, nevahiye verilmesi daha zi
yade muvafık olacağından kanunun o vakit
bu şekilde müzakeresini icra eylemek üzere
şimdilik tehiri müzakeresini arz ve teklif ey
lerim.
22 Nisan 1338
Bolu
Şükrü
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2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI

Siyaseten böyle bir kanunun müzakeresi bile
/. •— Maliye Vekili Ifasan Beyin istifamcaiz değildir. Her halde bu kanun reddedile
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabcektir. Fakat reddini dahi yarınki, gazeteler
neşredecektir. Binaenaleyh müzakere kâfi, ka ! zon) — (Gürültüler, ayak patırdıları.) Efen
dim vekilinizin tarzı içtihadı ilo Heyeti Cenunun reddiyle matbuata geçirilmemesini teklif
lileniz arasında bu meselede ihtilâf hâsıl ol
eylerim.
22 Nisan 1338
muştur.
Binaenaleyh vekâletin diğer bir ar
Siverek
kadaşa tevdiini rica ediyorum.
Mustafa Lûtfi
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
Riyaseti Celileye
diler, müsaade buyurursanız Hasan Beyin, böy
Arazi Vergisinin affı hakkındaki Kanuna,
le bir istifa fikri varsa bu hiçbir zaman doğ
tâbiri hukukisi veçhile kanun demek birçok
ru bir şey değildir ve bu, vesile olamaz. He
düşünceye mütevakkıftır. Kanun ya emreder,
yeti Celile, değil Hasan Beyin, Allahtan başka
veyahut nehyeder. Böyle ikiyüzlü kanun ola
kimsenin tesiri altında değildir. (Bravo sada
maz. Yergiyi verenlere hakkı ihtiyar tevdiin
ları ve alkışlar.) İstirham ederiz. Hasan Beyin,
istifasını nâbemehal görmekle beraber ifayı
den sonra, ita etmiyenlerin bir nevi ihtiyar
vazifeden istinkâfı, Heyeti Celilenin kararın
tarzında, tecziye edilmesi, kanunun lüzumsuz
dan nükûlünü icabetmez. Gidenlere uğurlar
luğunu ifade etmekle reddini arz ve teklif ey
olsun! (Bravo sesleri, alkışlar.)
lerim efendim.
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) -— Efen
Dersim
dim, bu lâyihai kanuniye Heyeti Vekilenin
Abdülhak Tevfik
mesuliyeti müşterekesi altında bir mazbata ile
REİS — Efendim, takrirlerin muhteviyatına
teklif şeklinde gelmiş olsaydı Maliye Vekili Be
muttali oldunuz. Bunlardan başka Muvazene!
yin, ısrarı mevzuubahsedilebilirdi ve bunu
Maliye Encümeni namına İsmet Beyefendi, bu
bidayetinde söylemesi lâzımdı. Halbuki lâyiha
lâyihai kanuniyenin encümene iadesini teklif
nın esası (Trabzon Mebusu Hasan Beyin) tek
ettiler. (Ret, ret sadaları.) Evvelemirde bunun
lifidir. Maliye Vekâletinin teklifi değildir. (Gü
encümene iadesini reyinize arz ediyorum.
rültüler.) İşte lâyiha, Maliye Vekâletinden ge
lecek teklif Heyeti Vekilenin müşterek bir
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis
teklifiyle gelir. Bu ise yalnız bir imzayla, yani
Bey, usulü müzakere hakkında arz edeceğim.
bir mebus sıfatiyle vâki olmuş bir tekliftir ve
Efendim her hangi bir lâyihanın heyeti uraııbunun ademikabulü de Heyeti Vekilenin istifa
miyesini Meclise kabul ettirdikten sonra mad
ve ısrar mahiyetini tazammun etmez, efendim.
delere geçilir, maddelerde tadilname verilirse
Müşterek mazbata olmadıkça mesuliyeti müş
o zaman encümenin talebi vücup ifade eder.
tereke yoktur. Binanenaleyh istifası varit de
Fakat henüz heyeti umumiyesinin müzakeresi
ğildir. İsrar nâbemevsimdir, nâbemahaldir.
kabul edilmiyen bir lâyihanın encümene is
LÛTFİ B. (Malatya) — Maliye Vekili sı
tenmesi alelusul bir talepten ibaıettir. Katiyet
fatiyle müdafaa etti.
ifade etmez. Meclisin kararı taayyün etmelidir.
HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — istifa
nın sebebi bu değildir, istifaya başka bir sebep
RElS — Efendim, encümenin iade talebini
vardır. (Gürültüler.)
reyi âlinize arz ediyorum. Encümene iadeyi ka
REİS — Efendim, rüfekadan mükerreren
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Mütterica
ediyorum. Söz vermeden, söylemesinler.
fikan kabul edilmedi, etendim.
I
MUSA KÂZIM Ef. (Konya)— Efendim,
bendeniz kanunun heyeti umumiyesinin reddi
Şu halde Arazi Vergisinin defaten beş se
nin, istifa için bir sebep teşkil etmiyeceği ka
neliğinin birden tahsili hakkındaki Kanunun
naatindeyim. Şimdiye kadar mükerreren He
heyeti umum iyesini reyi âlinize vaz'ediyorum.
yeti Vekilenin müştereken verdiği levayihi
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın, ittifakla
I kanuniye Meclisi Âlinizce reddedilmiştir ve
reddelidi, efendim. (Alkışlar, handeler.)
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istifayı mucibolmamıştır ve olamaz. Bu gibi
mesail mükerreren vâki olmuştur, Fakat hiç
bir zaman mucibi istifa telâkki edilmemiştir.
Meclisin vazi mahsusuna vo sıfat ve salâhi
yetine nazaran bu gibi ahvali, mucibi "istifa
addedersek o zaman vekillerden hiçbirinin ye
rinde durmaması lâznngelir. Yani Heyeti Vekilenin makamında durmamaları lâzmıgelir. Hat
tâ bir lâyihai kanuniyeyi müştereken vermiş
olsalar bile, ınenafii memlekete mübayin bulu
nan bir meselenin reddi hiçbir zaman Meclisin
kendilerine karşı ademıiitimadmı tazammun et
mez ve istifa için bir sebep teşkil etmez.
LÛTFÎ B. (Malatya) — Meclis affetmemiştir. Kendisi istifa, etmiştir.
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Maliye Vekilinin istifası ieabeder mi, et
mez mi? Biz bunu düşünmeye mecbur değiliz.
Canı istemiş, istifa etmiş, ederse eder. (Bra
vo, sesleri)
Efendiler, bu kanun da, alelûsul diğer ka
nunlar gibi ve Hasan Fehmi Beyin buyurduğu
gibi, Heyeti Vekilc\len geçer, buraya Heyeti
Vekilenin imzaları tahtında gelmesi ieabederken bunda.Hey eti Vekilenin imzası yoktur. Şun
dan bu da anlaşılıyor ki; Heyeti Vekilenin de
bu teklif hakkında muvafakati yokmuş. Şu
halde Hasan Bey istifa edermiş, etmezin iş diye
bunun için müzakereye mahal yoktur.
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim,
müzakere başka vadiye sapmıştır. Rica ederim,
bu Meclis hem i.craî; hem teşriî bir kuvveti
haizdir. Heyeti Vekile teklif etsin, vekiller
den birisi teklif etsin. Bunların mutlaka, teklifini kabule mecbur değildir. Binaenaleyh Meelisin kabul ettiği meseleyi vekil takibeder, ka
bul etmediği meseleyi takibetmez. Benim bildiğim budur.
LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim,
kanu
nun reddi suretiyle biz Hasan Beyi vazifesin
den affetmedik. Hasan Bey kendisi istifa et
miştir. Binaenaleyh ısrara bir mecburiyetimiz
yoktur.
HASAN B. (Karesi) — Efendim,
Hasan
Fehmi Bey bu lâyihanın yalnız Hasan Beyin
imzasiyle geldiğini söylediler. Bendeniz diyo
rum ki, bu lâyiha velev Heyeti Vekilenin ta
mamının imzasiyle gelse de reddedilse, Mec
lis elbette ret ve kabulde muhtardır. Hasan Be
yefendinin içtihadına muhalif görünen bu ret
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I zannederim ki düşünülerek Heyeti Muhterem
ce ittihaz edilmiş, binaenaleyh Hasan Beyin
içtihadının hata olduğu tahakkuk etmiştir.
Herkesin içtihadı her zaman musibolamaz. İç
i tihatlarda. da, hata olabilir. Eğer herkesin iç
tihadı mutlaka kabul edilmek lâzımgelseydi,
Anadolu'nun göbeğinde üç yüz zattan mürek
kep bir şûraya, hacet kalmazdı. Binaenaleyh
mesele bir incir çekirdeğini doldurmıyacak ka
dardır. Demek ki istifaya vesile aranıyordu.
Bunu böyle telâkki etmek lâznngelir. İstifaya
bir sebep yoktur. Kendileri istifa etmiş olduk
tan sonra bittabi istiMiari'iu 'kabul ederiz.
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim
arz edeceğimi Basri Bey söylediler. Hasan Feh
mi Bey dahi kanun lâyihası Heyeti Vekileden
gelmemiştir buyurdular. Nereden gelirse gelsin
I ve her ne olursa olsun, çekilmeleri lâzımgelirmiş
gibi anlaşılmasın.
IIASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Hayır
lef endim. O «rafcsiatla söylelm'emiştim. Alelûsul
I bir mebus teklifi mahiyetinde olduğunu söyle
I dim.
I
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Vekiller
de olsa, yine onlar, Büyük Millet Meclisinin
kavaninini icra etmekle mükelleftirler. (Gürültü
ler)
I
SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz bu istifa
meselesi hakkında müzakereye iştirak etmiyorum.
Yalnız usulü müzakere hakkında arz ediyorum
I ki bu teklifler içerisinde Arazi Vergisinin ref'ine
dair teklifler vardır. Bu tekliflerin reye kon
ması her halde1 ieabeder. (Ne teklifi sesleri)
REİS — Efendim, müzakerenin kifayetiyle
I
I ruznameye geçilmesine dair bir teklif vardır.
Reyi âlinize vaz 'ediyorum. Kabul edenler lüt
I fen ellerini kaldırsın. Müzakerenin kifayetiyle
ruznameye geçilmesi kabul edildi.
3. — AZAYI KlRAM MUAMELÂTI
/. —• Gene Mebusu, (hlâl Beye izin verilme
sine dair Divanı Riyaset Karan
REİS — Gene Mebusu Celâl Beyin dairei
intihabiyesine gitmek üzere üç ay mezuniyetine
I dair Divanı Riyasetin Kararım reyi âlinize arz
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Ekseriyetle 'kabul edilmiştir.
Efendim, samiin lütfen locaları tahliye etsin
ler.
|
(İkinci ve üçüncü celseler hafidir.)

DÖRDÜNCÜ

CELSE

Bed'i müzakerat; saat : 6
REÎS — Reisisani Rauf Beyefendi
KÂTİPLER : Enver Bey (İzmir), Hakkı Bey (Van)

6. — İSTİZAHLAR
1. — Kardhisarı Sahib Mebusu İsmail Şükrü
Efendinin,
11 madde üzerine İktisat Vekilin
den istizah takriri
R E Î S — Efendim, celse alenî olarak küşadedildi. İktisat Vekâletinden bir istizah takriri
vardır. Onu Heyeti Aliyenize arz edeceğiz?
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celi] esine
1. Memlekette zer'iyatm teksir ve bilûmum
istihsâlâtın tezyidine hasrı mesaiye mecbur o] an
İktisat Vekâleti gayei mevzua hilâfına hareket
etmiş. Gerek heyeti hükümet gerekse Büyük
Millet Meclisi harb iktisadiyatiyle meşgul bu
lunduğu şu sıra vekâleti müşarünileyha encümen
mukarreratı hilâfına hotbehot fidanlık tesisine
teşebbüs etmiş, mevsiminin tecavüzü sebebiyle
binlerce lirayı heder etmiştir.
2. Ankara'da tâyin ettiği Ticaret Müdiri
Umumisi Vehbi Beye İstanbul'da tâyin etmiş
gibi İstanbul'dan Mersin tarikiyle Ankara'ya
kadar (270) lira aile harcirahı kavanini mevzua
hilâfında verilmiştir.
3. Vazifei memuriyetini suiistimal ederek
azledilen İnegöl Orman Fen Memuru Fâzıl
Efendi hilafı kanun İlgaz fen memurluğuna tâ
yin edilmiştir...
4. İktidarı fennisi şöyle dursun en iptidai
malûmatı bile haiz olmıyan sabık Adapazarı
süvari tahsildarı Hafız Osman Efendi fen me
mura tâyin edilmiştir.
5. Antalya tüccarlarından Mehmed Müveddet Efendinin mukavelenamesi feshedilerek te
minat akçesi irat kaydedilmiş ve orman içinde
bulunan (41 669) parça kerestesi bermucibi ni
zam Hazine namına zabıt ve müsadere edilerek
mevkii müzayedeye çıkarılmış iken, 20/22 Şu
batta bu kerestelerin Mehmed Müveddet Efendi
ye teslim edilmesine emir verilmiştir.

6. Silifkeli Hacı Hulusi Efendi Zade Meh
med Efendi kâtibi Basri Efendinin Karaman
kazası ormanlarına dair kereste mukavelenamesi
feshedilerek depozito akçesi irat kaydedilmiş
olduğu halde şimdi ihyaen temdidi müddet edi
lerek depozito akçesinin iadesine teşebbüs edil
miştir.
7. Antalya'nın Kalkan İskelesi tüccarların
dan Koca Mustafa Efendiye ait kereste mukave
lenamesi esbabı kanuniye ve makbuleye müste
niden feshedilerek teminat akçesi irat kaydolunduğu halde bunun dahi bu kere yeniden ih
yasına ve teminat akçesinin iadesine teşebbüs
olunmuştur.
8. Safranbolu kereste tüccarlarından Meh
med Fuad Efendiye Ardıçbaşı Ormanından yir
mi bin metre mikâb kerestenin bilâmüzayede
ihale yapılmasına teşebbüs olunmasından, bu
yüzden elli bin lira kadar Hazineyi ızrara çalı
şılmıştır.
9. tlgazdağı Altun Gümüş madeninin Arif
Oruç Beye verilmesine teşebbüs olunmuştur.
10. Fransa tebaasından Mösyö (Groenplant)
a. Heyeti Vekilenin mmtaka irae edilmesi hak
kındaki kararma rağmen Türkiye'nin her tara
fında maden taharrisi vesikası verilmiştir.
11. 'Cide kereste tüccarlarından Necip Efen
di kereste mukavelenamesine mahsuben 15 Ma
yıs 1336 tarihinde yani Hükümeti Milliyenin
Ankara'da teşekkülü ile mukadderatı millete bilfiil
vâzıulyed olduğu tarihten iki ay sonra (5 363)
lirayı İstanbul'da teslim etmiş ve İktisat Vekâ
letince mahsubu icra edilmemiş ve bu para veril
mediği takdirde mukavelenamesinin feshedile
ceğinin kendisine tebliğ edilmesi Kastamonu
Orman Müdüriyetine yazılmış idi. Bu kerre bu
paranın mütaahhitten alınmaması için iki defa
telgraf yazılmıştır,
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Hatime
On bir maddeyi ihtiva eden suiistimalât Hazinei Millete iki milyon lira miktarı zarar ika
eylediğinden mevaddı maruzenin İktisat Vekâ
letinden istizahını teklif eylerim.
22 Nisan 1338
Karahisarı Sahib Mebusu
İsmail Şükrü
REİS — Efendim Karahisarı Sahib Mebusu
İsmail Şükrü Efendinin îktisat Vekâletinden
olan istizahını kabul buyuranlar lütfen ellerini
kaldırsınlar (Ret, ret sadaları) efendim istizah
ekseriyetle kabul edilmiştir'.

5. — TEZKERELER
1. — Mütareke teklifi hakkında itilâf
metlerine verilecek cevabi nota.

hükü

REİS — Efendim Hariciye Vekâletinden,
Düveli Mütelifenin 15 Nisan tarihli notası ceva
bına dair bir tezkere var, Heyeti Aliyenize arz
ediyprum.
Büyük Millet Meclise Riyaseti Celilesine
Düveli Mütelifenin 15 Nisan tarihli notasına
cevaben Heyeti Vekilece tanzim kılman nota
nın bir sureti Heyeti Umumiyeye arz edilmek
üzere leffen takdim kılınmıştır, efendim.
22 Nisan 1338
Hariciye Vekili
Yusuf Kemal
İtilâf devletlerinin 15 Nisan 1922 tarihli no
tasına verilecek cevap müsveddesi :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti,
5 Nisan 1922 tarihli notasına cevaben Fransa,
Büyük Britanya, İtalya Hükümetleri tarafın
dan gönderilmiş olan 15 Nisan 1922 tarihli
müşterek notayı aldığım beyan ile kesbi şeref
eder. Üç devlet Hariciye Nazırlarının hâr ve
samimî surette Şark-ı Karip'te sulhun teessüsü
arzusunu beyan eylediklerine ve diğer taraftan
mütareke teklifi dahi ancak, Asyayı - Suğrayı
muslihane bir surette .tahliye ettirmek maksadiyle yapıldığına göre Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti mütareke ile beraber tah
liyenin vukuunu takibedilen maksatların netayici mantıkiyesine daha mutabık görmüş ve
5 Nisan 1922 tarihli cevabi notasiyle harbin ih
timali avdetini ref eylemek maksadını takib-
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eden Düveli müttefikanın noktai nazarına
tevfikı hareket ettiğini zanneylemişti. Filvaki
23 Mart 1922 tarihli mütareke notasında üç
devletin Hariciye Nazırları muhasamatın der
hal tatilini musirrane tavsiye ederken (Şark-ı
Karipte sulhu iade etmek ve yeniden can ve mal
zayi etmeden Asyayı Suğranın tahliyesi için
teklif atta bulunabilmek) maksadını takibeylediklerini beyan ediyorlar. 26 Mart 1922 tarihli
esasatı sulhiye notasında dahi mütarekenin;
«Yunan kuvvetleri tarafından Asyayı - Suğranın
sureti muslihanede tahliyesini ve bu havali
nin mecmuu üzerinde Türk hâkimiyetinin iadeten tesisini temin etmek niyeti sarihasiyle ya
pılmış olduğu» zikredilmektedir. Bunlara zamimeten Büyük Britanya Hariciye Nâzın Lord
Gürzon teklif edilen mütareke kabul edildiği
halde bunu, Yunan kuvvetlerinin tedricen Ana
dolu'yu tahliyelerinin takibedeceğini 30 Mart
1922 tarihinde Lortlar Kamarasında beyan ey
lemişti.
Bu silsilei beyanatı nazarda tutan Türkiye
halkı mütareke ile beraber Anadolu'nun tahli
yesinin de bilâ mehil başlıyacağını ümidetmekte iken maatteessüf 15 Nisan 1922 tarihli teb
liği ahirinde Düveli Müttefika mütareke ile be
raber derhal tahliyeyi kabul edemiyeceklerini
ve tahliyeyi şeraiti sulhiye heyeti umumiyesinin kabulüne talik eylediklerini bildirmişlerdir.
Yunan Hükümetinin; «Müzakeratm başla
masından evvel bu kabil bir şartı kabulden im
tina etmesi ve harbin Trakya'da yeniden baş
layabilmesi» gibi Düveli muazamanın hâr ve sa
mimî sulh arzularına bilfiil muhalefeti ve cihan
efkârı umumiyesi karşısında ağır takbihleri ve
ithamları davet edecek olan harekâtı, Düveli
Müttefikanın tahliyenin talikma sebebolarak
göstermiş olmalarını burada münakaşa etmek
ten Hükümetim içtinabetmek ister. Her halde
mezkûr* sebepler tahliye hususundaki Türk
noktai nazarının sulh menafime ve adlühakka
ne derece muvafık olduğunu ispat etmektedir.
Yalnız Hükümetim şurasını teyide lüzum gö
rür ki; bir zamanlar pek zengin ve mamur olan
arazii meşgulede Yunan ordusu her gün geç
tikçe şimdiye kadar yaptığı yangınlara, tahrip
lere yenilerini ilâve etmekte ve dökülen masum
islâm kanlarını yeni kurbanlarla tezyideyle-
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inektedir. Yunan işgalinin Türk topraklarında
yığdığı harabeler ve müreffeh ahalii islâmiyeve
nıucibolduğu nâkabili tasavvur feeayi, İzmir
ve havalisini ziyaret eden bütün bitaraf ecne
bilerle birlikte Salibiahmer murahhaslarının
dahi tahtı şahadetindedir. Hıristiyan akalliyetleri himaye etmek hususundaki mesaii insaniyeleri malûm olan düveli müttefikanın Yunan
işgali altında inliyen nıüslümau ekseriyetlerini
bedbaht talihlerine daha bir müddet terk
etmek ve uzaktan seyirci kalmak istiycecklerine Hükümetim inanmak istemez. Bu ümit ile
Düveli Müttefika Hariciye Nazırlarını tahrik
eden hissiyatı insaniyeye müracaat ederek ta
lihsiz ve masum islâm kardeşlerimizi- bir an
evvel hasmın tahammülsüz ve zalimane idare
sinden kurtarmalarını ve kendi niyet ve mak
satları veçhile mütarekeyi tahliye ile takibettirmelerini Hükümetim musirrane rica eder.
Vatandaşlarını biran evvel hasmın pençe i
zulmünden kurtarmak azim ve iradesiyle raüteheyyicolan Türkiye halkının tahliyeyi şeraiti
sulhiye heyeti umumiyesini ka'bulden sonra ta
lika muvafakat etmemekte ne derece mazur ol
duğunu Düveli Müttefikanın suhuletle teslim
edeceğine Hükümetim kaviyen ümideder.
Hükümetimin tahliye hususundaki noktai
nazarı kabul olunduğu takdirde 26 Mart 1922
tarihli notadaki davete imtisalen şeraiti •sulhi
ye yi berayi tetkik murahhaslarını göndermeye
amade olduğunu evvelce bildirmek şerefini ih
raz etmiştim. Ancak mezkûr şartlar arasında
Büyük Britanya Başvekilinin 1918 de (Türki
ye'yi payitahtından veya ırkan 'ekseriyeti hâ
kime ile Türk; olan Trakya ve Asyayı Suğra'nın
zen'gin ve meşhur arazisinden mahrum etmek
için harbettniyoruz) yolundaki resmî ve aleni
teminatına ve müttefik devletler hariciye nazır
larının fikirlerinde daima hazır bulundurdukları
ve tekliflerini istinadettirdikleri
prensiplere
muhalif cihetler vardır. Mamafih (Türkiye'nin
kuvvetli ve müstakil bir mevcudiyeti milliyeye
tekrar iptidai- edebilmesine müsaade edecek
kuva ile Türk Millet ve Devletini kendilerine
ait addedebilecek topraklarda tekrar iade -etmek
ve müslümanlara en münsifhane bir tarzı idare
temin eylemek ve saire gibi 26 Mart 1922 tarihli
notada zikrolunan prensipler, Türkiye halkının
istihsali için bunca fedakârlıklar ihtiyar eyle
diği gayelerden ayrı bir şey olmadığına göre,
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işbu prensiplere uymıyan şeraiti sulhiyenin ona
göre tashih olunacağından ve 'binnetiee şeraitin
heyeti umumiyesi üzerinde mutabakat hâsıl ola
cağından Hükümetim kat'ı ümidetnıek istemez.
Türkiye halkı kendine ait topraklarda müs
takil ve emin yaşamaktan ve şimdiye kadar
serbestçe terâkki ve inkişafına mâni olan siyasi,
adlî ve iktisadi zincirlerden kurtulmaktan ve
hıristiyan milletlere tabiî görülen
hukuktan
sırf müslünıan olduğu için mahrum edilmemek
ten başka 'bir şey arzu 'etmediğini Hükümetim
bir defa daha tekrara müsaadenizi rica eder.
Filhakika Harbi Umumiye girmek yüzünden
imparatorluklar vüsatindeki
memleketlerden
mahrum edilmek suretiyle .mağlup devletler ara
sında en ağır zararlara duçar olan Türkiye hal
kının meşru ve mütevazi olan berveç'hibâlâ ga
yeleri (Düveli Müttef ikaca esas itibariyle kabul
edilmişken, tahliyeyi şeraiti sulhiye heyeti umumiyesinin kabulüne talik etmenin şeraiti sulhiyeyi tes'bit için geçecek aylar zarfında düşmana
Anadolu'da tecdidi muhasamat iktidarını ver
mekten her türlü itirazdan âri bir surette Türk
lere aidiyeti teslim olunan arazide müstevlile
rin mütemadi ve mütezayit tecavüzleri altında
islâm namusu ve kan ve malının heder olmasına
fırsat ihzar eylemekten başka bir netice veremiyeceğine Hükümetim kaanidir. Hususiyle şeraiti
mezkûrenin kısmı mühimimi yalnız Düveli Muazzamai Mütefikayı alâkadar eylediğinden Hükü
metim bu husustaki hakkı münakaşasını tahdit
için Düveli mezkûrenin Anadolu'da bir Yunan
istilâ ordusu bulundurmaya ihtiyacı olmadığı
itikadı udadır.
Şurasını da beyana lüzum görürüm ki. Dü
veli Müttefika şeraiti sııl'hiyesinin : heyeti umumiyesinden hangilerini nikatı hususiye telâkki
eylediklerini tasrih etmemekle Hükümetimi te
reddüde duçar eylemiştir.
Fillhakika muhtelif nikatı nazara göre muh
telif içtihatlara ve tefsirlere mütahammil olma
sından nâşi bu tarzı taksim daii mahzur ve mu
cibi münakaşadır. Bütün bu müna'kaşat ise İs
lâm ahali üzerindeki bârı işgalin temadii ıztn-al)inı mucibolacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti,
tahliye hususundaki talebi esasinin büyük bir
mikyasta tatmini hakkındaki beyanattan müte
şekkir olmakla beraber mülâhazatı ânife sevkı
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ile mütareke ve tahliyeye aynı zamanda 'başlan
ması lüzumunu tekrara kendini mecbur görmüş
tür. Şu kadar var ki, muhaberat ile geçecek za
manları {hazfetmek ve yeniden imal ve can zayi
etmeden sul'ha vâsıl olmak emrinde ileri sürülen
muhtelif nikatı nazarın filhakika kabili telif
olup olmadığını şifahen müzakere ile hal ve
tâyin etmek ve muhtacı tenvir olan noktalar
üzerinde doğrudan doğruya anlaşabilmek mıaksatlariyle evvelâ ihzari şekilde görüşmek ve
zemini itilâf bulunduğu takdirde derhal sulh
müzakeratma mübaşeret eylemek üzere sahibi
salâhiyet murahhaslarımızın tes'bit olunacak ta
rihte İzmir şehrinde Düveli Müttefikanın sahi
bi salâhiyet muraMıaslariyle buluşmaya amade
olduklarını Hükümetim namına arz ederim. Ve
'bu teklife mufavakat olunduğu takdirde murahhaslarımızıın isimlerini bildirmek üzere işa
rını rica ile kesbi şeref eylerim.
21/Nisan/1338
'T. B. M. Meclisi
Hariciye Vekili
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler, Cihan Harbi üzerine garp siyaseti, bize lâ
yık görmedikleri memleketimizi almak ve mille
timizi amele gibi çalıştırmak ve şerefli bir ma
ziye malik olan milletimizin tarihini kapamak
ve şerefli, rahim, şefik olan sancağını göm
mek emeline matuf idi. Efendiler: Cihan gör
dü ki, bizim köylümüz, halkımız; fıtraten bü
tün dünyadaki insanlara faik idrake malik, bü
tün insanların cesaretine faik cesarete malik
ve fedakârlığının haddü payanı yok. Bu haki
katler huzurunda kısım kısım hak diye iddia
ettikleri maksattan feragat ettiler, işte biliyor
sunuz ki, bir zaman hasta adam politikası var
dı.. O zaman Türkiye üzerinde yeni yeni boya
lar ittihaz etmişlerdi.
Bir kısım kuvvetler,
zulmüne güvenen milletler, bizi esir etmek için
çalıştılar. Fakat milletimiz bu boyaları kendi
sancağının rengine tebdil etti. Bir zamanlar,
bizim hükümet teşkili kabiliyetinde olmadığımızı
ve içerimizde yaşamakta olan milletlerin dai
ma zahmet içinde olduklarını bahane ittihaz
ediyorlardı. Fakat bu millet, çektiği zah
met, felâket ve sefaletin kabahati kimde
olduğunu fiilen gösterdi ve bu mugfil politika
cılara karşı elimizi, ayağımızı bağladınız; fakat
bize vurduğunuz zincirleri işte kırıyoruz diye
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feryat etti. Kendi üzerine yürümek istiyen
kütlelere hücum etti ve onları memleketinden
def ve tardeyledi. Gitgide efendiler hakkımızı
teslim zamanı da geliyordu ve zaten milletimiz
bir şey istemiyordu. Kendi köyünde ve kendi
evinde, diğer milletler gibi müstakil ve hür ya
şamak istiyordu... Milletin bu hakkı tabiîsi kar
şısında bütün cihan serfüru etti ve artık te
celli eden Türk milletinin hukuku karşısında
haksızsınız diyen kimse yoktu.
Bize efendiler, (haklısınız, yaşamak hakkı
mdır, ilminiz, irfanınız; meziyetiniz ve kendi
nizi idare edecek kadar kabiliyetiniz vardır.)
diye iti raf atta bulundular. Mukaddema gelen
notaya cevaben verdiğimiz notamızda da pek
bariz olarak Misakı Millimizle feryat ettik.
Sizden bir şey istemiyoruz, sizden zineirlarimizi
kırmanızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz,
bu da hakkımızdır. Bu hakkımız bir dereceye
kadar kavlen teslim olunmakla beraber, hâlâ
birtakım girizgâhlı yollardan geçiyorlar... Bizi
ve memleketimizi Yunan kuvvetiyle tehdidetmek, arzu ve emellerini bize kabul ettirmek
istiyorlar ve bunda ısrar ediyorlardı. Fakat
efendiler her şeyden büyük olan hakkın huzu
runda o Yunan da çürüdü. Bunun da bir kuv
vet olmadığını anladılar. Bugün ikinci defa id
diamızda biz ne diyoruz? Biz sizden bir şey is
tiyoruz. Memleketlerimizi tahliye edin, sizinle
insani münasebata girişelim. Madenlerimiz var
sa ilminizden, irfanınızdan istifade edelim. On
ları işletelim. Fakat biz bir şeye tahammül ede
meyiz, o da mukaddes tanıdığımız hâkimiyetimi
ze ve bunun muhafazasının muhtacolduğu istik
lâli iktisadimize kimsenin elini sürdüremeyiz.
Ve muhterem tanıdığımız Sancağımızı katiyen
•kimsenin eline veremeyiz. Biz, her millet gibi
bunları namus biliyoruz, biz buna hiçbir vakit
hiçbir kimseyi tecavüz ettiremeyiz, işte bizim
feryadımız budur. Başka bir şey değildir, işte
bu ikinci defa tertip ve encümence de tasvibolunan ikinci cevabi notamızla gayet meşru dâva
mızı bir defa daha tekrar ediyoruz. Amaliniz
bizimle iyi geçinmek mi ? O halde âlem refah ve
saadet içerisinde yaşarken bizi şu memleket içe
risinde hakkı tabiîmizden mahram etmeyin; bi
zi; top, bomba ve tüfekler, yangınlar içerisin
de Allahaşkına bırakmayın; diyor ve feryat edi
yoruz. Efendiler, bu hakkımızı bugün teslim
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etmezlerse yarın beşeriyet mutlaka teslim etti- j yolda düşündü ki; Büyük Millet Meclisi Hü
recektir. Bu millet kimsenin hakkına, hukuku
kümeti; Heyeti Celilenizin ve milletin tercü
na taarruz ve tecavüz etmek için harb etmiyor. I manı amali olarak bu cevabî notasında mille
Eğer öyle bir gaye gözetiyorlarsa Avrupalılar | timizin insaniyeti muztaribeye karşı bir harb
gelsin baksın; içimizde ekalliyetler denilen kı
ve cidal âlemi olmak istemediğini ve bir sulhu
sım ekseriyetten daha müreffeh değil midir?
mesalemet unsuru halinde vazifei medeniyesine
Bunları memleketimizde efendiler gibi başımız
devam etmek arzusunda bulunduğunu bir kerüzerinde yaşatıyorduk ve yaşatacağız. Şiarı
re daha âlemi insaniyete karşı ispat etmek
millî ve dinimiz bunu icabettiriyor. Yalnız bu
gayesini takibetmektedir. Türk Milletinin bu
rada bir şeyi kıskanıyoruz. Şerefi millîmizi, şe
emeli düşman payı istilâsını kendi memleketi
refi insanimizi kıskanıyoruz. îşte katî ve son
mizden çekmek şartiyle bir an evvel hayyızı
sözümüz budur. Bunun hilâfında zannetmiyorum
husule gelecektir. Bunun için de devletlerden
ki yeni bir mücadeleye kapı açsınlar. Bu millet
bu cevabi notamızda serd ettiğimiz
metalibi
şerefine teca\üz ettirmez, bunun imkânı yok
iıiuhikamızın kabulünden başka bir temenni
tur. Milletin bunun hilâfında hareket edecek
miz yoktur. Binaenaleyh bu cevabi notanın arz
vekili ve Hükümeti yoktur. Avrupalılar bunu iyi
ettiğim tadilât ile Heyeti Celileniz tarafından
bilsinler, akıllarına böyle bir şey getirmesindalhi aynen kabulünü Hariciye Encümeni 'na
ler. Biz son fedakârlığımızı yapmışızdır. Biz
mına rica ederim.
içimizdeki ekalliyetlere hürmet ediyoruz, hak
REİS — Ali Şükrü Bey buyurun:
larını veriyoruz. Avrupalılar da bizi hür ve ser
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler;
best bıraksınlar. Bu millet onların başkalarına
cevabi notanın muhteviyatı hakkında hiçbir
verdiği vaitleri yaptı. Daha evvel hattâ dindaş
şey söylemiyeceğim. Bence birkaç zamandanolan ekalliyetlerin bizzat mukadderatlarına hâ
beri teati edilen notalar sırf hakikatin sevk ve
kim olup bu suretle inkişaf etmelerine müsaade
icbariyle meydana gelmiş bir takım hâdisatın
ederek Misakı millî haricinde tuttu, biz on
şekil ve vesaitinden ibarettir, başka bir şey de
ların refahını temin etmekten başka bir şey
ğildir. Bu notamız ihtimal kabul edilir, ihtimal
yapmıyoruz. Yaptığımız bu mücadele ise bizi
kabul
edilmez; bence bu haizi kıymet değildir.
bekleyen zulüm ve işkence altında inleyen bi
Bence en mühim kıymeti haiz olan şey, tarzı ifa
çarelerin imdadına koşmak, onları kurtarmak,
desine vukuf peyda ettiğiniz notaların gelip git
onları siyanet etmek, hayatlarını muhafaza
mesidir. Sevr Muahedesiyle hakkı hayat ve istik
eylemekten başka bir şey değildir. Buna ne
lâlimizi mahvetmek istiyen düşmanlarımızın o za
hak ile mâni olmak istiyorlar? İşte son sözü
müz budur. Hakkımıza riayet etsinler şayet
man bize karşı takınmış oldukları vaziyet ve sarf
haksızlıklarında ısrar ederlerse mutlaka
zu
ettikleri sözleri nazarı dikkate alacak olursak ve
lüm de payidar olmaz. Onların akıbeti de fe
o vaziyetle bu teati ettiğimiz notaların gerek me
naya müncer olur. (Bravo, şiddetli alkışlar)
al ve gerek ifade itibariyle olan halini bir mu
kayese edecek olursak büyük bir hakikata vâsıl
REÎS — Hariciye Encümeni Mazbata Mu
oluruz. O da hakkın tezahür etmeye başlamasıdır.
harriri Beyefendi.
Çünkü biz dâvayı millîmize kıyam ettiğimiz za
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
man hakkın bizim tarafımızda olduğunu biliyor
HARRİRİ VELÎ B. (Burdur) — Efendim,
duk ve işe o veçhile başlamıştık. O vakit zaferi
Heyeti Celilenizin malûmudur ki; Devletler
zahirî ile sermest olan düşmanlarımız kendilerini"
tarafından bize gönderilen son notaya dair
bütün dünyanın hâkimi addederek ve bizi hiç
Heyeti Vekilenin tanzim ettiği ve berayi tet-* yokmuş gibi telekki ederek bütün dünyayı kendi
kik Hariciye Encümenine havale buyurulan ce
arzularına göre taksim ve idare etmek istiyorlar
vabi nota encümen tarafından tetkik edildi.
dı. Bu arzularının tezahüratını her türlü hareket
Ve.encümenin de tasvibettiği bâzı ufak kelime
lerinde görüyorduk. Fakat orta yerde bir hak var
tadilâtiyle ki o tadilâta dair olan takrir maka
dı ve o hak gittikçe kuvvetlendi. Ve kendisini
mı riyasete taktim edilmiştir. Notanın şu metin
görmek istemiyenlere bile kendisini gösterdi. Binveçhile aynen kabulü cihetini iltizam etti o
netice adım, adım düşmanlarımız ricate başladı-

351

t : 32

2 2 . <:.1338

lar. Bu notalar işte bu ricatin alâimidir, birta
kım basamak taşlandır. Birer, birer geliyor. Hü
seyin Avni Bey biraderimiz bendenizden evvel va
ziyeti gayet güzel izah ettiler. Efendiler bizim
istediğimiz, Misakı Millîmizin çizmiş olduğu çer
çeve dahilindeki hukukumuzdur. Fakat bendeniz
zannediyorum ki, bütün arkadaşlar bana iştirak
eder. Bizim metalibimiz daha vâsi, daha şâmil,
daha yüksektir. Fakat dünyanın o gün yani Mi
sakı Millî çerçevesini çizdiğimiz günkü vaziyeti
bize hakikaten notada yazıldığı veçhile mütevaziane bir şekilde bir Misakı Millî çerçevesini çiz
dirmiş idi. Fakat bununla beraber ben hiçbir va
kit bugüne kadar ve bugün dahi Osmanlı Sanca
ğının dalgalandığını unutmadım ve unutamıyaeağım. Bugün Hindistan'da ve daha sair memaliki Islâmiyede bizim hesabımıza ve kendi hesap
larına çalışan dindaşlarımızın metalibi bizim bu
asgari olan metalimibimizin kat, kat fevkmdedir.
Bunların talebi Frenk tabiriyle Kraldan ziyade
Kral olmak değildir. Bunlar bir hak görüyorlar.
Ve o hakkı talebediyorlar, biz o hakkı görmedik
mi? Gördük. Fakat Misakı Millî çizildiği zaman
bendeniz istanbul'da mevcut idim ve itiraz etmiş
tim. Esbabı, çünkü dünyanın bu azîm badireden
sonra geçirmekte olduğu inkılâp elbette hakkın
tezahürüne hizmet edecek ve binnetice hak teza
hür ettiği zaman ise herkes serbestisini, hukuk ve
hürriyetini elde edecektir. Binaenaleyh bizim bu
yerler için ayrıca uğraşmaya kendimce lüzum
görmediğim içindir ki, itiraz etmiyerek kabul et
miştim. Efendiler bugün dünya o kadar muazzam
bir inkılâp geçiriyor ki; bu inkılâp hepimizin va
kit, vakit gazetelerde gördüğümüz şekilde muzlar
bir vaziyette kalan Avrupa zimamdaranı umuru
nu vaziyete çare bulmak için birtakım neticesiz
konferanslar akdine sevk ediyor. Nitekim bugün
Cenova Konferansı diye bir konferans teşekkül
etmiş bulunuyor. Bu konferanslar hiçbir netice
vermedi ve veremez, ta ki, beşerin hakkı tabiîsi
olan hürriyetleri, serbestileri her noktai nazar
dan kabul edilinceye kadar. Görüyoruz ki, düş
manlarımız içerisinde bunu tatmış olan ve tatmak
üzere bulunan bir kısım var ve bunların içerisin
de en muannit bir düşmanımız var. Onun da ri
cat etmiş olduğunu gösteren şu notalar bize pe
kâlâ anlatıyor ki; bu inkılâbı azîmiıı tesiri altın
da onun da bu hakkı tanıması pek yakındır. Bu
itibarla bendeniz Hariciye Encümeni Mazbata
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j Muharriri Beyin talebi veçhile cevabi notanın ay
nen kabulünü teklif ediyorum. Çünkü evvelce de
I arz etmiştim ki, bu nota düşmanlarımızca kabul
edilmiş olsa da olmasa da kıymeti yoktur. Günkü
hak yürüyor ve yürüyecektir ve gayesine vâsıl
olacaktır.
RElS —- Efendim,
i dair takrirler var.

müzakerenin

kifayetine

Riyaseti Cel.il ey e
Nota hakkındaki müzakere kâfidir. Reye vaz'ını teklif ederim.
I
Kars Mebusu
I
Cavid
R E l S — Efendim müzakereyi kâfi görenler
I lütfen ellerini kaldırsın... Müzakere kâfi görül
müştür. Takrirleri reyinize arz edeceğim.
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Tadilât veçhile cevabi'no
tanın kabulünü teklif ederim.
Hakkâri Mebusu
Gaziayintab Mebusu
Mazhar Müfid
Şahin
Maraş Mebusu
Hasil)
Riyaseti Celileye
İkinci sayfanın (Tezyideylemektedir) diye
nihayet bulan fıkrasından sonra «Son günlerde
ezcümle İtalya'nın tahliye ettiği Söke tararla
rında Yunan ordusunun köyleri yakmak ve aha
liyi katliâm etmek suretiyle irtikâbettikleri me
zalim iddiamızın yeni bir delilidir» cümlesinin
ilâvesini ve dördüncü sayfanın ikinci satırında
(Cezaya) kelimesi yerine (Zararlara) kelimesi
nin ikamesini teklif eylerim.
22 Nisan 1!«8
Burdur Mebusu
Veliyüddin
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Cevabi notanın Hariciye
Encümeninin teklif ettiği tadilât veçhile bittadil kabulünü teklif ederim.
[
Burdur Mebusu
!
V .„.'•'.•> ;.
Soysallı
I
ismail Subhi
|

Riyaseti Celileye
Kıraat olunan nota cevabı gayet mâkul ve
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münasip olmakla bilâ müzakere aynen kabulü
nü teklif ederim.
Gene Mebusu
Hamdi
R E Î S — Efendim Veli Beyin takririne mer
but tadil teklifini de Heyeti Celilenize arz edi
yorum. (Tekrar okundu)
REÎS — Efendim teklifi Heyeti Aliyenizin
reyine vaz'ediyorum. (Kabul, kabul sadaları)
Yusuf Kemal Bey encümenin tadili veçhile ka
bul ediyor musunuz?
HARİCÎYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B.
(Kastamonu) — Kabul ediyorum efendim.
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REÎS — O halde takrir manzuru âliniz oldu.
Hariciye Encümeninin teklifindeki tadili reyi
âlinize arz ediyorum. Tadilât ile bu cevabi no
tayı kabul buyuran zevat lütfen ellerini kaldır
sın. (Müttefikan sadaları) Müttefikan kabul edil
miştir efendim...
Efendim ruznamemizde bugün müzakere
edilecek başka husus yoktur. Pazartesi günü öğ
leden sonra saat bir buçukta içtima etmek üze
re celseye nihayet veriyorum.
(Hitamı müzakerat; Saat : 4,45)

îçtimaı-âti raznamesi
1. — Zaptı sabık hulâsası,
2. — Evrakı varide
Tekâlifi kanuniye
1. Amasya Mebusu Rıza Efendinin Beledi
ye reislerinin usulü intihabına dair teklifi ka
nunisi
Evrakı müteferrika
23 Nisan tebrikine dair Afgan Sefiri Ahmed
Han Hazretlerinin tezkereleri
Mütareke teklifi münasebetiyle mevrut tel
graflar
Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendi ile rüt'ekasmm İmalâtı Harbiye Müdiri Binbaşı Nuri
Beyin taltifine dair takrirleri
Müzaikere edilecek mevad
1. Harb Kazançları Komisyonu hakkındaki
lâyihai kanuniye
2. Müecceliyeti
lâyihai kanuniye

Askeriye

Vergisine

dair

3. Ukrayna'ya gidecek heyetin tahsisatına
dair lâyihai kanuniye

4. Hacı Bektaş Şeyhi Hasan Efendiye dair
îstida Encümeni mazbatası
5. Çivrilli Mustafaoğlu Halil'in affına dair
lâyihai kanuniye
6. Temyanın affına dair lâyihai kanuniye
7. Tııtaşlı Halil ve rüfekası hakkındaki
Adliye Encümeni mazbatası.,
8. Kırşehir mevkufini hakkında Adliye En
cümeni mazbatası,
9. Osmanoğlu Ali hakkında Adliye Encü
meni mazbatası
10. Zabit vekili Mehmed Ali Efendi hak
kında Adliye Encümeni mazbatası
11. Taşçı Yorgi'nin idamına dair Adliye
Encümeni mazbatası
12. Mardinli Süleyman hakkında Adliye
Encümeni mazbatası
„ 13. Kuru Halil ve rüfekası hakkında Adli
ye Encümnei mazbatası
14. Hiyaneti vataniye müerimininden bir
kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair
Adliye Encümeni mazbatası
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