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YÜZYEDlNCİ İNİKAT 

20 Kânunuevvel 1336 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 3.35 

REİS : İkinci Reis Vekili Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİP : Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Celse hafidir. 
Geçen hafi celse zabtı sabık hulâsası okunacak

tır. 

ZABTI SABIK HULASASI 

Doksansekizinci İn'ikat 

15 Teşrinisani 1336 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Vehbi Efendi Hazretlerinin riyasetlerinde içtima 

ederek; vazife ile muhtelif mahallere gönderilen me
buslara verilecek tazminat mevzuu müzakere olundu 
ve celseye ara verildi. 

Reis Kâtip 
Vehbi Kütahya 

Haydar 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde iç

tima ederek bazı mebusların şakiler tarafından soyul
ması ve şekavet mevzuu üzerinde Dahiliye Vekili Dr. 
Adnan Beyefendinin beyanatı dinlendi ve celsei ha
fiyeye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Kütahya 

Haydar 
REİS — Zabtı sabık hulâsasını kabul edenler... 

Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

1. 

/. — Hafi celsede cereyan eden müzcıkeraun ifşa 
edildiği hakkında Erzurum Mebusu Salih Beyin be
yanatı. 

REİS — Hafi müzakere olunacak iki madde var
dır. Evvelce bir karar vermiş idiniz ki Fikri Bey 
hakkında verilen takrir celsei hafiyede müzakere edil
sin. Fikri Bey hasta imiş. Ben hastayım, hakkımda
ki müzakerenin tehirini rica ederim demiş. Bunun te
hirini münasip görenler lütfen el kaldırsın... Efendim 
diğer celsei hafiyeye talik edildi. 

Efendim şimdi yeniden başlamış olduğunuz bütçe 
meselesi vardır. Söz isteyenler; Emin Bey, Ömer Bey, 
Yahya Galip Bey, Nafiz Bey, Ali Rıza Efendi, Abi-
din Bey ilâ... 

SALİH EF. (Erzurum) — Söz istiyorum. Usul 
hakkında bir şey arzedeceğim. 

Efendim bizde tuhaf bir zihniyet var. Hafi de
mek, mahrem demektir. Halbuki bizde bir şey ça
bukça şüyu buluyor. Bugün birinin kulağına söyledi-

BEYANAT 

ğirn bir söz yarın öbürünün ağzında geziyor Ben
deniz İstanbul gazetelerini okuduğum için . tabiî siz 
de görüyorsunuz, okuyorsunuz - hatta geçen gün Pe-
yâmi Sabah gazetesi gelmişti okudum, hafi müzakera-
tımızı yazıyor. Şuna şüphe etmiyorum ki biz korido
ru iyi muhafaza etmiyoruz. Ben bunun âmilini bil
miyorum. Yalnız istirham ederim koridoru iyi mu
hafaza buyurun. Bu gibi hafi müzakerelerde koridor 
murakabede bulunsun. Bunu kabul buyurun. (Kabul 
sadalan) 

REİS — Rica ederim efendim. Salih Efendinin 
söyledikleri hakikattir. İdare memurları koridoru mu
hafaza altına alsalar iyi olur. 

BASRİ BEY (Karesi) — Rica ederim, söz istiyo
rum. Bir kaç mesele arzedeceğim. 

Efendiler biz Türklerin en büyük kusurumuz ma
atteessüf ifşayı sır meselesidir. Diğer milletler, teşki
lâtı kavi, terbiyesi rasin olan milletler, meselâ hiç. 
beğenmediğiniz Bulgarlar, Yunanlılar serini verir d% 
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hiç kimseye sırrını vermez. Maatteessüf bizler gevşek 
kimseleriz. Hiç kimsenin şahsı üzerine almamasını ri
ca ederim. Bizim sırlarımızın en, ziyade yayıldığı yer
ler kahvelerdir. İtimad ediyoruz, konuştuğumuz bir 
kimse oluyor. Ona yavaşça işte yalnız size söylüyo- ] 
rum, kimseye söyleme kaydiyle söylüyoruz. O da 
başkalarına söylüyor. Diğeri de diğer birine söylü
yor. Hafi celse ile aleni celse arasında maatteessüf 
bir fark kalmıyor. Bendeniz buradan çıktığım zaman 
hafi celsede neler konuşulduğunu işitiyorum. 

3. — MÜZAKERE 

2. — Müdafaai Milliye Vekâleti ' Bütçesi 

REİS — Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. Söz Operatör Emin Beyin. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Geçenlerde 
Reisi muhteremimiz tasarruftan bahsederek eğer Mü
dafaai Milliye Bütçesini tetkik edebilirseniz bir çok ik-
tisad temin edersiniz buyurdu. Buna dair gerek ar
kadaşlarımız arasında ve gerek hariçte bir çok sözler 
işitiliyor. Levazımatta bir çok sui istimalât varmış. 
Yok şöyle imiş, böyle imiş. Bu Müdafaai Milliye büt
çesinin veyahut sarfiyatının adamakıllı bir kontrolü 
lâzım ve bunu yapmalıyız. Diyorlar ki; melbusat için 
üç milyon lira istiyoruz. Üç milyon lira değil ya, 
on üç milyon lira olsa bu melbusat tertibi için ver
menizi rica ederim. Çünkü geçen de heyeti muhtere
me kararı ile Eskişehire gitmiştik. Eskişehir hastaha-
nesine dahil olan 192 kişiden pek çoğu ağır yaralı 
olduğu halde yalnız iki mecruh kaybettik. Dikkat 
buyurunuz, yüzde bir nispetinde adam kaybettik. 
Fena vesaitle naklolunmuş. Fakat ona rağmen yüzde 
bir vefiyat verdik. Fakat çıplaklık yüzünden Ahzü 
Kabul Dairesinin yirmi yataklık dahiliye koğuşunda 
yevmiye üç ilâ dört kişi ölüyor. Demekki soğuktan, 
çıplaklıktan ölenler çoktur. Bunu esirgemeyiniz efen
diler. Fakat hesabımızı, kitabımızı isteriz. Heyeti ınuh-
teremenizden şu ciheti istirham ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim Mazbata Mu
harriri olmak sıfatiyle müsaade buyurursanız mese
leyi izah edeyim. Müdafaai Milliye bütçesi tanzim 
edilmiştir. Bütçenin 323 ncü faslının (3, 897, 500) lira 
melbusat ve teçhizat bedeli olmak üzere konulmuş
tur. Biz de bunu aynen kabul ettik. Nakliyat faslına 
(760 000) lira konulmuştur. Muhasebat Müdürü ile 
bilmüzakere (510 000) lira kabul edildi. Ahiren Mü
dafaai Milliye Vekâleti iki milyon lira yeniden teç
hizat ve melbusat için istiyor. Bir milyon da nakli-

İkinci derecede; sırlarımızı, hafi celselerdeki esra
rı yayanlar, pansiyonlardır. Buralarda ne kadar giz
li konuşursak konuşalım birtakım Rum ve Ermeni 
kızları esrarımıza vakıf oluyorlar. Bu bizim kusuru-

{ muzdur. Eğer hafî celseyi ifşa edeceksek, rica ederim 
beyhude yere hafî celse akdiyle vakit zayi etmeyelim. 
Binaenaleyh; bu meseleyi ötekine berikine tariz ma
hiyetinde değil, binnefis esrarın muhafazasına fevka 
lâde ihtimam lâzım geldiği kanaatinde olduğum için 
söylüyorum. 

EDİLEN MEVAD 

yat için istiyor. Evvelki verdiğimiz (3 897 500) li
ranın hesabatını, müfredatı veçhile ananatiyle, usulü 
muhasebeye tevfikan ne kadar nefer iksa edilmiş, ne 
kadar masraf ihtiyar edilmiş üç günde, beş günde. 
on günde bunun hesabını almak ihtimali yok. Bi
naenaleyh biz dedik ki; bu hesabat gelinceye kadar 
biz size para veremeyiz. Çünkü evvelce bize böyle 
bir celsei hafiyede bütün asker Teşrinisani nihayetine 
kadar giyinmiş bulunacaktır demişlerdi. Halbuki cep
heden gelenlerden istiyoruz ki Garp cephesinde, 
Uşak'ta asker soğuktan donmuştur. Bu üç milyon 
küsur - dört milyona yakın bir paradır - bunun bir 
milyonunu hayvan mubayaasına verdik diyorlar. Ka
lıyor üç milyon. Bu para ile ne kadar efrad giydiril
miştir? Bu meydana çıkabilir. Ancak bu hesabatt ala
madığı için havalesi verilmedi. Bilâhare bunlar yeni 
mübayaatın havalatının bittiğini ve yeni mubayaa 
için ellerinde tahsisat bulunmadığından gelen malla
rın alınmadığını ileri sürerek bu tahsisatın müstace-
len kabulünü ve malumatın bilâhare verilmesini der-
meyan ettiler ve ancak bunu bu suretle heyeti umu-
miyenize getirdik. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) — Müdafaai 
Milliye bütçesi yapılırken bendeniz de Encümende 
idim. Ordu için hazarı bir ' "dro tanzim olundu ve 
o kadroya göre de bir bütçe hazırlandı. Bu bütçe o 
zaman Maliye Vekâletine gönderilmiş idi. Maliye 
Vekili Ferit Beyefendinin yeni Vekâlete geçtiği za
man... Ondan sonra Muhasebat Dairesi ayrılmış idi. 
Daha sonra nasıl oldu bilmiyorum. Takriben yirmi 
beş milyon derecesinde adî bir bütçe yapılmıştı-. Bun
da Trakya'daki kolordunun masrafı da dahil idi. Son
ra ben mezûnen gittim. Havadis olarak işitmiş idim 
ki; Trakya'daki kolordu teşkilâtı büyütülmüş, atk pi
yade fırkaları yapılmıştır. Müdafaai Milliye Vekâle
tinin bizden fevkalâde bir bütçe istemesi lâzım idi. 
Maliye ile görüşmüşler. Fevkalâde bir bütçe istemek
ten vazgeçmişler. Aynı fasıl ve maddelerden müte-
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ehhiren bir senelik hazarı kadro havalesi bitmiş. Şim
di tahsisatı munzamına istiyorlar. Kıştır, asker titre
mez, vermek lâzımdır. Yalnız şunu ilâve etmek iste
rim. Her senenin ad! bütçesi mutlak bir sene evvel
ki bütçenin esasına istinad eder. Eğer biz kadroyu dü
şünmeyerek kadro üzerinde her gün oynar ve rast-
gele para verecek olursak efendiler, bilmem sonra 
ne olur? Sabit, müstakar bir hazarı kadromuz olsun. 
İktiza eden diğer bütçe parasının ne kadarı sarfo-
lundu, ne eksildi ve ne kadarı mevkuf kaldı? Sefer
berlik devam edecek mi, yahut daha ziyade olacak 
mu olmayacak mı? Müdafaai Milliye Vekâleti bu hu-
susatı karşısında bulundurur. Bu hususta zannederim 
Maliye Vekâleti de taassup gösteriyor. Müdafaai Mil
liye seferberlik bütçesi zaten bir madde olur. Divanı 
Muhasebat zaten kontrol ediyor. Eğer böyle olursa 
onlar da rahat eder biz de. Bendeniz hastahaneleri 
gezdim ve gördüm. Yerlerini söyleyebilirim. Frengili
leri aşılamak için ilâç yok. Üç yüz bin lira eczayı tıb
biye masrafının henüz on bin lirası sarfedilmemiş-
tir. Ulukışla'da koca bir depo vardır, Kayseri'ye, Si
vas'a nakledecekler. Nakil tertibatında para kalma
mıştır ve bu para tamamen nakliyata sarf olunmamış
tır. Nasıl, başka yere sarfolunuyor mu diyeceksiniz? 
Bakınız arzedeyim. Bu, askerin nakliyatına, eşyanın 
nakliyatına sarfolunacak bir paradır. Erzak nakliya
tına, nakliyat maddesinden para sarfolunamaz. Aşar 
erzakırjı nakil için sarfettiği parayı nakliyat tahsisa
tından sarfetmiştir. Divanı Muhasebat mı, Maliye mi 
öyle karar vermiş. Konya'daki aşar zahiresini dört 
kuruşa alan Müdafaai Milliye Vekâleti Karahisar'a 
getirdiği zaman yine dört kuruştan olmak üzere bil
dirir. Karahisar'da zahire fiyatı altı kuruştur. Hal
buki öyle yapmayıp da zahirenin nakline sarfettiği pa
rayı zahire fiyatı üzerine zammetmeli idi. O vakit 
görecek idi ki istihlâk ettiği zahire orada satılan fi
yatın aynı mıdır, yukarı mıdır, aşağı mıdır? Böyle 
yapmış olsaydı eczayı tıbbiye nakliyatında müşkülât 
çıkmazdı. Şimdi böyle teşkilât sabit değil, herkeste bir 
başka teşkilât... Kitapta olmayan teşkilât yapıldı. Bun
lara hiç de lüzum yoktu. O vazifeden ayrıldığım için 
o vazife hakkında ifşaatta bulunmak arzu etmiyo
rum. 

NAFİZ BEY (Canik) — Vazifei asliyeniz me
busluktur... 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Devamla) — Hakikatpe-
rest bir zat orada bir vazifeye tayin edilmiş. Bazı ze
vat onunla çahşamayız demişler. Bu nasıl olur? Ya 
askercesine bir emir verilerek çalıştırılır veyahut on

ların hizmetlerinden sarfınazar edilirdi. Öyle olma
mış, her iki tarafın gönlü yapılmış. Kadroda ismi 
olmayan, bazısı ismen alâkadar olmak üzere orada 
birtakım zevat bulunuyor. Fakat yarın yine munta
zam bir para isteyeceklerdir. Maliye Vekili ne derse 
desin. Bırakın seferberlik maddesi yapalım ve kad-
rpyu tespit edelim ve yeni seferi kadrolar yaptıkça 
fevkalâde şekilde gelsinler, bizden tahsisatı munzam-
ma istesinler. Yoksa böyle munzam şekilde bizden 
milyonlar istemesinler. 

AHMET FERİT BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) 
— Efendim bendeniz meselenin ruhuna dair söz söy
leyeceğim. Çünkü salâhiyetim dahilinde değildir. Kad
ro meselesini tetkik tabiî bendenizin ihtisasımdan ha
riç bir mesele olduğu için bundan bahis etmeyece
ğim. Tabiî Müdafaai Milliye Vekili namına gelen 
zevat bu hususta heyeti muhteremelerini tenvir buyu
rurlar. Kısa olarak bildiğim bir şey var ki taarruz 
üzerine, malum olan vaziyet tahaddüs edince ordu
da ihtiyacı tedafüiyemize tamamen tekabül edecek 
surette muhtelif teşkilâta tevessül. edilmiş idi. İhti
mal Trakyadaki kolordu teşkil edilmemiş, anın ye
rine merkezî ordu için birtakım mesai sarf edilmiş
tir. Kadro hakkında evvelce arzetmiş olduğum veç
hile fazla şey söylemeye salâhiyetim yoktur. Sefer
berlik meselesinin tatbiki daha muvafık olacağını söy
lüyorlar. Malumu âliniz efendiler Muhasebei Umu-! 
miyei Vilâyat Kanununun yirmi dördüncü maddesin
de diyor ki : Seferberlik ilân edildiği zaman Harbi
ye bütçesi tamamen ortadan kalkar, fasılları, mad
deleri... Bunun yerine açık, vasi bir kredi verilir. 
Yirmi milyon yahut elli milyon, yüz milyon... Bu 
suretle hareket etmeyi Müdafaai Milliye Vekâleti 
bendenizden de talep ettiler. Efendiler bu tarzda ha
reket pek kolay olur bizim için. Çünkü yaptıkları 
tekmil sarfiyat ve istedikleri havalatı hiç tetkik et
meye mahal kalmazdı. Maliye Vekâletinin de tabiî 
vazifesinin mühim bir kısmı askerî masarif olduğu 
için bu bapta tetkikata lüzum görmezdi. Tayin edi
len miktara baliğ oluncaya kadar hiçbir şey sormak
sızın gelen havaleleri tesviye ederdik. Bendeniz bu-
sızın gelen havaleleri tesviye ederdik. Bendeniz bu
nu da muvafık görmedim ve muvafık görmediğim 
için de kabul etmedim. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) — Yeni kanun 
almakhğınız lâzım gelirdi. 

A. FERİT BEY (Maliye Vekili) (Devamla) — 
Hayır hayır efendim. Ordunun seferber hale vazın-
da tahsisatı fevkalâde verilmek ... tabirine istinaden 
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ben i t ir azat im ı dermeyan ettim. Böyle alelitlâk vere
cek olursak ve bu, kayda tabi olmayacak olursa, bu
nun içinden çıkmak imkanı yoktur. Şimdiye kadar 
harp esnasında yüz milyon, yüz elli milyon liralık 
tahsisat verilmiştir. Bunların atî hesabı alınamadığı gi
bi alınması da katiyen müsteb'addır. Şimdi harbediyo-
ruz. Bu harbimiz diğer zamanların umumî harp dev
rinde olduğu gibi gayet muhtelif ve gayet değişir ve 
daima cephede cidali mucip olacak derecede olma
dığı için bu husustaki fikrimi Vekâlet kabul etmiş ve 
bu tarzda tahsisatları dairesinde olmak üzere, Maliye 
Vekili tarafından tahsisatına, faslına, maddesine uydu
rularak hesabatı bilâhare tetkik edilmek üzere bu su
retle bir usul kabul edilmiştir. 

Ömer Lütfü Bey sıhhiyeden bahis buyurdular. Me
selâ diyorlar ki sıhhiye on bin lira sarf etmiş. Bu Sıh
hiye dairesinin vazifesini hüsnü istimal etmemesinden-
dir. Kendisinin tahsisatı mevcuttur. Tahsisatını ister, 
ihtiyacını temin eder. 

Diyorlar ki, fasıldan fasıla para naklediliyor. Büt
çe Encümeni her fasıl için muhtaç olduğu mebâliği 
nazarı dikkate almıştır. Fazla para varsa tenkis edil
miştir. O yirmi beş milyonluk bütçeyi, Maliye yap
tığı tetkikte yirmi milyon liraya tenzil etmek istemiş. 
Encümen de bu hususta iki milyon lira raddesinde bir 
tenkihat yapmış, fazla para bu suretle indirilmiştir. 
Eğer toptan bir tahsisat verilsin istiyorsanız bu, Ma
liye Vekâletinin daha ziyade sarfı gayret etmek üze
re fuzulî olarak üzerine aldığı zait bir hizmettir. Eğer 
istemiyorsanız bendeniz şimdi tahsisatı vardır, al sar
fiyatını yap derim. Bu tarzda hareket ederek Maliye 
Vekâleti hüsnüniyetle bunu kabul etmiştir. Bu usu
lün en büyük bir faidesi olduğu da bu müzakerenin 
heyeti umumiyenizde muvacehe edilmesiyle sabittir. 
Eğer böyle olmasaydı filân tahsisatta bulunan para 
için buraya on milyon lira istemeye gelirlerdi. Bu
nunla heyeti âliyenize tekrar arzederim ki, hesabat 
fasıl ve madde üzerine yürütülmüş olmakla beraber 
hesabatı tetkik etmekliğin imkânı yoktur. Bugüne ka
dar ne sarfedildiğinin hesabatı tamamiyle gayri ma
lumdur. Bilirsiniz ki bir senedi mahsus usulü var
dır. O senedi mahsusa usulü ile tahakkuk ettirilecek 
ve o tahakkuk etmiş ita emirleriyle âdeta açık bono 
suretinde tediye edilmektedir. Bunlar ne vakit Divanı 
Muhasebata verilecek, orasını Allah bilir. Mamafih 
bugüne kadar yaptığımız hususat ile hiç olmazsa tet
kikini ve daha sarfedilmeden nerelere verildiğini an
lıyoruz. Böylelikle zannediyorum ki herhalde ehveni 
şerri ihtiyar etmiş oluyoruz. 

Sonra efendim, Ömer Lütfü Beyefendi nakliyat 
meselesinden bahis buyurdular. Bu fasıldan zahire 
nakliyatı için sarfiyat icra edilmiştir. Bu da bir za
ruret içindir. Meselâ : Şimdi bütün askerin ihtiya-
catını nakten tedarik etmek bütçe itibariyle imkân
sızdır. Binaenaleyh aynen tedarik edilecek arpa, buğ
day, bulgur gibi vesaire ihtiyaç var ki bunları aynen 
tedarik ediyoruz. Bunu ayniyatla tedarik ettiğimiz za
man bunlar iki türlü olarak orduya sevkedilebiliyor. 
Meselâ; filân anbarda şu kadar zahiremiz vardır. Bu 
zahireye mahsuben onlara verilen miktarı muayyenat 
onların tahsisatından kesilir. Ne kadar buğday var
sa on kuruş üzerinden hesap edilir. Ancak iki hattı 
hareket ittihaz etmekliğin imkânı vardır. Ciheti aske
riyeye biz tabiî bizim için sehil olan cihetleri söy
ledik. Müdafaai Milliye Vekâleti bu cihetin kendile
rince kabili tatbik olamayacağını bildirdi. Meselâ is
tasyonlar üzerinde farzedelim ki, askerî kuvvetler 
mevcuttur. Münteha bulunan ayniyat buğdayın bu
lunduğu mahalde asker mevcut değildir. Şimdi tutup 
da ciheti askeriyeyi mutlaka oraya ayrıca bir müfre
ze, ayrıca bir kuvvet göndermesi için icbar etmek
ten ise bendeniz bu vazifeyi dahi kendi üzerime al
dım. Gerek askeriyeye ait olsun, gerek Maliyeye ait 
olsun bunların ikisi de Devletin bütçesine taallûk et
tiği için kendilerinin de arzu ve İsrarları ile biz de-
ruhde ettik. Yani mahallerine, Hükümeti mahalliye-
ye verilen emir dairesinde filân yerde iddihar edilmiş 
olan mahalden lüzumu olan mahallere bizzat getir
meye başladık. Eğer Maliye bütçesinde bir fasıl ol
saydı ben o fasıllardan sarfiyat yaptırıp nakliyat ic
ra ederdim. Halbuki bu olmadığı için bu husustaki 
nakliyatı yapmak için kendilerinden bunlara muka
bil tahsisat istedik. Bu tahsisatı verdiler. Bu tahsisat
la biz sevkediyoruz. Fakat Ömer Lütfü Beyin buyur
dukları gibi, mahallindeki fiyat ile değil. Tahsisatları 
esasen Müdafaai Milliye bütçesinde onların tahminî 
olmak üzere koydukları miktardı. Bu tahsisatı sar-
federek istasyonlara naklediyoruz. İhtimal ki Müda
faai Milliye tahsisatından fazla para alınıyor. Bil
farz altı kuruşa mal olan bir buğday bazı yerlerde 
beş kuruş bile etmiyor. Beş kuruşa malolan yedi ku
ruş ediyor. Biz on kuruş üzerinden h?sap ediyoruz. 
Bize tahsisat veriyorlar. O tahsisatın muamelei lâzi-
mesi icra edildikten sonra mahsubu icra kılınacaktır. 
Yedi kuruştan »;.. geçiyor, beş kuruştan mı geçiyor 
bilmiyoruz. Biz tahsisatlarını on kuruştan hesap edi
yoruz. Onlara verdiğim zaman onlar on kuruş üze
rinden muayyenatı alacaklar. Bu nakliyata sarfede-
bilmek üzere, nakliyat maddesi olmak üzere bir mü-
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saadei muvakkate alıyoruz ve bunu sarfiyatı muvak- I 
kateye geçiyoruz. Bu nakliyat hususî yapıldıktan son
ra yine Müdafaai Milliyede nakliyat kısmında sar
fiyatı muvakkateden baki kalan hem nakliyat sütü- I 
nundan hem de muayyenat sütunundan tenzil-olunu-
yor; fakat orta yerde zayi olmuş bir para olmadığını 
tabiî bilirsiniz. Bütçe işlerini ifa etmek üzere bendeni
zin bu tarza ihtiyacım vardır. 

Tekrar ediyorum. Heyeti Âîiyeniz emir buyurur
sanız bu işi üzerimden atarım. Yoksa bugünkü hal 
kemafissabık devam edecektir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim; 
bendeniz esasata girmeyeceğim. Üç milyon lira tah
sisatı munzamma olarak aynı zamanda da avans ola
rak isteniyor. Ciheti askeriye Meclisi Âlinize bütçe
sini yirmi milyon lira üzerinden vermiştir. Onun üze
rine üç milyon lira cephe zammı olmak üzere ilâ
veten talep ediliyor. Benim nikatı nazarımca en mü
him mesele Meclise verilen 21 milyon liralık bütçe
nin bugüne kadar çıkmaması ve tahsisatı munzamma 
talep edilmesidir. Şu halde Meclisi Âlinizin ciheti as
keriyeye avans olmak üzere verdiği 19 milyon liraya • 
baliğ oluyor. 3 milyon da şimdi verilecek olursa 22 
milyona baliğ oluyor. Bütçe 21 milyon lira idi. Bu 
usule muvafık gelmiyor. Ciheti askeriye ihtiyacatımn 
tabiî bizim usule tevfikini beklemez. Bugün askere 
bunu verebilmek için bütçeyi evvelden çıkarmak lâ
zım gelir. Fevkalâde masraf lâzım gelirse anı bizden 
talep etmelidir. Şu halde sene nihayetine üç ay kal
mıştır. Ben anlamıyorum ki sene nihayetine üç ay 
kalmıştır. Bu üç aya kadar bu bütçe Meclisten çık
mazsa gelecek sene için bütçe ne esas üzerinden ola
caktır? Mademki 21 milyon liradan Meclisi Âlinizin 
bugüne kadar - bu üç milyonu kabul etmediği takdir
de - on dokuz milyonunu kabul ettiği takdirde yirmi 
üç milyon lira sarf etmiş bulunacak. O bütçe amik tet
kik edilmeli. Ondan sonra masrafını kontrolü icao 
ediyorsa onu ifa etmelidir. Bir madde üzerine sarfi
yat icra etmek hususundaki zararı Vekil Bey pek gü
zel izah buyurdular. Hiç olmazsa mevad üzerinde 
bir te.kikat yapılabilir. Yoksa tetkikat yapılamaz. 
Bu daha doğru olamaz. Askeriyenin istemiş olduğu 
parayı vermekle beraber bütçe dairesinde gitmediği 
için şikâyetimiz vardır. 

NAFİZ BEY (Canik) — Efendim; bizim zaif ta
rafımıza tesadüf ettiği için, dolayısiyle bizim hayatı
mıza taallûk ettiğinden bu hususta bir söz söylemek 
istemem. Yalnız Maliye Vekili Beyefendinin, müker-
reren tebligatıma nazaran devair bütçeyi vermemiş- I 
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tir sözüne temas edeceğim. Meclisin en mühim vazi
fesi Devletin varidat ve masarifini kontrol etmek
tir. Yeni teşekkül etmiş bir Hükümet eğer bütçesini 
tanzim edemezse, hesabatını tanzim edeemyen Hükü
metin her şeyde noksanlığı var demektir. Biz İstan
bul'da yapılan bütçeleri esas ittihaz ederek tanzim 
edilmiş bir bütçeyi, ve her dairenin memurininin kad
rosunu görmeyince onu kabul edemeyiz. Kânunuev
vel nihayetine kadar muvakkat bütçe kabul etmiştik. 
İşte Kânunuevvel nihayetine yirmi sekiz gün kaldı. 
Bütçesiz istedikleri gibi hareket ediyorlar. Vekiller 
bundan mesuldür. Her vekil bütçesini vermeye mec
burdur. Alâkadar arkadaşlara da rica ederiz, bu me
seleye devam etsinler. Bu hayat memat meselesidir. 

Diğer bir mesele vardır ki o da; Müdafaai Milli
ye Vekâletinin hesabatının içinden çıkarılamaması 
meselesidir. Şayanı istiğrabtır demekten başka bir söz 
söylemem. Bu hesap tamamen kontrol edilmezse bu
nun altından çok şeyler çıkar. Bu parayı verelim de
dim. Çünkü askerin ilbasına taallûk ediyor. Arkada
şım, askerin soğuktan öldüğünü söyledi. Teessüf ede
rim ki şimdiye kadar bu mesele Mecliste mevzuuba-
his olmamıştır ve bu neferlerin hayatı Meclis tara
fından sorulmamıştır. Hükümetin bizden teçhizat için 
istediği parayı verdik. Eğer paramız yoktur derler
se bizden istememişlerdir. Bu ölen neferlerin hesabı 
burada verilmelidir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Beyefendiler; esa
sen biz bu parayı vereceğiz. Yalnız celsei hafiyeden 
maksadımız, bir zihniyet hâsıl olmuştur ve bunu 
aramızda konuşuyoruz. Zihnimize birtakım şeyler gel
miştir. Bunların halli lâzımdır. Asker çırılçıplak gezi
yor. Şimdiye kadar harp cephesine ne kadar asker 
gitmiştir ve oradaki askerimizin miktarı nedir? Bu
nu söylemiyorlar. Sonra askerlerimiz kısmen cephe
de ve kısmen gözümüzün önünde ölüyorlar. Müdafaai 
Milliye, verilen parayı ne yapmıştır? Bunun hesabını 
vermelidir. Yoksa bu üç milyonu zaten vereceğiz. 
Üç milyon para talep ediliyor. Bunu verelim mi,"ver
meyelim mi diye tereddüt ediyoruz. Çünkü ordumuz
da bazı mühim müzakereler cereyan ediyor. Vaktiy
le Konya'da mühim bir suiistimal, mühim bir hırsız
lık vardı. Bunun hakkında ne gibi bir muamele ya
pıldı? Bu tahkik edildi ve tahkike memur gitti. Bil
mem Lütfü Bey, Ali Bey, Veli Bey bilmem neler de 
neler oluyor. Bu tahkik edildi, failleri meydana çıktı 
mı, haklarında ne muamele yapıldı? Bunları öğren
mek istiyoruz. Hafî celseden maksat budur. 

ZİYA BEY (Memur) — Efendim; bu Konya me
selesinin Müdafaai Milliyeye tezkeresi geldi. Konya' 

2 . 11 . 1920



İ : 107 20 ? 12 . 1336 C : 2 

daki suiistimalden bahis buyuruldu. Evet, bu doğru
dur. Tahkikat icra edilmiş ve evrakı ihzar ettirilmiş
tir. Bu hafta zarfında bunların muhakemesi doğrudan 
doğruya istiklâl Mahkemesince icra edilecektir. Mese
le yalnız Konya'da değildir. Ötede beride de suiisti
maller vardır. Sahibi salâhiyet müfettişlerimiz vardır. 
Bunlar seyyar olarak bulunuyorlar. Bir suiistimal gö
rürlerse haklarında takibatı kanuniye icrasını bize bil
diriyorlar. On ikinci kolordunun suiistimalâtını tet
kik etmek üzere kaymakam Abdurrahman Bey na
mında bir kaymakamın tahtı riyasetinde bir heyet 
gönderdik. Heyetin Konya'ya muvassalatı anında 
Fahrettin Bey maiyeti ile beraber Uşak cephesine 
hareket etmek mecburiyetinde kaldı. O heyet bu he
sabı rüyet edemedi. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Yanlış söy
lüyorsun, öyle değildir. 

ZİYA BEY (Memur) — Müteakiben Binbaşı is
mail Hakkı Beyin riyaseti altında bir heyet gönde
rildi. Bu heyet tahkikatını yaptı ve eskiden suiistimali 
tebeyyün eden levazım memurlarının cezası verildi ve 
bunlar halen müstahdem değildir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Müdafaai 
Milliye hesabı tamamiyle rüyet olunmalıdır. Ancak 
12 nci kolorduda müthiş suiistimal vardır. Kolordu 
kumandanı kasayı cepheye kadar kaçırmıştır. Bu res
men sabittir. Binaenaleyh tetkik olunmalı. Ondan son
ra biz bu parayı vermeliyiz. 

ABİ DİN BEY (Lâzistan) — Arkadaşlar; ordu mü
him bir ihtiyaç karşısında bulunuyor. Evet bütün mev-
cudiyetleriyle bu asker arslanlar bizim istiklâlimizi 
kazanmak için çalışıyorlar. Bunlara her şeyi vermeli
yiz. Vakti zamaniyle bunların ihtiyaçlarını temin et
meliyiz. Fakat yalnız şurasını söylemek isterim ki, 
bundan bir iki ay evvel bir takrir verilmişti bunun 
için. Arkadaşlar haberiniz olsun, hepsi çırçıplaktır, 
müdafaai vatan için uğraşanların. Rica ederim bun
ları giydiriniz. Burada Müdafaai Milliye Vekili di
yor ki; ben vagonlarla liralar almıyorum ki sarfedc-
yim. Aldığı nispette çalışsın ihtiyacı bitmiş olur. ital
ya'dan gelecek Mmem ne olacak. Ne geliyor ve ne 
de gelecek. Üç milyon değil üç yüz milyon versek 
yine isteyeceklerdir. Müdafaai Milliye Vekili, leva
zım dairesi, alâkadarlar bu hususu iyi düşünmelidir. 

Sonra hırsızlıklar... Bu hırsızları, kendilerine 
mevdu olan, emantullâh olan bu kadar meblağı ça
lıp vatanı tehlikeye düşüren bu herifleri aşmalıdır. 
Niçin bir nefer asılıyor da bir kumandan asılmasın? 

Zaten ötedenberi biliyoruz ki, 12 nci kolordu çalış
mıyor ve çalışmayacaktır da. Bilmem nereye kadar 
gidiyor. Demek yolu olsaydı İngiltere'ye kadar gide
cekti. (Handeler) 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim ordu im
kânı derecesinde giyinmiştir, Gıdaları fevkalâde • dü
zelmiştir. Heyeti umumiyesi itibariyle ordu çıplak de
ğildir. Heyeti umumiyesi ise tamamen giydirilemiyor. 
Çünkü yeni bir idare, yeni bir teşkilât karşısındayız. 
Bir menba yok. Memleketten, dahilden istenilen da
kikada eşya tedarik etmek imkânı yoktur ve bir 
kaç ay zarfında bunların iksalarına çalışılmıştır. Ve
kâlet elinden geldiği kadar sarfı mesâi etmiştir. Fa
kat sui kasit yoktur. 

HİLMİ BEY — Hata suiikastten daha büyüktür. 

ALİ RIZA BEY (Devamla) — Emin olabilirsi
niz ki pek az zaman zarfında orduda çıplak asker 
görmeyeceksiniz. Bunu bendeniz temin ediyorum. 

Müsaade ederseniz bugünkü ihtiyaçtan bahsede
yim. Bugünkü ihtiyaç doğrudan doğruya orduya lâ
zım olan bu parayı vermek meselesi. En kısa yoldan 
hangisi lâzım ise onu yapınız. Biz yarından itiba
ren yapacağımız işler için on paraya malik değiliz. 
Yakın zamanda hesap alınır. Şimdi hesap isteniyor, 
ordunun hesabını vermek pek o kadar kolay bir şey 
değildir. Maliye Vekili Beyefendinin orduya muha
sebeci tayini hakkında teklifi vardır. Müdafaai Mil-
liyece de bu cihet kabul ediliyor. Bu hesabat mese
lesi tahtı intizama alınacaktır. Bugün için bu para 
kabul edilmediği takdirde ordu efradı çıplak kala
caktır ve buna bir çare bulmak imkânı yoktur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim ben zannediyo
rum ki arkadaşlarımızdan içimizde bu üç milyon li
ranın verilmesine itiraz eden yoktur. Mesele, evvel
ce verilen üç milyon liranın nerelere verildiğini tet
kik etmektir ve herkes kendi kulağına gelen şikâ
yeti burada dertleşmek nevinden söylüyor. Bendeniz 
Encümen namına diyorum ki, bu üç milyon lirayı ve 
relim. Muvazenei Maliye Encümenimiz on gün zar
fında bu hesabı isteyecektir, yani takip edecektir. Tâ-
ki evvelce verilen para hakkında malûmatı kâfiye alı
nıncaya kadar. Bilâhara bunu heyeti celilenize ancak 
münasip bir zamanda arzetsin ve bir de son olarak 
Ali Rıza Bey bir şey buyurdular ki, ordulara ve fır
kalara bir muhasibi mesul tayin etmek meselesidir. 
Onu da tasvip buyursanız çok iyi olur. En lüzumlu 
bir meseledir. Ordu ve. fırkalarda bulunan muhasebe 
memurları doğrudan doğruya ordu ve fırkalara mer
buttur. Halbuki Müdafaai Milliye Muhasebe Müdü-
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rü, geçen kabul edilen usul mucibince, Maliyeye mer
buttur. Binaenaleyh ordu ve fırkalarda bu« muhasebe
cinin eli olmazsa ondan hesap istemek doğru değil
dir. Hesabatt tetkik edecek muhasibi mesulleri ordu
ya, fırkaya tayin ederseniz hiç kimsenin bir diyece
ği kalmaz. 

REİS — Efendim; söz isteyen zevatı kiramın isim
lerini okuyorum. 

Mesut Bey, Hacı Şükrü Bey. (Müzakere kâfi ses
leri) Efendim müzakereyi kâfi görenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Bu bapta müzakere kâfi görüldü. 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 

3. — Ermenilerle yapılan milzakerat. 

REİS — Mevzu üzerinde söz Hariciye Vekilinin. 
Buyurun efendim. 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Hariciye Vekih) (İs
tanbul) — Muhterem efendiler; Ermenistan üzerine 
icra edilen harekâtı taarruziye neticesinde teklif et
miş olduğumuz mütareke şeraiti Ermeni hükümeti 
tarafından reddedildiği zamana kadar cereyan eden 
vukuat ve hadisat hakkında Heyeti Celilenize iki de
fa arzı malûmat etmiştim. Hatırı âlinizdedir ki on-
birde Ermenistanın, mütareke şeraitini reddettiğini 
söylemesi üzerine, on üç ve on dörtte muharebede 
devam etmiş ve o sırada Ermenistan hükümetinin 
bütün cihana feryadı üzerine yeniden mütareke için 
müracaat edilmiş, zaten ondan evvel tayin edilmiş 
olan heyeti murahhasamız Ermenistan hükümetinin 
(...) riyaseti altında gönderdiği sulh heyeti murahhasa-
sı ile müzakere başlamıştır. İlk Kars muzafferiydi 
üzerine, heyeti âliyenizin hatırında olduğu veçhile, 
buradan doğrudan doğruya kendilerine bir sulh tek
lifi vakî olmuş ve bu teklifin muhteviyatı heyeti âli-
yenize arzedilmişti. O münasebetle arzetmiştik ki Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin gayesi Er
meni milletini ortadan kaldırmak değildir. Hükümetin 
maksadı bunların temadii taarruzunu mümkün mer-

Nakliyat ve ilbas tahsisatı munzammasının ka
bul... 

AHMET FERİT BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) 
— Efendim; bu alenî celsede reye vazedilir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Harici
ye Vekili Bey vaziyeti siyasiye hakkında beyanatta 
bulunacak. 

REİS — Efendim; Çelebi Efendi meselesi hakkın
da Encümen mazbatası var. Celsei aleniyede müza
kere edeceğiz. Beş dakika teneffüs etmek üzere cel
seye son veriyorum. 

tebe uzun müddet için durdurmak ve şarktaki hu
dutları temin etmekti. Bu gaye iki suretle istihsâl edi
lecekti. Birisi; hudutların bu maksadı temin edecek 
bir surette kabul ettirilmesi, diğeri de Ermenistan hü
kümetinin yedlerinde bulunan eslihadan tecridi me
selesi idi. O vakit bu prensipler Ermeni hükümeti
ne tebliğ edilmekle beraber heyeti murahhasamıza da 
sulh ahitnamesinde de bu ciheti tayin ve tespit et
meleri için buradan lâzım gelen talimat verilmişti. 
İşte o talimatta, Ermenistan hükümetine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti tarafından teklif edilen 
yeni hudutlar vardı ki bunu, evvel beevvel Erkânı 
Harbiyei Umumiye tarafından gönderilmiş olan zat, 
Paşa Hazretleri namına izah edecektir. 

Ermenilerin sulh şeraiti meyanında tahdidi tesli-
hat ve tahdidi hudut mesaili vardı. Tahdidi teslihat-
ta - ki Ermenilerin gözettikleri gaye şudur : Esnayı 
mütarekede birtakım esliha talep ettiler. Üç batarya 
koşulu top ve bir çok makineli tüfek ve bir miktar 
lokomotif ve mühimmat - (Miktarı bizden gizli ola
rak sesleri) Bunlardan başka cephanesi, sonra koşulu 
olan bataryalar teçhizatı ile teslim edildi. Keza iki 
lokomotif, teçhizatı ile beraberdi. Sulh müzakeratına 
esas teşkil edecek mevad arasında verebilecekleri 
miktarda bir çok esliha ve mühimmat istenildi. Tah
didi hudut da ırkan ve tarihen Türklüğe ait olan bu 
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hududun cenubunda Bayazıt hududu takip ediliyor. 
Arpaçayma kadar Gümrünün on sekiz kilometre gar
bında ve yirmi beş kilometre cenubundaki ... den ge
çerek (Çıldır) garbinde... Hudut meselesinde katiyen 
pazarlık cihetine gidilmedi. Bize ait olan mesele hal
loldu ve Ermeniler de bu arzularımızı kabul ettiler. 
Bundafl başka Şahtahtı, Nahcivan mıntakasında muh
tar bir idare tesisi istenildi. Malûmu âliniz olduğu veç
hile bu mevakı Müslümanlarla mahduttur. Milis kı-
taatiyle bize iştirak etmek ... Burada Tatar ve Kara-
bağlılar ... tarafından kabul edilmiştir. 

Ermenistanın katiyen nüfuzu siyasisi altında bu
lunmamak üzere milletlerin arayı umumiye ile izhar 
edecekleri arzulan veçhile ciheti irtibatı siyasileri 
tayin edilmek üzere tamamiyle muhta bir idare teş
kili... (Alkışlar) Bu müzakerat, sulh müzakeratı de
vam ederken ... Ermenistana doğru bir hareket yap
tığı anlaşıldı. Huduttan da Kızıl kuvvetlerle Kervan
saraya doğru ilerlemişler ve memurini de tevkif et
mişlerdi. Bu hareketin nereye kadar olduğunu, kızıl
lar da müştereken bizimle beraber hareket ediyorlar, 
Heyeti âl iyenize arzetmek isterim. Yakın zamanda 
gayri resmî olarak aldığım malûmata nazaran kızıl
ların Ermenistan üzerine bir hareketi askeriye icra 
edeceklerini istihbar ettim. Bunu Rusya Sovyet Hü
kümeti, bu hareketi bize sureti resmiyede bildirme 
misti. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bir şey soracağım zatı 
âlilerinden. Şimdi bir sulh müzakeresi yapıyoruz ve 
bunun neticei muvaffakiyeti olarak Kızıl ordunun ba 
zı aksamı harekete geliyor. Hükümet ne için ve ne 
maksatla hareket ettiğini (istihbar edemiyor ve sormu
yor.) (1) Demek kendi hesabımıza oluyor. Kızıl or
du bir yere gidiyor. 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Evet, 
takdir edebildiğim derecede arzedeceğim. Temmuzun 
nısfı evvelinde Rusya Sovyet Hükümetinin Kafkas-
yaya taallûk eden bilhassa Ermenistanla olan mesai
lin hallinde suhulet olmak üzere (tavassutta bulunma
yı) (2) bize teklif etmiş ve biz de hüsnü telâkki et
miş ve buna cevap vermiştik. (Fakat, bugüne kadar,) 
(3) tarafımızdan da kabul edildiği söylenilen (bu ta
vassuta) (4) dair Rusyadan bir emareye bile tesadüf 
edilememiştir. Vaktiyle harekâtı askeriye icra edildi 
ve ordumuz Kars'ı ıskat etli. Onun üzerine, yine ge
çenlerde bilmünasebe arzettiğim veçhile, arada geçen 

(I, 2, 3, 4) Parantez içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M. Ünver 
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zaman bu ... Teklifin bidayeten verdiğimiz muvafa
kat cevabını tekrar etmeye manidir mülahazasında 
bulundum ve kabul etmedim ve Rusya Sovyet Hükü
metine bunu kabul edemeyeceğimizi söyledim. Ken
disi için mukni olacağını söyledik. Bunu söylerken şu
nu da dedik; siz. mi vazgeçtiniz, yahut yoksa bu ta
vassut teklifini Ermenilere kabul mü ettiremediniz? 
Fakat Gümrü'de müzakerat başladığı sırada Erivan'da 
bulunan Rus mümessili bizim Şark cephesi kuman
danına yazdığı bir mektupta; diğer bir yoldaşın Güm-
rü'de hazır bulunmak üzere Gümrü'ye izamını bildir
miş ye kumandan da buna cevabı muvafakat ver
mişti. Oraya gelmiştir. Bizim Heyeti murahhasamız 
reisine verdiğimiz tafsilât... Cihetle bittabi... Cihetine 
gidilmemişti ve bu adam da izharı teessür etmiştir. 
Fakat kendisi bir mülakatta maksatlarının Ermenista-
nı ve hattâ Ermenileri, Kızıl ordu ile, bolşevik etmek 
olduğunu, hattâ mümkünse Erivan'a Kızıl ordularını 
göndereceklerini söylemişti. Yoksa (Sovyet Hüküme
ti) (1) tarafından bir tebliği resmi vaki olmamıştır. 

Hüsrev Bey kardeşimizin iradettiği suale gelince : 
Buna diyebilirim ki; Sovyet Hükümetinin vaziyeti 
coğrafiye iktizasınca daima sıkı münasebatte bulun
duğu o havaliyi elbette, kendisince müstakâr olan bir 
usul tahtında, bir memleket olması arzusunu besle
mesi pek tabiîdir. Zannederim bu orduların şevki bu 
maksada matuf olacağı gibi, diğer taraftan da İngi
lizlere âlet olan Taşnak hükümetini külliyen düşürüp 
ortadan kaldırmak maksadını da (istihdaf etmiş olabi
lir.) (2) 

Müzakeratı sulhiyeye gelince; müzakeratı sulhiye 
bittabi tayin olunan mütareke zamanında müzakere 
edilecek. Çünkü müzakeratta galip hükümetin takip 
ettiği maksat (istihsal edilemezse.) (3) mütarekeni! 
akabinde, harekâtı askeriyenin icrası tabiîdir. Fakat 
bu müzakeratın ilk telkin (ettiği kanaat bu istikamet
te deiğldir.) (4) Heyeti murahhasamız 26 tarihinde 
müzakeratı on gürî daha temdit etmek suretiyle Kâ
nunuevvelin beşine (kadar zaman kazanmış oldu.) (5) 
Eğer bugün, son dakika aldığımız haber tahakkuk 
ederse, sulh münakit olmuştur. Fakat şayet bazı tek
lif ve müşkilâttan dolayı ve vaziyeti askeriye icabı 
olarak mahzur zuhur etmezse tabiî olabilir. 

SITKI B. (Malatya) — Beyefendi, mahzuru as

keri buyurdunuz... 

(/, 2, 3, 4, 5) Parantez içindeki kelimeler tara
fımdan eklendi. M. Ünver 
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MEHMET SALİH EF. (Erzurum) — Efendim, 
top cephane almış mıdır?.. 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Efen
dim, erkânı harbiyeden bir zabitin söylediği veçhile 
teslim alınmıştır. Tabiî efendim, yalnız maksat bun
ları. Ermenistanı gayrı muzır bir hale ifrağ etmektir. 
Erkânı harbiyei umumiye alınan esliha ve mühim
matın maksadı temine kâfi olduğu zehabında bulu
narak teklif etmiştir ki bunun yapılacak sulhnameye 
derci mağlup bir milletin izzeti nefsini rencide edece
ğinden bu cihet iltizam edilmedi. O da tüfek mikta
rının sekiz bine iblağı vesair teklifattır. Bunların da 
elde edileceğine ümitvarız. Zannediyorum ki müzake-
rat devam etmektedir ve bugün Ermeni sulh murah 
hası (Harsa) nın vukubulan ifadesini natık bir telgraf-
name vardır, ki onda da bugün sulhu bitirelim, diyor 
ve ihtimal ki sulh bitmiş olacaktır, demin de arzet-
tiğim veçhile zannediyorum ki şimdiye kadar bitmiş 
olacaktır. 

Yalnız şayanı dikkat bir nokta vardır ki onu unut
tum. Galip olduğumuz halde teklif ettiğimiz şerait 
gayet hafifti. Fakat bizi fevkalâde rencide eden ve 
hattâ hakkı hayatımızı mahveden bir Sevr muahedesi 
vardır. Bütün cihana karşı barbar bir halde bulunu
yoruz. Ankara Hükümeti milliyesine teveccüh eden 
vazaiften biri de. her ne suretle olursa olsun bu Sevr 
ahitnamesine bir balta vurmaktır. Onun için demiştik 
ki; ilk fırsatta Sevr ahitnamesini külliyen reddettik
lerine dair ellerinden bir beyanname alalım ve bu 
mealde de bir beyanname, yapılacak sulh muahedena-
mesine dercedilsin. kemâli memnuniyetle arz ederim. 
bu beyanname istihsâl edilmiştir, istihsâl olunduğuna 
göre sulhname de bu beyannamede de bulunacaktır. 

Diğer taraftan malûmat kabilinden arzediyorum; 
bu sulh meselesinin kabulü (Ermenistan Hükümetinin) 
(1) Kabine Reisinin • sükutunu intacetmiştir. Onun 
yerine (...) namında biri Riyaseti Vükelâyı kabul ede
rek kabineyi teşkil etti ve bu zat doğrudan doğruya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemâl 
Paşa Hazretlerine müracaat ederek sulhun bir an ev
vel tarafeynin menafiine muvafık halledilmesi tale
binde bulunmuştur. Paşa Hazretleri de kendilerine, 
doğrudan doğruya her ikisinde de esbap ve avami-
lini zikretmiştir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bir sual sorabilir miyim? 
Ermem'stana ve Şark hududundaki hükümete karşı 

(I) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ün ver, 

olan vaziyetimizin Avrupaya tesiratım lütfen izah bu
yurur musunuz? 

Dr. MUHTAR B. (Devamla) — Efendim, Av 
rupadaki tesiratım bilemeyiz. Malûmu âliniz vesaiti 
muhabere yok gibidir. Olsa da onlar da geç geliyor
lar. Bazı memurlarımız olsa dahi telgrafla muhabere 
imkânı olmadığı cihetle bu vasıta ile öğrenemiyoruz. 
Avrupa "bilhassa Ermenistanı siyanet etmeyi bir siya
seti mahsusa ittihaz etmiştir. Evet efendim, yalnız bu 
keyfiyet tabiî heyecanı mucip olmuştur. Bundan do
layı mesele Cemiyeti Akvam Meclisinde müzakere 
edilecek. (Bunun için de bir heyet seçilecektir.) (1) 
Bu heyet altı kişiden teşkil ve Ankara Hükümeti Mil-
liyesi ile görüşmek üzere (Ankara'ya izam edilecek
tir.) (2) Gelsin. Çünkü bu geliş, bütün mileli müte-
meddine namına tayin edilen bir heyetin buraya gel
mesi bütün milletlerin vekâletini haiz bu teşekkülün, 
kısmen olsun, mevcudiyeti resmiyemizi tanımaları 
manasını ifade eder. (Bugün gelen telgraf okundu). 

Konferansın ikinci celsesinde Ermeni heyeti mu
rahhasa reisi vaktiyle Muş. Bitlis, Van'dan arazi al
mak hususunda perverde etmiş oldukları esalet... Mü-
zakeratı sulhiyeye kanaat getirmiş olduklarını... Bi
naenaleyh bunları düşman Ermeni milleti ile Türkler 
arasında mani hüsnü hâl ... Fakat herhalde teşekkül 
eden veyahut sizin tarafınızdan tevekkülü resmisi bir 
daha tasdik edilecek olan ... lüzumu da derkâr bulun
duğundan bahs ile denize bir mahreç verilmesini tek
lif ettiler. Bu denizin cephesi Batumdan Rizeye ka
dar olan sahil olmasını ve Ermenistandan o sahile 
kadar gidecek yollarda Van ve Bayazıt sancaklarını 
tamamen ve Muş sancağını tamamen ihtiva edecek 
tir. Halbuki böyle bir teklifin mantıksızlığı sununla 
sabittir ki, bu havalide hiçbir zaman kavi ve kesif 
bir Ermeni bulunmamıştır. Farzı muhal olarak biz 
bazı makasıdı resmiyeye binaen versek bile, bu ara
ziyi terke razı olsak bile, buralardaki ahali katiyen 
buna razı olmayacaklardır. Binaenaleyh şeraiti sulhi-
yede teklif edilmiş olan şeraitin gayri, kabili kabul 
olmaması hususunda Kâzım Paşa Hazretleri tarafın
dan bize vaki olan rica üzerine, bizim tarafımızdan 
da kabul edilmemesi lüzumu yazılmış ve bugün oku
nan telgraf muhteviyatından anlaşıldığı üzere, bu 
müddeiyyatı da tabii bertaraf etmişler ve teklif ettiği
miz hududu kabul etmişlerdir. Şayanı hayrettir ki 
mağlup oldukları halde Ermeniler böyle bir teklif 
yapmışlar. 

(/, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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HACI AHMED EFENDİ (Muş) — Arsız millet. 
Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Efen

dim, Bayazıt istikâmetinde Araş nehrini takip ederek 
devam eden bu hudut meselesi sureti katiyede Er
meni heyeti murahhasasınca kabul edildiğine göre... 
(Mukaddemesine ait bir hikâye kabilinden olduğu için 
izahtan müstağnidir. Müzakerenin ikinci celsesinde 
dedim.) 

VEHBÎ B. (Karesi) — O halde anlaşılıyor ki on
lar tarafından ele geçen top, tüfek vesaireden maa
da... Çünkü yeni bir hükümet geliyor. Mevcut hükü
metin mevcudiyeti, nüfuz ve iktidarı kalmamıştır. Bu 
vaziyet karşısında ne düşünürsünüz? 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Şimdi 
efendim, Hadlispa'nm da hissederek teklif etmiş ol
duğu üzere, bu sulh eğer Ermenistanın Kızıl ordular 
tarafından işgal edilmemiş olan aksamı (tarafından 
kabul edilirse, bu, bizim lehimize olacaktır. Çünkü,) 
(1) bir memlekette şeklin tebeddülü hukuku tağyir 
edemez Şeklin değişmesi, taahhüdatı hukuken iptal 
edemez ve temenni ederim ki orası Bolşevik ordular 
tarafından işgal edilmeden evvel bir sulhname akto-
lunsun. 

VEHBİ B. (Karesi) — Eğer bu nazariyei âlinizi 
kabul etmek lâzım geliyorsa bir devletin şekli de
ğişmekle kabul edilen muahedeyi ondan sonra gelen 
(Hükümetler onları aynen kabule mecburdur. Halbu
ki biz, İstanbul Hükümetince yapılan) (2) bütün mu-
kavelât vesaireyi tamamen kabul etmiyoruz. 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Şimdi 
efendim, biz de ondan evvel... Kabul ettiği şeyi iptal 
etmez. Meselâ mutlakiyetle idare olunduğumuz za
manlar Hükümeti Osmaniyenin (yapmış olduğu bir 
çok muahedat) (3) meri olmuştur. Fakat herhalde ha
sıl olacak vaziyet henüz malûm değildir. Bolşevik 
kuvvetlerinin de ne miktar olduğu ve ne gaye istihdaf 
ettiği henüz bizce meçhul bulunuyor. Binaenaleyh bu 
mesele hakkında kati bir fikir ve mütalâa serdetmek 
benim için biraz güçtür. 

Şimdi müsaade ederseniz bu Ermenistan hükümeti 
münasebetiyle bir şey arzedeceğim. O da Gürcistan 
meselesidir. Sol cenahta bulunan ve sol cenahı tehdit 
edebilecek olan bir hükümetin ahvali siyasiye ve ma-
kasidi ile alâkadar olmak icabeder. 

SIRRI B. (İzmit) — Malûmu âliniz ikinci defa 
harbi umumî zamanında kendilerine verdiğimiz hu-

(/, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 

dutlara fevkalâde minnettarı göstermişlerdi. Diyebili
rim ki bizi temin edecek bir surette bu siyaseti kulla
nıp o vakitki hükümete karşı millî hayatlarını yaşat
mak için gayret ediyorlardı. Geçmiş zamanlardaki sa
mimiyete ademî riayetlerinden istidlal edebiliriz ki, 
yine eskisi gibi yolsuzluklarını tekrar ederek bizi müş
kül bir hale koymasınlar... 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Bun
dan daha bedihi bir şey olamaz. 

SIRRI B. (İzmit) — Malûmu âliniz, bugün ceb
ren yapılan ahitnamelerin hükmü yoktur. Nitekim 
Fransanın yaptığı sulhnamede cebre müstenit olduğu 
için kabul etmiyoruz. Bir gün gelir de bunlar Erv 
meni hükümeti Cemiyeti Akvama karşı biz bu sulhu 
cebren yaptık, bir taraftan Türkler boğazımıza bıça
ğı dayarken, diğer taraftan da Kızılların tazyiki al
tında, ıztırarî bir surette kabul ettik, diyecek olurlar
sa, netice ne olacaktır? Yani bunu dememek için ve
ya dedikleri zaman hukuku düvel noktasından şimdi 
ellerinden bir şey almak mümkün değil midir? 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Şimdi 
efendim, bahsettiğiniz hukuku düvel bugün Avrupa-
da kalmamıştır. Henüz bütün milletler de mamulün-
bih olacak bir surette değildir. Şimdi müsaade buyu
runuz efendim. Harp neticesinde aktedilen muahedat 
hakkında cebir vardır. Cebirsiz bir muahede akdet
mek imkânı yoktur. Ancak hali sulhte bazı menafii 
iktisadiyeyi temin ve tanzim için yapılan şeyler... 

SIRRI B. (İzmit) — tkinci bir suâl : Aldığım 
malûmata nazaran Cemiyeti Akvam Ermeniler me
selesi için bize müracaat edeceklerdir. Böyle bir mü
racaat vukuunda siz neci oluyorsunuz? Biz aramızda 
müzakere ettik ve tarafeynin menafiine muvafık ola
rak hallettik diyebilir miyiz? Böyle bir müracaatın 
vukuu Hariciye Vekâletince sureti katiyede tahakkuk 
ettiği vakit ne yapacaksınız?.. 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Mem
leketin menafiine hangi şekil muvafık olursa tetkik 
edilir? Şimdilik söylenecek bir şey yoktur. 

ZEKAİ B. (Adana) — Mademki Meclisi Mebu-
sanın itimadına mazhardır, tabiî meşrudur. Bu, meş
ruiyeti demek değil mi efendim? İlk düşen Vahan 
Canyan Kabinesinin salâhiyeti tamme ile gönderdiği 
heyeti murahhasa... Vahan Canyan kabinenin süku
tu üzerine, Şark cephesi kumandanlığına gönderdiği 
bir mektup da sulhnameyi teyit ederek bildirmiş ol
duğu gibi, yeni kabine reisi Nazaryan'ın da Paşa 
Hazretlerine göndermiş olduğu kâğıtta mevcut olan 
ibare şudur : Malûm olduğu cihetle Ermenistan par-

— 247 — 

2 . 11 . 1920



1 : 107 20 t 12 , 1336 C : 3 

lamentosunun emri ile reislikle kabineyi teşkile me
mur oldum, diyor. Kâfidir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bekir Sami 
Beyin Rus Hariciye Nazırı ile mülakatı esnasında 
Türkler şarkta bir. kısım arazi vermek ıztırarındadır; 
diye bir şey okumuştunuz. Şimdi Rus kuvvetlerinin 
Ermenistana girmeleri ve Ermenistana karşı da, sizi 
kurtaracağız diye, söyledikleri (nazarı itibare alınır
sa, Ermenilere müzaharet için oraya, giriyorlar gibi) 
(1) bir zihniyet hâsıl oluyor. Arzedebildim mi? 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Mama
fih bu propagandayı tekzip edecek, nim resmî ad
dedilecek vesikamız vardır. Heyeti murahhasamız mü-
zakerata iştirak etmek üzere Gümrüye geldiği vakitte 
Rusya Sovyet Hükümetinin en ziyade haizi itimat 
adamlarından bulunan bir zatın dediğine göre; Rus
ya Hükümetinin sizden arazi terk edilmesi hakkında 
bir arzusu yoktur, demiştir. Yalnız, demin de arzet-
tiğim veçhile, Ermenistanı bolşevik yapmak için bir 
iki kızıl fırkayı Erivana getirmeyi arzu ettiğini söy
lemiştir. Ve hattâ Batumu da bize terk edeceğini söy
lemiştir. Bu beyanat ile rivayatı tabiî tahkik etmek 
için zaman müruru lâzımdır. "Kati bir fikir derme-
yanı zannederim nabemevsim olacaktır. 

Şimdi gelelim Gürcistan vaziyetine : Tabiî Erme
nistan, - esbabı Heyeti Âliyelerince malûm olan -
komşu olmak itibariyle Gürcüler üzerinde amîk bir 
tesir tesis eylemiştir. İlk hâsıl olan tesir tabiî itimat
sızlıktır. Çünkü Ermeniler, bittabi, bunların muave
netini temin etmek için lâyenkati propaganda yapı
yorlar ve Türklerin gayesi; Ermenistanı imha etmek
tir, imha ettikten sonra da sizin üzerinize yürümek
tir demektedirler. Tabiî bu gibi propagandaların tan-
tı tesirinde bulunan bir hükümet işte bu harekâtı en
dişe ile görmesi tabiîdir. Hükümetiniz bu harekâtın 
Gürcistan'da bu gibi tesirat icra edeceğini evvelden 
anladığı cihetle bazı tedabire tevessül etti. Bu esbap 
ve vesailden birisi de; bir mümessil göndermektir ki 
bu mümessilimiz yirmi günden beri Tiflis'te bulunu
yor ve ifayı vazife ediyor. Kâzım Beyin gönderilme
si (bu maksada matuf idi.) (1) Vaziyet gayet mühim
dir. Buradan oraya ancak bir buçuk ayda yetişilebi-
lir. Bir an evvel Tiflis'te bulunarak hükümetin maka-
sıdını gerek halka ve gerek hükümete bildirmek için 
orada bir an evvel bulunması mütalâasına müstenit 
idi. Bittabi bu vaziyeti İngilizler de aleyhimizde is-

(/) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

timâlden vareste kalmadılar. Mahaza demin de Er
menistan münasebetiyle arzettiğim veçhile, Rusya-
nın tabiî maksadı o memleketi bolşevik yapmaktı. 
Bu sebeple elyevm bolşevik olmayan Türkiye hükü
meti ile (Gürcistan'ın sıkı temas halinde bulunması 
Rusların da hoş karşılayacakları bir husus değildir. 
Rusların bu) (2) yolda ve bu maksatla bir hareketi 
askeriyede bulunmasını da hesaptan hariç tutamayız. 
Biz bunları tatmin etmek için muhtelif tarihlerde 
kendilerine notlar gönderdik. Bunda dedik ki : Bi
zim menafiimiz gayet kavi ve müstakil bir Gürcistan 
olmasındadır. Binaenaleyh bunlar, Ermeniler ve ingi
lizler tarafından yapıldığını bildiğimiz propagandalar
dır. Bizim sizin hakkınızda yakinen bir kasdımız yok
tur. (Maksadımız Ermenileri de) (3) imha, istiklâlle
rini imha etmek değildir. Bu esbabı da siz tabiî hüs
nü telâkki edersiniz. Beyanatımızın, teminatımızın sa
mimiyetini ispat etmek için her vakit aramızda müna-
ziünfih kalmış olan mesaili gayet vasi bir fikri itilaf-
cuyâne ile halle hazırız. 

Efendim, memurumuzu gönderdik, siz de murah
hasınızı gönderin, dedik. Daha Kâzım Beyin oraya 
muvassalatından evvel sureti gayrı resmiyede gönder
miş olduğumuz memurun Gürcistan Erkânı Harbiye 
Reisi ile vukubulan bir mülakatında, bu da şu en
dişeleri izhar ettikten sonra bizden güya teminat ol
mak üzere; geçen mayısın yedisinde Ruslarla aranız
da yapılmış olan ahitnamede muayyen hududun ta
rafımızdan tasdik edilmesi ve Ardahan ile Gümrü 
arasından geçecek olan bir hattın harekâtı askeriye es
nasında ... teminat verilmesini teklif ettiler. Hattâ da
ha sarih olmak üzere bu tekliflerinin ilk kısmını bize 
Fransızca olarak gönderdiler. Bizim kendilerine ver
diğimiz şeyde hiçbir sarahat yoktur. Ermeni kıtaatın
dan geçecek müsellâh Ermeniler yahut Ermeni Sov
yetleri bulunursa bunları silâhlarından tecrit, bunlar 
hakkında esir muamelesi yapılmamasını taahhüt et
melerini teklif ettik. Bunların hepsi teati edilmiş söz
ler hükmünde kalmıştır. Onlar istediğimiz gibi mesail 
için memur izam etmemişlerdir. Ayın dokuzunda da 
on sınıfı silâh altına almak şartiyle seferberlik ilân 
etmişlerdi. Bittabi seferberliğin ilânı ile hâsıl olan va
ziyeti tetkik ve tamîk etmek icabederdi. Mamafih 
hükümetiniz zannederim vazifesinde tekâsül göster
meyerek vukuatı günü gününe saati saatine takîp et
miştir. Fakat bilâhare hükümetçe icra edilen tahki-

2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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kat neticesinde hâsıl olan kanaate göre bunun ken
dileri üzerine vukuu melhuz olan taarruzata karşı 
bir tedbiri ihtiyatiden münbais olduğu anlaşılmıştır 
ve Ermeni harekâtı bitmiş ve sulh ihtimal ki bitmiş 
olduğu halde henüz bu seferberliğin neticesinde vü-
çude getirdikleri tahşidat manzarası değişmemiştir. 
Binaenaleyh hükümet de zannediyor ki biz kendile
rine lâyenkati teminat verdiğimiz bir sırada yani ayın 
yirmi ikisinde Tiflis ... ni hükümet namına bütün Tür
kistan namına bir beyanname neşretmiştir. Türk or
dusu Ermenistan» ezdi, yarın gelecek, bizim güzel şe
hirlerimizi de tahrip edecek, hükümetin etrafında 
sıkı bir surette toplanınız. Hükümet sizden gayet yük
sek derecede can, kan, mal fedakârlığı istiyor. Bu bitta
bi fevkalâde mucibi endişe bir haldir. Gürcistan Hari
ciye Nazırına doğruca bir nota göndererek kendilerine 
şimdiye kadar hüsnüniyet ve amali itilafcuyanemiz 
hakkında verdiğimiz samimi teminata rağmen tahrik 
mahiyetinde olan maksatlarının ne olduğunu sormak
la beraber, İngilizlerin bir eseri tahriki ve böyle bin
lerce milletleri felâketlere sevk ettiklerini ve bina
enaleyh kendilerinin de böyle bir tehlikeye maruz bu
lunduklarını sureti ciddiyede nazarı dikkatlerini cel-
bettık. Biz yine münaziünfih olan mesaili sizinle hal
le hazırız. İş bu mertebede kalmıştır. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — En son malûmata 
göre Gürcülerin sade bir kaç alay süvari kuvvetleri 
vardır. „ Bu kuvvetleri üç müsavi kısma ayırarak 
bunlardan bir kısmını Ardahan ve Batum, Borçka ve 
Çürüksu cihetlerine sevk etmişlerdir. Bunların mev
cutları seferde tabiî dolgun olduğu malûmdur. Fakat 
kaç sınıf silâh altına alınmış? Mevcut tehalüf eder. 
Bizim Şark Cephesinin ve Erkânı Harbiyenin tahmi
ni, Gürcüler bu seferberlikte yirmi bin ile otuz bin 
arasında idi. Tarafımızdan da tabiî Ermenilerin taar
ruz vaziyeti düşünülerek ona göre tahşidat yapıl
mıştır. Bu kuvvetlerin vaziyetleri şimdi bir tedafüi şe 
kil gösteriyor. Fakat taarruzî bir hareket yapmak da 
her vakit mevzubahistir. İki üç alay, hudutta Sedrek 
istasyonu vardır, Kazak, istasyonu ve aynı Ermenis
tan içerisinde bu kuvvetleri tıkayacak surette mer
kezdeki kolundan bir alaylık kuvveti Ardahan mıntı
kasında Kelek ve Ertiri mıntakasında ve Batum ha
valisinde, üç dört bin kadar Borçka mıntakalarına 
taksim edilmiştir. Ardahan mıntakasında esaslı bir 
tahşidat yoktur. Yalnız ötedenberi orada bulunan alay 
takviye kolları almıştır. Bu üç grubun haricinde biraz 
kuvvet de bolşeviklere karşı bulunuyor. Arzettiğim 
gibi bütün Gürcistanın vaz'ülceyşi taarruzî olmaktan 
ziyade tedafüi bir maksadı istihdaf ediyor. Bundan 

başka Ermeni harekâtı devam ettiği sırada Ermeni
lerin Karakilise'nin şarkında bir hatta çekilmesi tek
lif olundu. O zaman Karakilise'deki Gürcü mümessili 
şark cephesi kumandanına bir mektup gönderdi ve 
bu mektupta ... Tiflis vilâyetine ve Gürcistan arazi
sine ait olduğunu bildirdi. Bizim de esasen o mın-
takada gözümüz yoktu. Gürcülerin bu teklifi Celâl-
oğlu mıntakasıdır. En son alınan malûmatta Gürcü
lerin bu Celâloğlu istasyonunda bir hudut bölüğü bu
lunduğu anlaşılıyor ki bu kıta evvelce Ermenilere 
ait idi. Son vaziyet üzerine burasını Gürcüler işgal 
ederek bir hudut kıtası göndermişlerdir. Keza Ar
dahan üzerinden Tiflis'le doğrudan doğruya muha
bereye müsaade etmişlerdir. Yakında bizim telgraf 
muhaberatımız mümkün olacaktır. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Beyefendi, ... 
Eti harabeleri bize mi kalıyon Ermenilere mi kalı
yor?.. 

Erkânı Harp — Arpaçaymdaki ... kendilerine 
terki hakkında müracaat etmişlerdir. Fakat tara
fımızdan kabul edilmiyor. 

SIRRI B. (İzmit).— Irkan, dinen bizim tarafımız
da kalması lâzım gelen Gürcülerle âtiyen aramızda... 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Mü
saade buyurunuz da bugün bu suale hükümet cevap 
vermesin. (Müzakere kâji .sodaları) 

ÖMER L JTFİ B. (Amasya) — Kâzım Beyefen
di. Gürcistan Hükümetine karşı ebkem bir vaziyet 
aldıklarını buyurdunuz. Ebkem midir, yoksa kendile
rine bir şey söylediler mi? 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu husustaki beyanatı âli
lerine istinaden bir sual sorabilir miyim? Türklüğün 
ve Müslümanlığın bir düşmanı olan (Venizelos) mev
kii iktidardan uzaklaşmıştır. Haricî bir çok şeyler 
işitiyoruz ve yine o meyanda Sevr muahedesinin su-
veri tatbikiyesi için Luidcorç tarafından bir lâyihai 
kanuniye tevdi edildiği yazılıyor. Bunun hakkında 
Heyeti Vekilenin malûmatı nedir. Bu mesele hak
kında bittabiî Heyeti Vekilenin bazı malûmatı var
dır. Soruyorum, bu Sevr muahedesi İstanbul'da - ki 
Hükümet r.~.ı.;nı taşıyan heyet tarafından Avrupada 
imza edilmiştir. Ancak bu muahedenin muteber olup 
olmaması, malûmu âliniz olduğu veçhile, o ahitna
menin şahsına taallûk eden hükümet tarafından tas
dik edilmesi meşruttur. Bunun İngiltere Hükümeti 
tarafından tasdik edilmesi kâfi değildir. Âkit tara
fından da tasdiki lâzım gelir. Bunun Türklerce tas
dik edilmesini arzu ediyorlar, fakat istanbul ile mü-
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nasebetimiz olmadığını bilmelerine rağmen ısrar edi
yorlar. Bilmiyorum; ne şekilde kabul ettiklerini. 
Amma biraz tahmin edebiliriz. Bunlarda da idrak ve 
izan vardır. Elbette azmimizi biliyorlar. Bir şey ya
pıp bunu hükümete tasdik ettirmek istiyorlar. Şu va
ziyete nazaran bittabi İngilizler bu ahitnameyi bize 
tasdik ettirmek isterler. Muamelâtı cebriyeye tevessül 
etmek arzusunda bulundukları istibat olunamaz. Fa
kat bu münasebetle yine heyeti âliyenizin hatırına 
getirmek isterim, ki bu hükümetin hikmeti teşekkülü 
1335 senesi şubatında tespit edilen Misakr Millî pren
sipleridir. Yani Misakı Millî hudutları dahilinde si
yasî istiklâlini istihsâl edinceye kadar bunun hari
cinde takarrür etmiş olan muahede ve mukavelâtı 
sureti katiyede reddetmektir. (Alkışlar) Diğer dev
letler ne mütalâada bulunurlarsa bulunsunlar, bizim 
için azmi imanımızı tağyir ettirecek hiç bir icap yok
tur. Binaenaleyh bunların tehdidi yalnız İstanbul üze
rinde kalır. Bu tebeddülün öyle beş ayda neticepezir 
olacağını hiç ümit etmiyorum. Gayei millimizin istih
sali hususunda ve vaziyetimiz için bir medarı tâkvi-
yet olur. Mahaza bu gibi hususatta bütün bütün ha-
yalâta kapılmak doğru değildir. Vakıa Venizelos'un 
Kostantin ile aralarında şahsî husumet vardır. Bu adam 
sonuna kadar bir daha mevkii iktidara gelmemesi için 
son derecede çalışacaktır. Biz bunu böyle tahmin et
mekle beraber, Venizelos tarafından aleyhimize vaki 
olacak teşebbüsatı behemahal kabul etmekliğimiz doğ
ru olamaz. Bir havadise göre de bilâkis Gonaris ka
binesinin Anadoluya karşı bundan evvel çizilen hattı 
harekette devam edeceğini haber alıyoruz. Binaen
aleyh gevşememeliyiz. Daha ziyade azmimizde sebat 
etmeliyiz. Bahara kadar her türlü esbabı mukavemeti 
itmam etmeye çalışmalıyız. * 

Dr. AHMET MUHTAR (Hariciye Vekili) (İstan
bul) — Efendim müsaade buyurursanız bilvesile 

mevzubahs ve münakaşa olan bir şey hakkında ar-
zetmek isterim. O da tstanbulda vukua gelen tebed
dül hadisesidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yunan meselesi hakkında 
bir sual sorabilir miyim? Karesi gazetelerinde oku
duğuma nazaran hükümeti milliye taraftarı olanlar 
Yunanistan hükümetine hangi bir vasıta iblağ olun
muştur ve Yunan hükümetinin nazarı dikkatine nasıl 
vazedilmiştir? Bunlar hakkında teşebbüsatı lâzime icra 
edilmiş midir? 

Dr. AHMET MUHTAR B. (Devamla) — Bizi 
dilhun eden bu fecayi hakkında o fecayiin faili olan 
adamın nazarı dikkatini celbetmek beyhudedir. Çün
kü onda vicdan olsaydı onu yaptırmazdı. Kendi âmâl 
ve makasıdının icrası için Yunanistanı âlet eden dev
letler, onun fecayii hakkında vukubulacak hallerin
den müteessir olamazlar. Bunun vasaiti mümküne ile 
Avrupanın bitaraf memleketlerine bildirilmesi en doğ
rudur. Bunun için Garp cephesi bu hususat için meş
guldür. Bilhassa Eskişehir'deki teşkilât iştigal ediyor. 
Bazı fotoğraflar aldırıyor, bu da maksadı temin ede
cek bir derecede değildir. Bundan anladım ki A 
(ayın), P. teşkilâtı bu husus için kâfi değildir. Bazı 
makineler getirmek icabederse yine getireceğiz. Bu
nu söylemekten maksadım, Hükümet lâzım gelen te-
şebbüsatta bulunmak için uğraşıyor. Fakat şurası na
zarı dikkatten dûr tutulmamalıdır ki bugün memleke
timiz bölük bir haldedir. Çünkü anasırımızın bir kıs
mı mühimmi düşman ellerindedir. İnşallah ordumuz 
muzafferiyetle oralarını alacaktır. 

HAMDİ B. — Efendim, Cumartesi günü devam 
edelim. Bugün artık geç oldu. (Muvafık sadaları) 

REİS — Efendim, Cumartesi günü içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 
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