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B Î K Î N C l C E L S E 
Açılma saati : 1,30 sonra 

REÎS — Reisi Sani Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Feyyaz Âli B. (Yozgad) 

mmm 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde zevali saat bir buçukta bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraet ve tashilıen kabul olundu. 
Vilâyatı Şarkiyede açılacak telgraf merkez
leri için bütçeye dokuz bin lira ilâvesine dair 
lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine; 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkın
daki lâyihai kanuniye Muvazene ve Kavanin 
Maliye Encümenlerine, Maden amelesi hakkın
daki lâyihai kanuniye iktisat Encümenine hava
le olundu. Vesaiti Nakliye Kanununun tadiline lü
zum olmadığına dair Müdafaai Milliyeden mevrut 
tezkerei cevabiye kıraet bu bapta Erzurum Me
busu Hüseyin Avni Bey tarafından verilen tak
rir müstaceliyet karariyle Müdafaai Milliye En
cümenine havale olunarak Yozgad Mebusu Sü
leyman Sırrı Beyin bu kanun tadil edilinceye 
kadar vesaiti nakliyenin celbedilmemesi hususu
nun Müdafaai Milliye Vekâletine tebliği hakkın
daki takririnin Müdafaai Milliye Vekâletine teb
liği karargir oldu. Van memurlarının müterakim 
maaşatının ita kılındığına dair Maliye Vekâleti 
tezkeresi kıraet; ve Trabzon Mebusu Hüsrev Be
yin asker firarilerinin divanı harplerde muhake
me edilmelerine dair teklif i Müdafaai Milliye En
cümenine havale ve Menteşe Mebusu Saadettin Be
yin, mazur addedilmesine ve Erzincan Mebusu Os
man Fevzi Efendinin, mezuniyetine müteâllik 
Divanı Riyaset kararları kabul edildi. İstan
bul'dan gelen memurin, zâbitan ve mütekaidine 
verilen maaşat hakkındaki istizah takririne Ma
liye Vekili Beyle Reis Paşa Hazretleri tarafın
dan cevap ita ve izahat kâfi görüldü. Yahya 
C4alib Beyin, cepheler hakkında Meclisin tenvir 
edilmesine dair takriri kabul olunarak Reis Paşa 
Hazretleri tarafından izahat verilerek Asakiri 
Ösmaniyenin devamı muvaffakiyeti için Erzu
rum Mebusu Nusrat Efendi tarafından bir dua 
kıraet olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

îkinci celse 
Oelâleddin Arif Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde saat üçte biliçtima kadroları tesbit ede
cek encümenlerin mesaisini temin için içtimai 
umumilerin haftada iki güne tenzili hakkında 
Kastamonu Mebusu Suat Bey tarafından veri
len takrir kabul ve cepheden henüz avdet etmiş 
olan İzmit Mebusu Hamdi Bey tarafından ve
rilen izahat istima olunduktan sonra Encümeni 
Mahsus mazbatasının müzakeresine geçilerek 14, 
15, 16, 22 nci maddeler aynen 18, 19, 20 nci mad
deler tashihan 21 nci madde tadilen kabul olu
narak perşembe günü içtima edilmek üzere saat 
beste celseve nihavet verildi. 

Rei» Vekili 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Fevvaz Âli 

Kâtip 
Mehmet Rasim 

(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Feyyaz Âli Bey 
tarafından okundu). 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı ? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İçtimai 
umuminin haftada iki güne hasrı on beş gün 
içindir, o suretle kabul edildi. O veçhile tashih 
edilsin. 

REİS — Başka itiraz var mı...? Zaptı sabık 
tashih veçhile kabul edildi. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Der-

sim'li Beko hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Der
sim Ti (Beko) hakkında Adliye Vekâletinden 
'mevrut evrakı Adliye Encümenine havale edi
yoruz., 

2. — Muvazenei Maliye Encümenince tenzil 
edilen Sıhhiye Vekâleti memurlarının tahsisatı 
fevkalâdelerinin kifayst edemeyeceğine dair Sıhhi
ye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenince ten
zil edilen Sıhhiye Vekâleti memurlarının tah
sisatı fevkalâdelerinin kifayet edemiyeeeğine 
dair vekâletin tezkeresi vardır. Muvazenei Ma
liye Encümenine havale edelim, mütalâasını al
dıktan sonra müzakere ederiz. 
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2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — EncümentyrdeM münhelâta intihap edi
len azaya dair dördüncü şube mazbatası 

REİS — Dördüncü şubeden encümenlere in
tihap edilen .azalara dair şubenin mazbatası 
var: 

Riyaseti Celileye 
«İlacı Bekir Ef. (Konya), Sait B. (Kângırı) 

<iktisada». Nuri B. (Bolu), Basri B. (Karesi) 
«Encümeni mahsusa». Hüsrev B. (Trabzon), 
Abdülhak Tevfik B. (Dersim) «Müdafaai Mil-
liyeye». Cevdet B. (Kütahya), Fuat B. (Bolu) 
«Hariciyeye». Atıf B. (Kayseri) «Dahiliyeye». 
Ziya B. (Kângırı) «Adliyeye». Sait B. (Kângırı) 
«Kavanini maliyeye». Hacı Bekir Ef. (Konya) 
«Muvazenei maliyeye». Dördüncü şubenin riya
set intihabı bil icra Yahya Galip B. (Kırşehri) 
riyasetine ihrazı ekseriyet eylemiş ve balâdaki 
zevat encümenlere intihap kılınmış olmakla hu
sulü malûmat zımnında takdim olunur. 

9 .1 .1337 
Dördüncü şube reisi Kâtip 

Kırşehir Yozgad 
Yahya Galip Feyyaz Âli 

2. — Encümenlerdeki münhelâta âaza intihap 
olunmasına dair Maarif Encümeni riyaseti tez
keresi 

REİS — Maarif Encümeni Reisi namına 
Mehmet Akif Bey bir takrir veriyor. Maa
rif Encümeninde mevcut bulunan azanın me-
zunen daire i intihabiyelerine gitmeleri dolayı-
siyle encümen içtima edemiyormuş. Hangi şu
belerden boş varsa encümen reislerine tebliğ 
ederiz, rica olunur, intihap icra edilsin, Maarif 
Encümeninin boşlukları doldurulsun. 

3. — Encümendeki münhelâta âza intihap 
olunmasına dair İrşat Encümeni riyaseti tezkeresi 

REİS — Tuııalı Hilmi Beyin, İrşat Encüme
nine âza intihap olunmasına dair bir takriri var. 
Fakat aynı zamanda isim de zikrederek filân ze
vatın intihabı diyor. Tensip buyuruyorsanız 
hangi şubelerde boş âza varsa oralardan inti
hap etsinler. İsim tâyini nizamnamemize pek 
muvafık olmadığı için reye koymuyorum. Ar
zu ederseniz isimleri okuyalım, reyinize vazede
yim. (Hacet yok, şube yapsın sesleri),. Şubelere 
yazılacak. 

4 . — TEKLİFLER 

1. — Malatya Mebusu Feyzi Efendinin, Hasan 
Çelebi v& Gelgeç nahiyelerinin kazaya tahviline 
dair teklifi kanunisi (2/207) 

REİS — Hasan Çelebi ve Gelgeç. nahiyele
rinin kazaya tahviline dâir Malatya Mebusu 

Feyzi Efendinin teklifi var, Lâyiha Encümenine 
havale ediyoruz. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
i. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye kanu

nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

REİS — Evrakı varide bitti. Ruznamei mü-
zakerata geçiyoruz. Bütçenin heyeti umunıi-
yesi hakkında söz alan rüfekamizdan bir kaç za
tın sözleri kalmıştı, onları dinleyelim. Vehbi 
Efendi buyurun. 

VEHMİ Ef. (Konya) — Efendim rüfekayi 
kiramdan birinin dediği gibi 1336 senesi büt
çesi hakkında söz söylemek, kabre defnolunmuş 
bir cenazeye talkın vermek kabilindendir. Fa
kat medfun cenazeye talkında bir hikmet, bir 
faide tasavvur olunduğu gibi geçmiş olan büt
çede de söz söylemek elbette faideden hali 
değildir. Binaenaleyh Maliye Vekili Beyefendi 
bütçenin gerek masrafı ve gerek varidatı hak
kında bir çok söz söyledi. ' Fakat bu sözlerin 
•cümlesi bence ruhsuz ceset ve manasız lafız gi
bidir. Niçin? Efendim Maliye Vekâletinde 
olan meziyet bol bol masraf kapularmı açıpda 
ona varidat bulacağım diyerek heman bir defter 
alıp bu kürsüye seyirtmek değildir. Maliye 
Vekâletinde aranılan meziyet, varidatı evvela 
hesap etmek ve o varidata göre masraf tedarik 
etmek ve masrafı varidata göre yapmaktır. 
Yoksa masraf kapularmı açıpta, masrafa göre 
varidat bulmak değildir. Varidata göre masraf 
yapmaktır. 

Efendiler bilirsiniz her şeyin ruhu mali
yedir. Binaenaleyh memleketin mizanı maliye 
ve Maliye Vekâletidir. Meselâ Maliye Vekili 
iki cihetle semahat ediyor. Semahatin bir kıs
mında Meclisin semahatine istinat ediyor. Teş
kilât ve saire meseleleri gibi. Halbuki Maliye 
Vekâletinde okadar kuvvet var ki, meselâ teş
kilât meselesi, döne dolaşa Maliyeye gelir. 
Efendiler; Maliye, bu teşkilâta karşılık yoktur, 
para bulun da ondan sonra yapın dedimi, o ma
kine orada durur, Maliye Vekâletinde bu kuv
vet vardır. Ben Maliye Vekilinden bu kuvvet
leri istimal edip mahalline sarf etmesini isterim. 
Yoksa masraf kapularmı bol, bol açıp sonra da 
varidat bulacağım diye uğraşıp, yeni yeni va
ridatlar icadeterek halka barisakil olmak mezi
yet değildir. 

Efendiler; Maliye Vekâleti ikinci bir şeyde 
daha semahat ediyor; bunun isnat noktasını bil
in iyorrum. Mesela geçen gün bu kürsüde bir şey
de bahsi geçmiştir. Harcırahlar meselesi nasıl 
oluyor? Amma bu vekilin zamanında veya ev
velinde, onu bilmiyorum. Bakın efendiler na
sıl oluyor. Meselâ ailesi Lahey'de olan bir 
efendi Lahey'den kalkıyor, Ankara'da bir iş 
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başına geçmek için Ankara'ya kadar geliyor. 
Lâhey'den Ankara'ya kadar iki bin küsur lira 
harcırah alıyor (Kimdir bu? ismini tasrih et ses
leri). Lüzumu yok, hacet yok, verilmemiş ise ve
rilmemiştir. Fakat ben verilmiş diye iddia edi
yorum. 

SALÎH Ef. (Ei*zurum) — Mecliste müphem 
bir müzakere olmasın. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Rica ederim, daha 
bunun emsali bir çok şeyler oluyor. Sonra pa
raca bizzarure sıkışılıyor. Sıkışınca yeni yeni 
varidat icadına başlanıyor, Meclis de, Maliye 
Vekâleti de bir çok zahmetler çekiyor. 

Sonra efendiler; hepimizin maksadımız şu 
mülk ve milleti, vatanı, memleketimizi ve 
bilhassa dinimizi, ırzımızı muhafazadır. Onun 
için şuraya toplandık. Hepimizin emelimiz ya
ğımızla kavrulmaktır. Hariçten yağ aramakla 
bu iş başa çıkmaz. Bu yol doğru gitmez. Onun 
için elsinei Türkiye'de söylenilen darbı meseli 
arzedeceğim «Herkes ayağını yorganına göre 
uzatmalı». Yorganın uzun ise ayağını uzat, yor
ganın kısa ise ayağını kısa kes. Hulâsa demek 
oluyor ki, varidatın ne ise masrafı ona göre yap. 
Masrafı bol yapup varidat aramak hüner de
ğildir. 

Varidat meselesine gelince efendiler: Eski 
Maliye Vekili veyahut nazırı Cavid Bey kür
süyü hitabette günlerce söz söyler, evham ve ha-
yalattan ibaret bir çok varidatlardan bahsede
rek Meclisi şenlendirir, keyiflendirirdi. Onun gibi 
efendiler, Maliye Vekili Beyin beyan etmiş ol
duğu varidatın pek çoğu tesliye kabilinden-
dir, pek çoğu hayalât kabHindendir. 

Efendiler; şimdi size bir mesele arzedeceğim : 
Meselâ Harp kazançları Kanunu yaptık. Kon
ya'da Türk şirketi diye bir şirket var. Bunun 
sermayedarlarından 86 tane kadın var. Bu şir
ket seferberlikten evvel teşekkül etti. Bu ka
dınlar hulliyatını satarak, beşer onar lira ser
maye olarak getirdiler, oraya koydular. 1332, 
1.333, 1334 senelerinde (20) sarı lira koydu ise 
ticaret olarak yirmi kâğıt lira aldı o kadın. Şim
di efendiler, mütareke geldi (16) bin lira bir za
rar ile hesap verdi. Ticaret yok. Giren seneden-
beri (16) bin lira tekrar bir zarar, masraf. Elli 
bin liralık sermayeli şirketin bugün 11 bin li
rası var. Harp kazancından otuz bir bin 933 lira 
tahsil eyliyor Maliye Vekâleti. Bunun imkânı 
var mı Efendiler*? 

Tapu ve saire akar ve emlâke vergiyi zam-
mettikçe acaba akar ve emlâkte alım satım olur 
mu, varidat tahsil edebilir miyiz? Sonra efen
diler, bugünkü vesika usulü ticaret ihracatını 
tamamen durdurmuştur. Onun için varidat me
selesinin pek çoğu da evham ve hayalâttandıf. 
Maliye Vekilinin beyan ettiği gibi tatlı, tatlı 
tahsil edilemiyeeektir. Tahsil edilmek imkânı 
yoktur. Bunun için masrafı kısaltıp varidatı-

I miza uydurmanın da çaresine bakmalıyız. Son-
j radan zammedilen vergileri kaldırmalıyız. Bu 

şevden başka çare yoktur. Söz budur. 
' MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) —• 

Muhterem arkadaşlar; Maliye-Vekili Beyefendi 
bütçenin heyeti umumiyesi hakkında bu kürsü
den söz söylerken bütçeyi tamüssıhha olarak söy
lediler. Hatırlarsınız ki, sabık Maliye Nazırı 
Oavit Beyefendi de vaktiyle Meclisi Mebusan 
kürsüsünden bütçenin Pleyeti Umumiyesi hak
kında söz söylerken ve bütçeyi müdafaa eder
ken, bütçe açığı bir milletin terbiyei fazilctkâ-
risidir demişti. Bütçe açığı bir milletin terbiyei 
faziletkârisi değildir. Cavit Bey bu sözü, İtal
yan Meclisi Mebusanında söylenmiş" bir sözü ay
nen olarak bizde sarf etmiştir. 

Pekâlâ hatırlarsınız; bizim önümüze ve na
zarı tetkikımıza vazedilen bütçe tamamen mariz 
ve malûldür. Bendeniz bunu araz ile malûl ola
rak görüyorum. Bu bütçeyi bir defa bütçe ola
rak tetkik etmenin imkânını görmüyorum. Se
nenin on ayı geçmiş, iki ayı kalmış, bütçe key-
i'emayeşa sarf edilmiş ve elimize tevdi edilmiş. 
Bütçede müfredat yok. Ne verilmiş, ne sarf edil
miş tetkika imkân yok, öyle bir şeydir. Yani 
kırk yedi milyon lira sarfedilmiştir. Yani ha 
bunu söylemek, ha tetkikına imkân olmıyan bir 
takım rakamlar dökmek, ikisi arasında bende
niz bir fark göremiyorum. Yalnız bu bütçenin 
tetkikiyle iştigal etmek Meclisin kıymetli vakit
lerini zayi etmekten ibarettir. Fakat bir nokta
dan bunu tetkik etmek lâzımdır. 1337 senesin
de hiç olmazsa böyle bir hataya, böyle bir gi-
riveye düşmemek için esaslı bir surette tetkik 
ederek, Meclisin noktai nazarını ve esas teşki
lât kadrosu hakkında noktai nazarları tes'bit 
etmek lâzımdır. Bu noktai nazardan bütçenin 
tetkikiyle iştigal etmek kıymettar olabilir. Yok
sa 1336 senesi bütçesini tetkik etmeğe zaten im
kân yoktur. Tetkik etsek zaten sarfedilmiştir. 
Maliye Vekili Beyefendi ilk defa bu kürsüden 
avans olarak 25 milyon lira isterken demiştik ki; 
biz bunu avans olarak veriyoruz, kadrolar hak
kındaki tenkidatımızı, noktai nazarlarımızı müf
redat iyle beraber esas bütçe geldiğinde bildire
ceğiz ve hakkrmız mahfuzdur. Fakat şimdi eli
mizdeki bütçe itibariyle buna. da imkân yok. 
Maliye Vekili Beyefendi bunu yapabilirler mi 
idi? Hakikaten Vekil Bey vekâlete geçtikleri 
zaman bendeniz vekâlet muamelâtının fena bir 
halde bulunduğuna kani idim. Ancak yapabil
dikleri bu idi ve etraftan henüz bütçeler belki 
gelmemişti. Yani her dairenin bütçesi müfreda-
t'yle gelmemişti. Yalnız bütçeyi 'verebilmek için 
ben size işte serian bütçe verdim diyebilmek için 
alelacele bir bütçe yapıp vermişlerdi. Yoksa 
verilen bütçenin bundan başka kıymeti yoktur. 
Verilen bütçe, bütçe değildir. 

Efendiler; sonra yine Vekil Beyefendi büt-
| çeleri, bahtiyar ve gayri bahtiyar olmak üzere 
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ikiye ayırdılar. Bütçeler bahtiyar olabilmek için 
herhalde bir Devletin varidatı umumiyesinin 
mukabilinde Devletin millete karşı yapacağı ve-
Saifi umumiye vardır. O vezaifi "umumiye mu
kabilinde alman vergiler milletin inkişafı ikti
sadisi uğrunda, maarifi uğrunda sarfedilirse 
o bütçe bahtiyar olur. Yoksa onun hilâfında 
sarf olunacak değil. îşte görüyoruz ki, varidatı 
umumiyemizin yüzde ellisini bugünkü bulundu
ğumuz şu vaziyet içinde müdafaai memleket 
için Müdafaai Milliye bütçesine sarfediyoruz. 
Yüzde yarımını Maarife sarfediyoruz. 

Efendiler; maarif bir memleketin inkişafını 
ve seviyesini yükseltecek bir şeydir. Buna sar-
fedilecek para ne kadar çok olursa olsun. Çün
kü o memleketin saadetini, selâmetini temin 
edecek bir gayeye matuf sarfiyattır, müsmir 
bir sarfiyattır. Obirisi gibi müstehlek bir sarfi
yat değildir. 

Sonra memleketin nafıası vardır. Nafıası ki, 
vücudu beşerde kan damarları gibi olan demir-
yollar, şoseler halkın inkişafı iktisadisine ha
dim olacaktır. Yollarımız maalesef harap ve tü
raptır. 

Şimendifer ise elimizde ufak bir parçadır. 
O da suiidare yüzünden kendini idare edemiyor. 
Bir memleketin nafiasına ne kadar para sarfe
dilirse edilsin bundan korkulmaz. Çünkü o mil
letin hem inkişafı iktisadisine hadim olur, hem 
de varidat getirir. ^ Müstehlek değildir. Keza 
iktisadiyat ta böyledir. Bendeniz hesap ettim, 
varidatı umumiyenin, yüzde biri nafiaya düşü
yor. İktisat bütçesine varidatı umumiyenin yüz
de ikisi düşüyor. Şu halde Devletin millete kar
şı mütaahhit bulunduğu vezaifi- umumiyeden 
maarif, nafia, iktisat gibi üç kısım vazifesine 
3,5 milyon lira sarf ediliyor. Diğer bir kısım 
vazifeye - tabiidir ki, dahiliye ve saire bunlar da 
dâhildir - 96 buçuk milyon lira da bu kısma 
sarfedilmiş oluyor. 

Maliye : Maliye bütçesi de bütçenin 
heyeti umumiyesi itibariyle yüzde onunu teş
kil ediyor, Düyunu Umumiye de bunda dâhil
dir. Bir Devlet bankasına veyahut herhangi 
bir müessesei maliyeye «bizim şu varidatımızı 
tahsil et, size yüzde üç veya yüzde dört vere-' 
İmi» desek bundan.daha iyi tahsil olunur. Hal
buki biz yüzde on sarfettiğimiz halde... 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — En asga-
risidir, yüzde virmi veririm vallahi yine olmaz. 

MEHMET "ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Nasıl 
efendim, yüzde beşle, yüzde altı ile bir çok tah
silat yapılıyor, en büyük istikrazlar yapılıyor, 
bir. bankaya böyle bir varidatın tahsili için yüz
de dört veya sekizini» verirseniz daha iyi olur. 
Yani Maliye Vekâletinin varidatı umumiyei Dev
letin tahsil ve-"cibayetine ait bütçesini bendeniz 
çok fazla görüyorum, bunun fazlalığına hiç 
şüphe yoktur. Binaenaleyh bütçemiz de, Vekil i 
Beyefendinin buyurdukları gibi, bahtiyar büt- I 
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çelerden değil; bedbeht ve pek zavallı bütçe-^ 
lerdendir. Babıali temelleri üzerine binayi 
Hükümet edilecek olursa ve o daireden ve o 
esastan kurtulamıyaeak olursak, bizim bütçemi
zin âtide daha büyük açıklarla geleceğine hiç 
şüphe yoktur efendiler. 

Biz burada müdafaai memleket için, vata
nın istiklâlini temin ve istihlâs için toplandığı
mız halde, yine kendi memleketimizin, şu za
vallı milletin, halkın, zavallı köylünün hukuku
nu nazarı dikkatten dur ' tutuyoruz. Böyle tutu
yoruz. Köylüler böyle azîm ve ağır vergilerden, 
bilhassa kendisini yıpratan aşar vergisinden; 
kurtulmak ümidini bizden bekliyorlardı. Hal
buki biz ne yaptık! Geldik, Babıali temelleri 
üzerine bir Hükümet kurduk ve o devaire de o 
ihtişamla, o fazla sarfiyatla ilâmaşallah mil
letin parasını sarf edip gidiyoruz. Vehbi Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları gibi, ta bilmem ne
reden gelen bir adama harcırahını vermek, bilâ
hare ailesini getirtmek için de para vermek gi
bi yolsuzluklarla varidatı Devleti böyle heder 
edip, bilâlüzum sarfedip gidiyoruz. Harcırah ye
kûnlarını hesap etsek miktarı oldukça azîm bir 
yekûn teşkil ediyor. Biz ki müdafaai memleket 
için toplanan Meclisi Âli, memleketin ihtiyacına 
göre bir şekli idari tesis etmek zarureti karşı
sındayız ki, yoksa böyle Babıâli binaları üzerin
de yeniden hükümet kurmakla, bu milleti, bu 
köylüyü, bu işçiyi velhasılı memleketin direkleri 
olan bu insanların refah ve saadetini temin et
mek imkânı yoktur. Ezilen onlardır. Bütün 
yapılan bu kanunlar, hepsi onların sırtına yük
lenen vergilerdir, efendiler hep onlar veriyorlar. 
Biz ticaret vergisi de yapsak ve saire de yapsak 
hep onların sırtından çıkıyor. Çünkü müstahsil 
ve müstehlik onlardır. Mevaddı müstahsalesini 
sarf edemeyen bu zavallı köylüler, sarf edecek 
yer bulamayan zavallı insanlar envai ihtikâr al
tında ezilmektedir. Şu halde memleket bahti
yar bir bütçeye, tamüssıhha bir bütçeye malik 
değil, tamamen malûl ve betbaht bir bütçeye 
maliktir. Bütçenin tamüssıhha olabilmesi için 
her halde köylünün, işçinin refah ve saadetini 
temin edecek bir hal ve vaziyette bulunması lâ
zımdır ki, maalesef şimdiye kadar buna nail 
olamadık ve elimizde öyle tetkik edilecek bir 
bütçe yoktur. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Inşaallah 
gelecek sene. . 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Inşaallah . . Vekil Beyefendi buyurdular k i : 
1337 senesi bütçesi 100 milyon lirayı mütecaviz 
olacak. Elbette efendiler! Ben diyorum k i : Eğer 
bu esasla; bugünkü zihniyetle, bugünkü idare 
ile hareket edecek olursak 1337 senesi bütçesi 
yüz milyon değil, belki yüz elli milyon olacak ve 
yine de yetmiyecektir. Bunları temin için köy
lünün, işçinin sırtlarına biraz daha ağır vergiler 
koymak için yeni, yeni tekâlifi harbiye kanunla-
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riyle Maliye Vekili Beyefendi karşımıza çıka-

- çaktır. 
Sonra gümrüklerden bahsedildi. Efendiler! 

gümrüklerin varidat itibariyle eski halinden 
fazla varidat vermekte olduğunu iddia ediyor
lar, bunlar arızidir ve muvakkattir. Efendiler; 
bugün tabiidir ki mahsul istihsal edilmiş ve 
köylünün elindeki şeyler birtakım muhtekirler 
elinde limanlardan harice ihraç ediliyor. Bu ve
sile ile yapılan ihracat vergisi kanuniyle oradan 
varidat alınıyor. Fakat bu, bugün içindir. An
talya, Samsun, inebolu gibi iki, üç limana mün
hasırdır. Vaktiyle hem limanlardan, hem de İs
tanbul hattiyle karadan memleketin dahiline bir 
çok ithalât olduğu gibi, bir çok da ihracat olur
du. Memleketin gümrüğünü gösteren İstanbul 
gümrüğü idi. Bugün tabii İstanbul maalesef ha
kimiyetimiz altında değildir ve bizim yaptığımız 
kanuna tâbi değildir ve bizim yaptığımız kanun 
mucibince oradan gelen eşyadan ithalât vergisi 
almak itibariyle, Antalya gibi, Samsun gibi, İne
bolu gibi limanlarda varidat muvakkat ve ânzî 
olmak üzere biraz devam eder. 

Bu; istikbalde ve âtide, işimizin, ticaretimi
zin, iktisadiyatımızın intizamına, mesudiyetine 
delâlet edecek bir şey değildir. Bununla aldan-
mıyalım efendiler. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim bendeniz bu üç yüz otuz altı bütçesinin tet
kikine hiç lüzum yok diyorum. Sarfiyat vuku-
bulmuştur. Yalnız Maliye Vekili Beyefendi son 
zamanda Muvazenei Maliye Encümenine geldi
ği vakitte (4) milyon lira bir açık gösterdi. Biz 
bunu Muvazenei Maliye Encümeninde düşündük 
ve devair kadroları üzerinde ikinci bir tetkikat 
icrasına lüzum gördük, bir kısmında tetkikat 
icra edilmiştir. Bu meyanda Hariciye Vekâleti
nin kadrosunda icra ettiğim tetkikatta tahsisatı 
fevkalâde ile beraber iki aylık tasarrufat (4 790) 
liraya baliğ oluyor. Bu heyeti umumiyeye ve
rildiği halde henüz mevkii müzakereye konma
mıştır. Bunu süratle mevkii müzakereye koy
mak ve 1337 senesine ait bütçe kadrolarını tertip 
ve tesbit etmek için arkadaşlarımızdan Şükrü 
Bey ve Vehbi Efendi Hazretleri de memur tâyin 
edildi. Onlar da biran evvelkadroyu tertip et
sinler. Fazla fazla söz söylemek de zannederim 
mâna yoktur. 

Benîm teklifim; bütçede tasarrufata dair 
Muvazenei Maliye Encüjneni mazbatası şimdi 
mevkii müzakereye konmalı ve bu tasarruftan 
istifade etmelidir. 

HACI BEKlR Ef. (Konya) — Vehbi Efendi 
Hocanın buyurduğu gibi 1336 senesi bütçesi hi
tam bulmuştur. Bunun için bir şey denilecek de
ğildir. Yalnız Maliye Vekili Beyefendi Hazretle
ri ; bir buçuk milyon lira ihracattan, yedi milyon 
lira -ithalâttan resim aldık ve ihracatımız dokuz 
milyon lira, ithalâtımız ,on bir milyon liradır 
buyurdu1 ar. Bendeniz bunun, ihracat ve ithalât 

. resmi bedeli üzerinden alınıyor ve bedel üze
rinden de tabii bu takdir olunuyor zannediyo-

I rum. Bu takdir olunup hakikate vâkıf olunabilir 
biliyordum. Zira ithalât, ihracat resminin esna-
yi müzakeresinde bendeniz burada yoktum. Son
ra tahkikatımdan anladım ki, kilo üzerinden alı
nıyormuş. Beyaz mal üzerinden kiloda yirmi ku
ruş ve iplik malın boyalı cinsinden kiloda yirmi 
sekiz kuruş alınıyormuş. Yün malın mahlutla
rından kiloda altmış beş kuruş, halis yün olan
larından seksen, seksen beş kuruş alınıyormuş, 
şeker, kahve, sabun, kibrit, sigara kâğıdı ve 
saire gibi bunlara da aynı misillû muamele ya
pılmış olduğunu öğrendim ve bunu gerek okka 
malı üzerinden ve gerekse manifatura üzerin
den ahiz ve ita eden tüccardan öğrendim. Yüzde 
on, on bir, nihayet on iki kuruş resim alındığı ta
hakkuk etti. Şimdi efendiler yüzde ondan on iki
ye kadar resim, gümrük alınırsa ve yedi buçuk 
milyon lira ithalât resmi alacak olursak yedi mil
yon lira ithalât resmi yüzde on nispetinde alır
sak demek ki, hariçten yetmiş milyon liralık mal 
gelmiş ve memleketimize girmiş olur. Yok yüzde 
on, on iki alacak olursak nihayet elli milyon lira 
girmiş olur. ihracatımız ise dokuz milyon lira
dır. Maliye Vekili Beyefendi buyurdular k i : 
dokuz milyon lira ihracatımız var. On bir milyon 
liralık ithalâtımız var. Yalnız iki milyon lira 
açığımız kaldı. Halbuki bendeniz biliyorum ki 
yüzde seksen ihracatımız var, seksen beş açığı
mız var. Bunu tabii iktisat Vekili Beyefendi ten
vir buyururlar. Zira iktisada ait bir mesele
dir. 

Bir de Maliye Vekili Beyefendi buyurdular 
ki : Fransa 'da her bir nüfus dört yüz frank vergi 
ile mükelleftir. Bizde ise yüz, yüz elli frank ara
sındadır. Heyeti aliyeleri biliyorlar ki, Fran
sa 'da bir kişinin bizim umumuza muadil olduğu 
var, zira milyarlara malik adamlar var. Onlarla 
bizi kıyas etmek, güneş ile yıldızın nurunu, ziya
sını yekdiğerine kıyas gibidir. Bununla kıyas 
etmek ihtimali olamaz. 

Bununla beraber Şükrü Beyefendi Hazretleri 
muhtekir tüccarlarımız var buyurdular. Halbuki 
muhtekir tüccarlarımız değil, âciz tüccarlarımız-
dır. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Tam doğrudur. 
(Gürültüler). 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Müsaade bu
yurun izah eder cevap verirler. Efendim bizim 
metaımız buğday, arpa, afyon, tiftik, yapağı
dır. Bugün istanbul 'da yapağının okkası elli 
kuruştur. Şu memleket bugün ihracat yaparsa 
da istanbul'a bir okka mjal gönderirse elli ku
ruşa gider. Tüccar kırk kuruşa aldı. Şimdi on ku
ruşa verirse burada kimse almaz. Zira değeri, 
tiftik bugün bu memlekette kırk para bulunan 
tüccar seksen, doksan kuruşa tiftik almıştır. 
Bugün de istanbul'da ise altmış, yetmiş kuruşa 
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alan yoktur. Sırf Anadolu'yu ezmek ve Ana
dolu'nun iktisadiyatını sıkmak o yolda tazyikle 
istediğine vâsıl ve muvaffak olmak maksadiyle, 
bizim iktisadiyatımızı Avrupa sıkıyor. 

Buğdaya ve arpaya gelelim. Hem de bura
dan göstereceğim. Bulgurluzade k i ; burada bu
gün bu memleketin en mâruf simalarından ve 
birinci tüccarıdır, bu adam aşar almış Anka
ra 'nın köylerinden, aşardan bir yarım arpayı 
yirmi, otuz kuruşa getirmiş. Şimdi yirmi, otuz 
kuruşa satılıyor. Diyor k i ; keşke bunu ben köy
lüye meeeanen dağıtsa idim. Nakliye ücreti için 
beş kuruş da keseden vermezdim. İşte bu, bu 
memlekette, burada vâki olmuş bir meseledir. Ev
velce gerejk Nafia ve gerek Ziraat ve Ticaret Na-
zaretleri bir teshilât gösterirdi. Gerek yollarda ve 
gerek şimendiferlerde efendiler. Şimendifer istas
yonuna on saat mesafeden fazla olan mahallerden 
gelecek mal için şimendiferde yüzde otuz, kırk 
ikramiye tenzilât yapardı. Bu ne içindi? Zürraı, 
ziraata teşvik maksadiyle idi. Biz bugün bunları 
unuttuk, bugün bu memlekette, gerek Konya 'da, 

. gerek Ankara hattında on bin vagon mal vardır. 
Bunlar çürüımeğe mahkûmdur. Geçen seneden mü-
devver altı bin vagon, bu seneden de dört bin va
gon, ceman, on bin vagon bizim elimizde çürümeğe 
mahkûm malımız vardır. Eğer bu Antalya, İnebo
lu Silifke iskelelerine çıkarsa bunun bedeli yirmi 
milyon liradır. Bugün bunun bedeli bir milyona 
tenezzül etmiştir. Bir milyon liraya kimse alıp 
bunu satmaz. Bunlar hakkında acaba iktisat Ve
kili Beyefendi neler düşünüyor ve neler yapıyor? 
Gerek yollar hakkında ve gerekse vesaiti nakliye 
hakkında neler düşünüyor ve ne fikirdedir? Bi
naenaleyh bütçemizi ya aynen vermek, buğday, 
arpa, yapağı vermek ve aynen sarfetmekle bütçe 
yapmak, ya. değilse para bulmamızın ihtimali 
yoktur. Efendiler, bizim yüz aitmiş milyon liralık 
evrakı nakdiyemiz vardır. Geçen sene bendenizin 
tahkikatım neticesinde bunun (18,5) milyon lirası 
itlaf olmuş bitmiştir. Maliyenin defteri mucibince 
şimdiye kadar bu tabii yirmi üç, yirmi dört mil
yona varmıştır. Altı buçuk milyon altı aylık 
evrakı nakdiyemizde kalkmıştır. Mütebaki kalan 
yüz otuz milyon liradır. Evrakı nakdiyemizin 
mecmuu bu yüz otuz milyon içindedir efendiler. 

Bugün İstanbul Anadolu 'nun nısfıdır. Zira 
(50) bin liralık evrakı nakdiyemizden Anadolu 
hiç bir şey görmemiştir, Onlar kamilen İstanbul 
banka] armdadır. Bununla beraber îstanbulu üçte 
bir tutalım, üçte biri vilâyattan İzmir'i tutalım. 
Üçte biri de Anadolu'yu tutalım. Anadolu'daki 
mevcut kırk milyon liradır. Elli milyon liralık 
ithalât yaptığımız vakit (10) veya (15) milyo
nunu karşılayalım. Efendiler bugün Anadolu'da 
(10) - (15) miloyn lira yoktur. Tüccarda da, 
zürra dediğinizde de, esnaf dediğinizde de okadar 
para yoktur. Tüccarda olan tiftik, buğday, arpa, 
afyondır. Varsa serveti budur. Bunun da bugün 
on para değeri yoktur. Buna göre işlerimizi he

sap etmeli, buna göre hareket etmeli. Bendenizin 
maruzatım bundan ibarettir. 

MALÎYE V. FEBİD B. (İstanbul) — Mü
saade buyurunuz. Arkadaşlarımızdan şimdiye ka
dar bazı tenkidat ve mütalâat dermeyan buyu
ranlara lâzımgelen cevablan takdim edeyim. 
Ondan, sonra eğer icab ederse müzakereyi idame 
ederiz. Ondan sonra da diğer arkadaşlara lâzım
gelen cevabı arzederim. Evvelâ bugün mütalâat 
ve tenkidat yörüteıı rüfekayi muhteremeye vâki 
olacak cevablarım vardır. Ondan sonra da geçen 
salı celsesinde vâki olan tenkidata cevaplarımı 
vereceğim. 

Vehbi Efendi Hazretleri buyurdular ki : Ma
liye Vekili bütçesini müdafaa etmek için bir çok 
söz söylediler. Fakat bunlar ruhsuz bir ceset 
mahiyetinde ve manasız sözlerden ibarettir. Lâ
kin bu tarzda vâki olan ithamlarının ne gibi esa-
sata istinat ettiğini tafsil buyurmadılar ve der-
akab fer'i bir takım hususata geçtiler ve 'dedi
ler ki: Maliye Vekâletinin vazifesi masraf yapmak 
değil, bilâkis masrafı mümkün olabildiği kadar 
kısmak ve varidata göre bir masraf bütçesi vücu
da getiranektir. 

Beyefendiler; malûmu âliniz bir Devletin büt
çesini tanzim ederken takib edilen kavaidi maliye, 
usulü maliye tamamen kendi buyurduklarının 
aksidir. Ve varidatı hakikaten mahdut bulunan 
ve bir takım hususi iratlara münhasır bulunan 
bir heyet, bir teşkilât, buyurdukları gibi kendi 
varidatına göre masraf mı tanzim eder. Fakat bir 
Devlet dünyanın hiç bir tarafında kendi varida
tına göre masrafım tanzim etmez. Bu bir az yan
lış .gibi görünüyorsa da fakat bütçe kavaidi 
buyurdukları veçhile değil, daima böyledir. Çün-
ki Devletten maksut olan gaye, o Devletin ida-
mei hayat etmesi ve vazaifi mücbiresini ifa et
mesidir. Bu noktai nazardan Maliye Vekâleti 
iradma göre bir masraf bütçesi tanzim etmekle 
mükellef değü. Devletin umumî bütçesinde istifa 
ve ifa edebilecek bir surette -masraf bütçesi ka
bul etmek ve o masraf bütçesine göre bir varidat 
bütçesi tanzim etmektir. Eğer Maliye Vekâle
tinin vazifesi yalnız varidatı mevcudeye göre bir 
masraf bütçesi tanzim etmek olaydı onu bir 
bakkal bile yapardı. O gayet kolay bir şeydir. 
Asıl Maliye Vekâletinin uhdesine düşen en büyük 
vazife, memlekttte lâzimülifa olan hidematı tes-
bit ettikten sonra onun varidatını bulmak hu
susunda göstereceği ikdam ve mesaidir. Esasen 
şüphesizdir ki Heyeti Vekilede bulunan rüfekayi 
âeizaneme de, eğer «varidatımız yoktur, bu hiz
metleri görmeyiniz» dersem, şüphesiz ki beni 
hakkiyle şikâyet etmek ve beni hakkiyle tenkit 
etmek salâhiyetini ihraz buyururlardı. Maliye 
Vekâletinin vazifesi varidat bulmaktır. 

Masarif ata gelince: o masarifin bir murakibi 
vardır. Ve ona gelince evvel- emirde Heyeti Ce-
lilen:?v yani Meclisi Millidir. Ve bunda yerden 
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göke kadar hakkı vardır. O masarifatı tenkis 
etmek Maliye Vekâletine ait değildir. Maliye Ve
kâleti yalnız kendi dairesine ait bulunan hide-
matin fazla sarfiyatı ist:Jzam etmemesinden doğ
rudan doğruya mesuldür ki ona ait cevapları mı 
da ar aydeceğim.. Fakat masarif ata mukabil lâzım-
gelen varidatı da bulmakla bilhassa mükelleftir. 

Heyeti Celileııiz, şüphesizdir ki bu masarifatı 
tenkis etmek lâzımgelen vazaifi ifa etmek husu
sunda en birinci mercidir ve bu Heyeti Celile-
nizin en birinci vazifesidir. Bendeniz masarifatı-
mızı varidatımızın kılletine göre tenkis edeyim 
desem, varidatımız; Heyeti Celilenize bir kaç 
kerre arzetmiş olduğum veçhile, hizmete başladı
ğım gün, yani bütün sene mevcut vergilerimizle 
tahsil edeceğimiz varidat 23 milyon lira idi. 
İstemliydiniz ben 23 milyonla iktifa edeyim. Bu 
23 milyonla bütün vazaifi ifa ettirmek üzere bir 
bütçe tertipleyeyim? Bunun imkânı var mı idi? 
Yalnız beher ay (4) milyon lira masraf ihtiyar 
eden ve bu masrafını seve seve vermiş olduğunuz 
Müdafaai Milliyeye iktifa etmeyen bu varidatla 
Devletin bütün umurunu idare etmek ihtimali 
varmiydı? Binaenaleyh manasız sözleri zanne
derim Maliye Vekili değil, Vehbi Efendi Hazret
leri söylemiştir. 

Sonra diğer bir meseleden de bahsettiler 
(Lâhey) den buraya kadar verilmiş bir harcırah
tan bahis buyurdular. Evvel emirde şurasını 
arzedeyim ki bendenizin zamanımda (Lâhey) den 
buraya gelen bir adam yoktur. 

NAFİZ B. (Canik) — Avrupadan gelen var 
mıdır? 

MALÎYE V. FERİD B. (Devamla) — Hayır, 
Avrupa'dan gelen, gelmiş ve harcırah almış 
adam da yoktur. Fakat ihtimal ki böyle bir şey 
selefi muhteremim zamanında vâki olmuştur. 
Olabilir. Bugün de olabilir. Çunki herhangi bir 
yeride olursa olsun Devletin herhangi bir vazife
sini icra etmek için bir memuru dairei aidesi 
Nevyork'tan. Sanfransisko'dan da getirebilir ve 

davet edebilir. 
Eğer böyle bir memuru bir yere tâyin ettir

mek için celp ve davet ediyorsa Maliye Vekâleti 
onun harcırahını tediyeye mecburdur. Eğer hı
sım ve akrabasını tâyin ettirmek için ceîbediyorsa 
Beyefendiler, bu hususta vâki olan itirazatınızı 
Maliye Vekâletine tabii tevcih buyurmazsınız. 
Yani bu kadar haksızlık etmezsiniz zannederim. 
Eğer Maliye Vekâletinin kendi dairesine ait yap
mış olduğu bir şey varsa ona itiraz edebilirsiniz. 

Sonra efendim kısaca arzediyorum. Varida
tın çoğu tesliyeden ibarettir buyurdular. Bun
dan bir cihetten memnun oldum. Çün ki kendileri 
daima halkm en büyük tekâlif altında ezildiğini 
hergün iddia buyıtruyorlardı. Bu yalnız tesliye
den ibaret ise demek ki biz halkın üzerinde ken
di kendimize gelin güvey oluyoruz. Halkımız 
hiç bir suretle bir tazyika maruz bulunmıyor 
demektir. * 

Maamafih görüyorsunuz ki, vâki olan ten-
kidat hiç bir esasa müstenit değildir. Hakikat 
bu merkezde değildir. Tabii Heyeti Gelileniz 
bunu takdir buyururlar. Fakat istinat buyuru-
lan noktalar işte hep böyle esassız noktalardır. 

Sonra, bir tenkitte bulundular. Efendiler; 
harp kazançları malûmu âliniz muharebe esna
sında memleketimizde vaki olan ticaret âdeta 
ahaliyi ihtilâle teşvik edecek mahiyette oldu
ğundan, her memlekette olduğu gibi, bizim 
memleketlerde de bir harp kazançları vergisi 
vazedildiği günden itibaren beher senenin te-
mettüleri üzerinden hissedarlara verilecek harp 
kazançlarının tevkif edilmesini, . hissedarlara 
tevzi edilmemesini emrettik ve bu tarzda mevcut 
bulunan şirketler vâki olan tebligata itaat etme
mişler ise vazifelerini ifa etmemişlerdir. Eğer 
etmişlerse o halde vâki olan kârdan ikrazı ica-
beden mebaliğ bugün ellerinde bulunuyor. Bu 
fazla kâr ve temettüden olan hisseyi yine mille
te iade etmeleri lâzımdır. 

Harp kazançları vergisinin gayri âdil oldu
ğunu söylediler. Tabii fer'î bazı ..cihetlerde tadi
lât yapılması lâzımdır ve teşebbüs de edilmiş
tir. Gayri âdil olduğunu tüccarlardan başka 
iddia edecek var mıdır? 

Karahisar Mebusu Mehmet Şükrü Beyefen
di biraderimizin itirazatma geçiyorum. Şükrü 
Bey biraderimiz, bendenizin bütçemizin tamüs-
sıhha olduğunu beyanım hasebiyle itirazda bu
lundular ve bütçemiz tamüssıhha değil, mariz 
ve malûldür buyurdular. Kısaca bir kelimeleri
ni reddetmek isterim. O da; on ayı geçmiş bir 
bütçeyi tetkik etmek lüzumsuzdur dediler. Fa
kat efendiler on ayı geçmiş bir bütçe üzerinde, 
hattâ on birinci aym ortasında tetkikat yap
mak mecburiyetinde isek Maliye Vekilinin, ri
ca ederim, bunda ne kabahati vardır*? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. — Bendeniz, Maliye 
Vekili kabahatlidir, demedim. Orayı tashih bu
yurun. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Heyeti Umumiye ve efkârı umumiye bunu Ma
liye Vekiline ait olmak üzere telâkki eder. Bu 
noktai nazardan zatı âlinizin vicdanına havale 
ediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — 
Tasrih ettim o noktayı zaten. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Eğer on, on bir ay sonra bu bütçe tetkik edil
miş ise, bu hususta tekrar ediyorum, bendeni
zin ne sunutaksirim vardır? Buyurdular ki : 
Alelacele bir bütçe yapılıp verilmiştir. Binaen
aleyh alelacele yapılan bu bütçe kabataslak bir 
takım erkamı ihtiva ediyor ve bu noktai nazar
dan tamüssıhha değildir. Hayır efendiler! He
yeti Celilenize muvakkat bütçeyi takdim ettik
ten sonra hakikî bütçeyi vermek için hakikaten 
gece gündüz memurlarımı çalıştırdım ve bu su-

— 274 — 



î : 133 13.1.1337 C : 1 
retle süratle ve müstaeelen böyle bir bütçeyi He
yeti Celilenize takdim ettim. 

Fakat yine ben soruyorum Şükrü Beyefen
diye; üç ay Heyeti Celileniz tetkikat icra et
tikten sonra ne tadilât yapmıştır? Ne müzake-
rat yapmıştır? 

Maliye Vekâletinin bir ay içerisinde tanzi
mine muvaffak olduğu bütçe üzerinde varidat 
ve masarif atı arizü amik tadil edilmiş olsaydı 
bu hususta Maliye Vekâletine bir takım tenki-
dat tevcihine hakkı âliniz vardı. Fakat Heyeti 
Celileniz tekmil erkammı yüzde bir, bir bu
çuk, iki derecesinde ancak bazı tadilât ile ka
bul etmiş ve muhtelif fasılları tamamiyle bı
rakmış ve bu'suretle gayet cüz'i tadilât yapmış
tır. Heyeti Celileniz tarafından yapılan bu cüz 'i 
tadilât dolayısiyle hiç bir zaman Heyeti Ce-
lilenizin Encümeni âlisine bir kusur atfı sure
tiyle söylemiyorum. Bilâkis. Çünkü Heyeti Ce-
lilenizin Encümeni de vazifei vataniy esini müd
rik olduğu için o vazifei vataniyenin istilzam 
ettiği tetkikatı yaparak bu vazaifin lüzumlu 
olduğunu görmüş, o vazaifi ifa etmiş ve İâzun
gelen tahsisatı da kabul etmiştir. 

Yalnız Encümeni âlinizle Maliye Vekâleti
nin arasında kısmen gayet cüz'i bir ihtilâf mev
cuttur ki, daha doğrusu Encümeni âliniz de-
miyeceğim, Heyeti Âliyenizle aramızda mev
cut bulunan cüz'i bir ihtilâftır ki - o da vari
dat bütçesine aittir - eğer efendiler varidat 
bütçesi hakkında Maliye Vekâletinin Heyeti 
Celilenize teklif etmiş bulunduğu varidat ka
nunları Heyeti Celilenize teklif edilen şerait 
dâhilinde kabul edilmiş olsaydı, bugün Heye
ti Celileniz dünyaya karşı diyecekti ki : Baş-
tanaşağıya tamüssıhha, düşmanlariyle mücade
leye amade mütevazin bir bütçeye malikiz. 

Allaha hamt, şükrederiz. Bugün de bütçe
miz tevazüne gayet garip bir vaziyettedir. Bu
güne kadar Maliye Vekâleti, gerek Müdafaai 
Milİiyeden dolayı, gerek hususatı saireden dola
yı olsun, İâzungelen borçlarını lehülhamt hemen 
hemen tamamına yakın bir surette tediye etmek
tedir. Bu, Heyeti Celilenizin şüphesizdir ki, 
Maliye Vekâletine gösterdiği itimat ve lütuf sa
yesinde yapılmıştır. Binaenaleyh bir bütçeye. 
tamüssıhha diyebilmek için bugün kapıların 
önünde matluplarını almamış olanları görmek, 
bugün muhtelif cihetlerle yapılacak hizmetlerin 
ifa edilmemiş olduğunu görmek lâzımdır. Hal
buki gayet parlak bir misal ile şahidiz ki, bu
güne kadar kapılarımızda gördüğümüz düşma
nı ordumuz bugün hakikî hudutlarımıza doğru 
sürmektedir. Bu hususta şüphesiz ki, askerle
rimizin selâmeti fikriyesine, askerlirimizin kud
retine, şecaatine medyunuz. Eğer mütevazin 
olan bir bütçemiz olmasa idi, böyle bir ordu teş
kil edebilir mi idik? Efendiler, müsaadenizle 
bir şey daha söylemek istiyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — 
Gelen mektupları okuyacak olursak vilâyatı 
şarkiyede 10 aydır memurların maaş almadığı
nı görürüz. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Rica ederim, zatı âliniz mevcut değildiniz. Ben 
Vekâlete geldiğim zaman dört milyona karip 
şarkta mütedahil maaşat olduğunu gördüm ve 
bugün tediye edilecek ancak sekiz yüz bin lira 
kalmıştır. înşaallah onu da yakında tediye ede
ceğim. 

SIRRI B. (İzmit) — Jandarmalar silâhları
nı satıyorlar... 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Onlar zatı âlinizin posta müdiriyeti zamanın
dan kalma malûmattır. (Handeler). 

Efendiler, Maliye bütçesinin masarifi tah-
siliyesinin kesir olduğundan bahis buyurdular. 
Rüfekayi muhteremeden bazıları da aynı suret
te iradı itiraz buyurdukları için ona o zaman 
cevap vereceğim. Şükrü Bey nihayet buyurdu
lar ki : Babıali temellerini biz buraya nakledi
yoruz. Allahtan çok temenni ederim; o büyük İm
paratorluğumuzun, o büyük saltanatımızın Ba
bıali temellerini buraya naklederek, memleke
timizin eski satvet ve şevketini yeniden istirdat 
edelim. 

MUSTAFA LÛTFÎ B. (Siverek) — isteme
yiz. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. (Devamla) — 
Fakat müsaade buyurunuz. Bugün yaptığımız 
teşkilât, Babıali temellerini buraya atmak de
ğildir. Fakat Devletin; idamei hayat etmek 
isteyen milletin bir takım lâzimülifa vezaifi var
dır ki, o vezaifi ihmal ve o vezaifi ifa etme
mek ne sizin elinizdedir, Şükrü Beyefendi, ne de 
bendenizin elimdedir. 

Devlet' yaşamak mecburiyetinde, millet mu
hafaza! mevcudiyet ve asayiş etmek, hulâsa dün
ya üzerindeki* hakikî mevkiini ihraz edebilmek 
için bir takım hidemat ister ki, o hidemat; 
ahalimizin varidatı kâfi olmasa da yine çare 
bulunarak ifa olunacaktır. Zatı âlilerini bu hu
susta ifayi hizmete davet ederim. Yedi iktida
rınızda ise bizim bütçemizde İâzungelen tasar
ruf atı, hizmetleri ihmal etmemek suretiyle tetkik 
buyurunuz ve 1337 bütçesine bu husustaki kud
reti tasarruf iyenizi gösteriniz. Fakat yapamaz
ı m ^ Beyefendi. Çünkü bu Devlet yaşamak is
terse askere muhtaçtır. Gelecek sene Müdafaai 
Milliyeye altmış milyon lira vereceğiz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — 
.Benim teklif ettiğim teşkilâtı... 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. (Devamla) — 
Müsaade buyurun. Ona da geleceğim. Eğer 
yaşamak istiyorsanız jandarma tutmak mecbu
riyetindesiniz. . Amma fenadır, kötüdür . . Efen
diler, ismini seksen türlü tebdil edersiniz yine 
jandarmadır ve yine bizdendir. . Bazı kötülükle-
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ri vardır, fakat mecburidir. Onun için de sekiz 
milyon lira vereceksiniz . . . Belki on milyon 
lira vereceksiniz . . . 

Memleketimizin içerisinde büsbütün harap 
olmuş yerler, sahraya dönmüş mahaller mev
cuttur. 

3 - 5 köyden ibaret kazalar, elli köyü geçmi-
yen livalar ve vilâyetler vardır. 

Buranın memurinini azaltırsınız, kısaltırsınız, 
fakat vezaifini ihmal edemezsiniz. Çünkü siz bu 
devletin umumunun vezaifini ifa ile mükellefsi
niz ve umumunun hidematmı ifa ile mükellefsi
niz .... . Umumunun hidematmı ifa etmiş olmaz
sanız vazifenize hiyanet etmiş olursunuz . . . 

Binaenaleyh tekrar ediyorum, beni tekrar et
tirmeğe mecbur etmemek için de Heyeti Celile-
nizden istirham ediyorum; fazlai masarif; me
murin kadrolarında vâki olan fazlai masarif 
bir ihtiyaca mebnidir. Halkımızın, nüfusu
muzun kılletine, arazimizin vüsatine binaen.. Bi
naenaleyh bu teşkilât varidatımızla mütenasip 
değil; fakat bu, medenî bir memleket olmak 
iddia ve arzusundan dolayı tevellüt eylemiştir 
ve bu böyle olacaktır. . 

Ne zaman memleketimiz altmış milyon nü
fusla meskûn olur ve ne zaman memleketimizde 
mahsuldar ve feyyaz beldeler teşekkül eder ve 
varidat da o nispette tezayüt ederse o zaman 
memurin masarifi de daima mütenasiben tenakus 
edecektir. Fakat .efendiler onu temenni edelim. 
, Beyefendi kim bilir ne gibi teşkilât tasav
vur buyuruyorlar. Fakat kendileri Eus Komü
nist fırkasına dâhil, olduğu için o teşkilâtı ta
savvur buyuruyorlar . . . 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Rus komünist değil, Türk Halk iştirakiyon 
Fırkasındanım. Onu tashih buyurunuz . . . 

MALÎYE VEKİLİ FERÎD B. (Devamla) — 
Her halde Üçüncü Enternasyonale ve Mosko
va'nın yirmi bir şartını kabul etmiş bir fırkasına 
dâhil . . Binaenaleyh Rus Komünist Fırkasm-
dansmız. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Halk İştirakiyon Fırkası, Rus değil, Türktür. 

MALİYE VEKİLİ FERlD B. (Devamla) — 
Yirmi bir şartı kabul ettiniz mi?.. 

Binaenaleyh: Beyefendi fazla hiddet buyur
mayınız . . . Sizin memleket için arzu buyurdu
ğunuz teşkilât . . . 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Burada söylemekle olmaz . . Siz de kaleminizi 
açarsınız, ben de kalemimi açarım, hariçte mü-

MALÎYE VEKİLİ FERÎD B. (Devamla) — 
Binaenaleyh hiddet buyurmayınız. Siz memleket 
için arzu ettiğiniz teşkilâtı yapamazsınız, haya
lidir . . . . Bu memleket o teşkilâtı kabul ede
mez. . . . Onu şiddetle reddederiz, yapamazsı
nız . . . (Alkışlar) 

Tasavvur buyurduğunuz o teşkilât, - bugün 

mevcut bulunan heyeti idarenin on mislini ih
tiva eder bir idaredir. Siz komünist ne demektir 
bilir misiniz ? Komünist demek; bir memleketin 
bütün mahsulâtını; halkının elinden alıp ambar-; 
larda toplamak ve sonra tâ köylerde mevcut . . . 
(Şiddetli gürültüler).. (Sadede sesleri). (Devam 
sesleri). 

Ve sonra halkın elinden topladığı o mahsu
lâtı ambarlara koyarak, Ayşe'den Fatma'ya va
rıncaya kadar, bütün köylüye vesika ile vermek 
demektir. Beyefendi böyle hayali bir teşkilâtı, 
batıl bir teşkilâtı memleketimizde yapmak is
terseniz bu memurine nispetle daha bir kaç mis
li memur kullanmak mecburiyetindesiniz. 

Binaenaleyh efendiler; memurinimizin eğer 
adedleri biraz ziyade ise, adedlerinin o 
ziyadeliği, o tezayüdü memleketin ahali ve nü
fus noktai nazarından maalesef kılletinden ve bu 
suretle memleketimizdeki memurin kadrolarına 
lâzımgelen masarif at nispetlerinin biraz ziyade 
olmasından tevellüt etmiştir, başka şeyden de
ğildir. 

Sonra gayet acayip bir mütalâada bulunarak 
gümrükler meselesinden bahis buyurdular ve 
gümrük varidatının tezayüdü zahirî ve suni 
bir tezayüttür; dediler . . . Garip şey. Bendeniz 
bilâkis aksini mütalâa ve iddia ediyorum: Eğer 
Maliye Vekâleti Heyeti Celilenize takdim ettiği 
kayanin ile, İstanbul gümrüklerine giden ve ec
nebilerin eline geçen varidatımızı bu gümrüklere 
getirtmişse elbette bir hizmet etmiştir. Yarın 
inşaallahü taâlâ İstanbul'u istirdat ettikten 
sonra o gümrüklerin varidatı, İstanbul'a gide
cek olursa, yine Osmanlı bütçesinin içinden 
çıkmıyacaktır. Binaenaleyh bu hususta bir ten- • 
kit ve mütalâa iradına ne mâna vardır. Bir türlü 
anlayamadım. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Pek basit geçtiniz. 

MALİYE VEKİLİ FERlD B. (Devamla) — 
Nedir1? Söyleyiniz, anlayalım. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. — Bendeniz İstanbul 
gümrüklerinde kalan varidatı söylemedim. 

Sizin yapmış olduğunuz bütçede göstermiş 
olduğunuz veçhile Antalya, Samsun, Trabzon 
gümrüklerinde senei sabıkaya nispeten tezayü
dü varidat Vardır dediniz. O tezayüdün - esbap 
ve âvamili; bugünkü ticaret vergisi ve memleket 
dâhilinde mevcut mahsulâtın biraz ihracı dola-
yısiyle ârizî bir şeydir ve zaman gösterecektir 
ki bu sizin dediğiniz gibi olmıyacaktır. Keşke, 
Cenabı Haktan çok dilerim, hâdisat sizi teyit 
ve beni tekzip etsin. 

MALİYE VEKİLİ FERlD B. (Devamla) — 
Fakat yine dediğiniz gibidir. Yine başka bir şey 
değildir. Yani varidatımız o suretle tezayüt et
miştir. İster İstanbul'da olsun, ister bizim güm

rüklerimizde olsun. Biz bir hokkabaz zihniye
tiyle bunu tezyit etmedik. Heyeti Celilenizin 
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lütfettiği bir karnın ile tezyit edilmiştir. Bura
da da olsa tezyit edilmiştir, istanbul'da da olsa 
tezyit edilecektir. Binaenaleyh hakikî bir teza-
yüttür. 

Haeı Bekir Efendi Hazretlerine de cevap 
vermek isterim. Hacı Bekir Efendi Hazretlerin
den bilhassa rica edeceğim. Bütçenin umumi 
müzakeresi bidayetinde Heyeti âliyenize takdim 
ettiğim istatistikleri görmek üzere lütfen Maliye 
Vekâletine teşrif buyursunlar. Bendenizin bah
settiğim erkam kendilerinin tasavvur buyurduk
ları gibi aldığımız rüsum değildir. Keşke al
dığımız rüsum öyle olsa. Üç, dört ay içinde 9 
milyon lira resim alabilseydim . '. . . O zaman 
bir çok küçük kanunlardan sarfınazar ederdim. 
Maalesef yanlış buyurdular. Yani meşhur mesel 
mucibince «Kırkı kayadan uçtu, kırkı dereye 
düştü» tarzmda bir hesap verdiler. Halbuki ben
denizin Heyeti Celilenize takdim ettiğim he
sap rüsum miktarı değil, ithal ve ihraç edilen 
emtianın kıymetidir. Binaenaleyh verdiğim ra
kam doğru olduğu gibi istinat etmiş olduğum 
mütalâat ve esasat da tamamen doğrudur. Ve
let e lütfen teşrif buyururlarsa kendilerine gös
teririm. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — 7 milyon lira 
ithalât resmi aldım buyurmuştunuz; , 

MALÎYE VEKİLİ FERlD B. (Devamla) — 
O başka mesele efendim, iki şeyi birbirine karış
tırıyorsunuz. 

HACI BEKlR Ef. — Yedi milyon lira ithalât 
resmi aldım ve ithal olunan emtianın bedeli 11 
milyon lira buyurdunuz. Zapta bakiniz. 

MALİYE VEKlLl FERÎD B. (Devamla) — 
Sizi bu hususta ayrıca ikna edeceğime emniyetim 
vardır. , 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Hepimiz anlıyalım. ^ 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Efendim 
yanımda şimdi liste bulunsaydı geçen defaki 
gibi okurdum ve şimdi de söylerdim. Fakat mü
saade buyurunuz burada iki mesele mevcuttur. 
Birisi ithalât resminden vâki olacak muhamme-
nat. O, biri, tahmin meselesidir ki hakikaten ye
di milyon lira dedim. Fakat o tahminin içerisin
de yalnız Samsun, Antalya, Trabzon gümrükle
ri değil, cevanibi erbaada mevcut bilcümle 
Karadeniz gümrükleri rüsumları heyeti mecmu
ası dâhil ve bu suretle bir sene zarfında mart
tan itibaren nihayetine kadar tahmin ettiğimiz 
varidattır. Fakat ayni zamanda I I milyon ola
rak söylediğim rakam, bu üç merkezden, yani 
Antalya, Samsun ve Trabzon merkezlerinden it
hal ve ihraç edilen malların kıymetidir, resmi de
ğildir. Resjiü (7) milyona baliğ olmaz. Tabii bu 
bir kıymettir. 

Vergilerimizin ağır olup olmaması ve bütçe
mizin halk üzerinde bir bârı sakil olup olma
ması noktai nazarından yaptığım mukayeseyi 
tenkit ettiler. Dediler ki; Fransızlar 400 frank 

veriyormuş, biz ise 150 frank voriyormuşuz. 
Efendiler; halkımızın üzerine teveccüh eden bu, 
miktar beher nüfusa altı yüz kuruştur. Bu altı 
yüz kuruşu da evrakı nakdiye suretiyle hesap 
edecek olursanız milletin vermiş olduğu tekâlif 
bugün, harpten evvel verdiği bârı tekâliften da
ha azdır. Binaenaleyh rakam hususunda biraz 
zühul buyurdular. Esasen her hususta biraz 
mübalağayı da seviyorlar. Kendileri tacir bu
lundukları ve tacir yetiştikleri için aldıkları ve 
sattıkları eşyanın kıymetini mübalağa etmelerini 
pek tabii buluyorum. 

HACI BEKÎR Ef. (Konya) — Zapta müra
caat edelim Ferid Bey! Fransa'da verilen dört 
yüz frank, bizde de altı lira ne eder! Mübalağa 
bunun neresindedir? Rica ederim bunu izah bu
yurun. 

MALÎYE V. FERlD B. (Devamla) — «600» 
kuruşumuz bugün altmış frank eder... 

Şimdi efendiler, yine ayni suretle iktisadiya
tımızdan-da bahis buyurdular. Heyeti Celileniz 
lütfen derhatır buyururlar ki, iktisadiyatımızın 
vazı hazırı hakkmda bendeniz de Heyeti Celile-
nizle tamamen hemfikirim. Fakat bir takım fi
yatlar üzerinde mübalağada bulundular ki, tiftik 
burada kırk kuruşa alınmış, elli kuruşa da nakli 
lâzım, binaenaleyh satılamaz. Onun için burada 
bugün on kuruşa alan bile bulunmıyor. Böyle 
değil. Küçük partilerin hattâ otuz bin kiloluk 
büyük partilerin bugün kırk iki kuruşa talep 
olduğunu biliyorum, işte Vehbi Bey, Galiba 
zatı âlileridir. 
. HACI BEKlR Ef. (Konya) — Doksan kuru

ra tüccar tiftik aldı. .Halbuki bugün istanbul 
piyasası elli, altmış kuruştur. Buradan gönde
recek olursa beher kıyesini elli kuruş nakliye 
ile gönderir. Siz bunun hilafı ne ise söyleyiniz. 

MALİYE V. F E R l ü B. (Devamla) — Kırk 
iki kuruşa ben satıyorum. Beyefendi işte kar
şımızda. 

HACI BEKlR Ef, (Devamla) — Bugün tüc
car kırk iki. kuruşa yine almıyor. Biliyormusu-
nuzf Bu, vesaiti nakliyenin noksanlığındandır. Ta
bii tüccar mallarını istanbul'a göndermek için 
alıyor. 

MALİYE V. FERlD B. (Devamla) —Ben
deniz demiyorum ki, vaziyeti iktisadiyemiz şa
yanı tetkik değildir. Bendeniz demedim ki, ih
racatımız bir çok mevani dolayısiyle maatteessüf 
yapılamamıştır, zannederim bunları uzun uza-
dıya tekrar ettim. Binaenaleyh bendeniz de bu 
hususta Heyeti Celilenizle ve Hacı Bekir Efendi 
ile hemfikirim. Fakat erkam üzerinde bahis Du
yurulurken mübalağa yapmamak şüphesiz daha 
doğrudur. Bugün iradı "kelâm etmiş olan arka
daşlar jmızın tenkidatı, cevapları bitti. Salı e'el-
sesindeki tenkidata geçiyorum. 

RElS — Müsaade buyurunuz Ferid Beye
fendi. Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında bir 
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çok rüfeka söz almışlardır. Ferid Beyefendinin 
izahatları da bitti. Fakat cepheye ait şimdi iza
hat alınmak üzere takrirler vardır. Paşa Hazret
leri de mevcutturlar. Cepheler hakkında izahat 
vereceklerdir. Buyurun Paşa Hazretleri; 

3. — LÂYİHALAR 

/. — Ankara - Sivas hattının mahrukat ihti
yacı ioin Nafıa bütçesine yirmi bin lira zam ic
rasına dair kanun lâyihası 

REİS — Ankara ve Sivas hattının mahrukat 
bedeli olmak üzere müstacelen 20 bin liranın; 
verilmesi için Heyeti Vekileden bir teklif gel
miştir. Muvazene Encümenine tevdi ediyoruz: 

8. — BEYANAT 

1. — Mustafa Kemal Paşanın Birinci înö?ıü 
harbi hakkında beyanatı. • . 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen- , 
diler! vaziyeti harbiyenin safahatı muhtelif esi ve 
sureti inkişafı hakkında Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri Heyeti Âliyenize daha mufassal ma
lûmat arzedecektir. Fakat kendileri henüz ha
rekâtı idare etmekle meşgul olduklarından bir
az teehhür edecektir. Önün için bendeniz, sizce 
lâzım olan ve bu anda bilinmesi mucibi mem
nuniyet olabilen hususatı hulasaten arzedeceğim. 
Malûmu âlinizdiı- ki, Venizelos'un sükutiyle Yu
nanistan'da bir mesele, bir vaziyeti mahsusa hâ
sıl' olmuştu. Mevkii iktidara gelen Kostantin 'in 
takip edeceği siyaset tamamen taayyün etme
miş gibi idi. Fakat alınan malûmata nazaran 
ingilizler Kostantin'i dahi tazyik ederek kendi 
emperiyalist emellerinin uğurunda bâzice et
mek istiyorlardı. Kostantin Kırallığını tasdik 
ettirebilmek İçin bu hususa mütemayil görünü
yordu. Fakat İngilizlere karşı deruhte edeceği 
vazifeyi ifa etmek için Yunan ordusunu taaruz 
ettirmek ve bu taaruzunda muvaffak olmak lâ-
zımgeliyordu. işte bu sırada idi ki, Etem-ve 
Tevfik ve Reşit hainleri hiyanetlerini fiilen iz
har ederek Yunan ordusuna iltihak etmiş'bulu
nuyorlardı. Efendiler; Yunan karargâhında ve 
Ingilizlerde bu iltihak ile husule gelen beşaşetin 
derecesini takdir etmek için Etem, Tevfik. ve 
Reşit'in zihniyetlerini biraz izah edeceğim, te
lakkilerini tefsir edeceğim.. Bu betbahtlarea Garp 
Ordusunda maddeten ve manen kuvvet olarak 
yalnız onların tahtı emrinde "bulunan insanlar • 
vardı' Esasen ordumuzun kuvei maddiyeşi bun
lardan dun idi. öyle' farzediyorlar, öyle zanne
diyorlardı. Hele maneviyatça ordunun hiç kıyme
ti yoktu. Ancak düşman karşısında ve harekât 
mmtakasmda Etem ve kardeşlerinin kuvveti sa
yesinde ve bu kuvvetin tesiri altında, bu kuvve
tin tethişiyle durabilirlerdi. Yani Kuvvei Seyya-
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re ortadan kalkarsa, onların telâkkilerine göre, 
hemen ordu ortadan kalkacak idi. 

Yine onların zanlannca ve zarını bâtıllannca; 
milletimizde vahdet ve tesanüt yoktu. Milletimi
zin mümessili yegânesi olan Heyeti Aliyenizde de 
hiç bir vahdet ve katiyet azmi yoktu. Binâen
aleyh bütün bu zihniyetleri Yunan karargâhına 
ve bittabii ingilizlere, istanbul'a yetiştirmişlerdi. 

Şüphe yok bundan fazla olarak bütün terti
batı askeriyemizi, nerelerde ne kadar askerimiz 
var, nelerimiz mevcut, vesaitimiz ne derecededir;, 
hangi yerlerden ne kadar, zamanda, ne kadar 
kuvvet getirebiliriz. Bittabii bunları da söyle
mişlerdir. (Allah kahretsin sesleri), işte Kostan
tin'in bundan fevkalâde cüret alarak seri bir 
hareketle zayıf olduğu kendilerince tâyin edi
len istikametten yürüyerek Eskişehir'i işgal ede
rek ona göre harekâtı sairesini tertip etmek 
istemiş olduğu tahakkuk etti. Şüphe yoktur ki, 
bu harekete Etem kendi kuvvetleriyle dahi bil
fiil iştirak etti. 

Etem ve kardaşlarınm kuvveti, henüz kuv
vetlerimiz Gediz civarında bulunurken bir dar
be ile dağıtıldı. Malûmu âliniz onu mütaakıp 
kıtaatı askeriyemiz asıl tehlikenin gelmekte ol
duğu istikamete tevcih edildi. O istikamette 
yani Kütahya havalisinde bazı şeyleri söylemek
te beis. görmiyeceğim. 

Orada (600 - 800) kişiden ibaret ufak bir 
kuvvet Etemi dağıttıktan sonra yalnız üç yüz 
kişi beraberinde kalmıştı. Yanında bir bataryayı 
beraber götürmüş, fakat o bataryanın zabiti 
kaçmıştı. Batarya istimal edilemiyecek bir hal
de bulunuyordu. Bu kuvvetlerin buradan çeki
lip gittiğini görünce yine bir takım insanları 
başına toplamış, altı yüz kişiye, belki sekiz yüz 
kişiye çıkarmış. Bataryaya da ihtimal Yunan
lılardan gönderilen topçularla bir faaliyet ver
miş ve evvelki gündenberi Kütahya'da bulunan 
ufak kuvvetimize tasalluta başlamıştır. Binaen
aleyh evvelki gün, dün ve bugün orada bulunan 
bu cüzi kuvveti, bu âciz kuvveti mütemadiyen 
darbelerle meşgul etmiştir. Hattâ şimdi gelen 
bir raporda «Sağ cenahta Aydoğdu sırtları isti
kametine ricat eden usat £akip olunmaktadır» 
deniliyor. Efendim, işte bu ufacık kuvvet mağ
lûp etmeğe kâfi gelebilir. Fakat bitt.abii vaziyeti 
daha ciddi mütalâa ettik ve bulaşık insanları 
biran evvel tathir edebilmek için oraya süvari 
ve piyade olmak üzere bugün faik kuvvet 
sevk olunmuştur. İntizar ediyorum. Bu faik 
kuvvet bunu büsbütün perişan edecektir, (in
şallah sesleri). Şimdi Fevzi Paşa Hazretleri ha
ber göndermişler, geleceklerdir. Onun .için daha 
çok muhtasar geçeceğim... Asıl inönü meydan 
muharebesine intikal ediyorum : 

Malûmu aliniz kuvvetlerimizi inönü havali
sinde toplamağa başladık, düşman oraya kadar 
geldi. Fakat (Nazif Paşa) mevkiinde ve sonra 
(Pazarcık) mevkiinde daima bir taburdan iba-
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ret olan gayet küçük kuvvetler bütün bu düşman 
ordusuna iki üç gün kadar zayi ettirdi. Düş
mana nazaran az olan kuvvetlerimiz înönünde 
toplanmıştı. Burada vukubulan meydan muha
rebesinde düşman zayiatı azime ile malubiyeti 
his ve idrâk etti ve seri bir suretle ricata baş
ladı. Kuvvetlerimiz malûmu aliniz (Otalbali) 
(Beş kardeş) tepeleri hattında bulunuyordu. 
Dün tekmil ordu düşmanı takiben ileriye doğru 
hareket etti ve dün akşam aldıkları vaziyet 
20 - 30 kilometre kadar daha ileride olmak üzere 
(Gündüzbey), (Metris), (Akpmar), (Karaağaç) 
hattına kadar ilerilediki bu hat piyade kısmı 
küllilerinin hattıdır.. Fakat süvari kolları da
ha ileri gitmiştir. Bir kısım (Bozöyük) bir kıs
mı da (Mezit) vadisine doğru ve daha ileri de 
Söğüt ve Pazarcık istikametinde keşif kıtaatı 
sevkedilmiştir. Bugün,ordu kumandanlığından 
gelen bir raporda düşmanın iki alay piyde 
iki bölük süvari ve bir batarya toptan ibaret 
kuvvetinin Söğüt, Bilecik, Yenişehir, istikame
tinde ricat etmekte olduğu bildiriliyor ve ku-
vayi asliyesinin de (Pazarcık, Nazif Paşa, İne
göl, Bursa) istikametine doğru çekildiği bildi
riliyor. Düşman gayet seri bir ricat yapıyor. 
Bir çok eşya ve malzeme terkederek çekiliyor. 
Yalnız güzerkâhlarmda ahalii islâmiyeye teca
vüz ve zulüm ikamdan geri durmuyorlar. Bu
na mukabil ordu kumandanı doğrudan doğruya 
(Mezit) vadisinden düşmanın hattı ricatını 
kesmek üzere mühimce bir süvari kuvveti sev-
kediyor. Şimalde de piyade ve süvari kuvvetin
den mürekkep bir kuvvet doğrudan doğruya 
(Yenişehir) istikametine doğru düşmanın hattı 
ricatını kesmek emrini almış bulunuyor. Şimdi 
bunun netayieine intizar edeceğiz. Efendim Mec
lisi Âliniz hali içtimada bulunmadığı için, bu 
muzafferiyetin hakikaten pek mühim ve kiymet-
tar olan vaziyeti siyasiye ve askeriyemiz ve ah
vali dâhiliyemiz üzerindeki tesirinin dere<3ei 
ehemmiyetini takdir buyuracağınıza emin ola
rak, İnönü meydan muharebesini kazanmış ol
duğundan dolayı Garp Ordusu Kumandanını ve 
tekmil zâbitan ve kumandan ve efradını Heyeti. 
Âliyeniz namına tebrik etmiştim (Şiddetli alkış
lar)... Belki okudunuz tekrar okuyayım yazdı
ğım tebrik şu idi: 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ve Garp 
Cephesi Kumandanı İsmet Beyefendi 

İnönü meydan muharebesinde Garp cephesi 
kıtaatının yümünlü ve kahir kumandanız altında 
ihraz eyledikleri galebei katiyeden dolayı Zatı 
Devletlerine ve Kahraman Ordunuzun, bilûmum 
kumandanlariyle zâbitan ve efradına Büyük 
Millet Meclisinin kalbi tebrikâtını takdim ve bu 
muvaffakiyetin mukaddes topraklarımızı düş
man istilasından kamilen tahlis edecek olan za
feri katiye bir mukaddeme! hayir olmasını el-
tafı ilâhiyeden tazarru eder ve işbu tebrikâtın 
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umum Garp Ordusu efrat ve zâbitanrna iblâğım 
rica ederim. 

13. M. Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu-
yurüluyor mu Paşa Hazretleri f Bendeniz gerek 
İsmet Beyin ve gerek kumandanların ve ieabe-
denlerin birer derece terfilerini teklif ediyorum. 

REİS MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRET
LERİ — Müsaade buyurur musunuz? Bu mesele 
hakkında daha biraz vaziyeti umumiye tesbit 
edilsin ve ihraz edilmiş olan bu meydan muha
rebesi muzafferiyetini tetviç edecek intizar et
tiğimiz bir kaç şey vardır..-Ondan sonra yine 
tensip buyurursanız buyurduğunuz şey yapılır. 
Efendini İsmet Beyin verdiği 'sevabı da aynen 
okuyacağız: 

B. M. Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine 

Avni hakla İnönü meydan muharebesinin 
kazanlmasından dolayı Büyük Millet Meclisinin 
kalbi tebrikât ve temenniyatı ordunun bütün 
efrat ve zâbitanmı, fahru şükrana müstağrak 
kılmıştır. Mukadderatımızı, istiklâli mutlak ile 

•deruhde. etmiş olan Büyük Millet Meclisine bi-
lâkaydü şart irtibat ve inkıyattan aldığı feyzi 
manevi ve kudsi ile (Şiddetli alkışlar)... Mukad
des topraklarımızın istihlâs vazifesini ifa ede
ceğine ordunun kanaati katiye ile mutmain bu
lunduğunu Zati Riyasetpenahilerine arz ve te

min eylerim. 
12.1.1337 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
1 ve Garp Cephesi Kumandanı 

İsmet 
(Allah muvaffak ,etsin sesleri) 
MUSTAFA KEMAL PAŞA {Devamla) — 

Efendiler; bendeniz bu meyanda Heyeti Aliye-
nize sureti mahsusada teşekküratımı arzetmek 
istiyorum. Sebebini izah edeceğim. Aleyhimi
ze cereyan eden harekâtın hakikaten bir çok 
kalpleri endişeye duçar edecek mahiyette ol
duğunu itiraf etmek lâzımdır. Böyle bir manzara 
karşısında Meclisi Aliniz fevkalâde bir sükûnet, 
itidalidem ve azim göstermiştir. Hükümete, ku
mandanlara, orduya karşı emniyet ve itimadıni 
hüsnü muhafa etmiş ve neticeye kemali sükûnet
le intizar etmiştir. Meclisi Alinizde tezahür 
eden bu hali ulvi emin olunuz hepimize ve bü
tün millete ayın suretle hüsnü tesirini yapmış
tı]'. Eskişehir'den gelen bir çok zevata bizzat 
sorabilirsiniz. Daima buradaki sükûnet oraya 
sükûnet bahşolmuştur. Halbuki düşman Eski
şehir'e iki, üç saat mesafeye kadar gelmişti. 
Eğer Mecliste ufak bir telâş olsaydı bu; bütün 
memlekete sirayet edebilirdi. Hatta orduya si
rayet edebilirdi ve maazallah arzu edilmeyen 
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netayiç karşısında kalınabilirdi, işte Heyeti Çe- I zeylerim (Estafurallah sesleri).'Efendim Fevzi 
''leûi.-iri sükûnet ve metanetinin tesir ve neti- Pa;,a Hazretleri geldikleri vakit daha fazla ma-
cesi oîmck üzere înönü meydan muharebesi ka- lûmat vereceklerdir. Bu kadarle iktifa ediyorum. 
zanılmıştır. Bundan dolayı teşekküratımı ar- I REÎS — On dakika teneffüs. 

ÎEÎNCt CELSE 
Açılma saati: 3 - 30 sonra 

REİS — Reisisani Cemieddin Arif Beyefendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Feyyaz A l B. (Yozgad), Cevdet B. ( Kütahya ) 

REÎS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi açı
yorum. Söz Fevzi Paşa Hazretlerinindir. 

2. — Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın 
Birinci înönü harbi hakkında beyanatı 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLİ FEVZÎ Pş. 
(Kozan) — Reis Paşa Hazretlerinin birinci cel
sede malûmat verdikleri üzere Yunan vaziyeti 
siyasiyesindeki tahavvülün henüz ne netice vere
ceği malûm olmadığı bir sırada Etem 'in isyanı 

vukua gelmişti. Gerek neşriyatı umumiyeden ve 
gerekse elde ettiğimiz malûmatı hususiye ve hafi
yeden Yunan ordusunun seri ve suhuletti bir 
muvaffakiyetle işe başlaması kararı Kostan-
tin'ce gizliden gizliye tertip ediliyordu. Malûmu 
âlinizdir ki Yunan, İzmir 'e çıktığı sırada hiç 
bir mukavemet görmiyeceğini ve suhuletle iste
diği yerleri istilâ edeceğini tasavvur ediyor ve 
askerlerini bu suretle harbe sürüyordu. Fakat 
iki seneye karip neticesiz devam eden mücadele
nin efradı harpten bıktırdığı ve henüz Anadlu-' 
nun onda birini istilâ etmeden verdikleri zayiat, 
uğradıkları sukutu hayal kendilerinin taabbüt 
derecesine çıkardıkları Venizelos 'u ıskata şev
ketti. 

Malûmu âlinizdir ki Yunan ordusu iki kısım 
efrattan mürekkeptir. Bir kısmı eski Yunan aha
lisi ; ikinci kısmı, arazii meşguleden aldığı as
kerler. Eski Yunan ahalisi harbi istemiyor, açık
tan açığa isyan ediyor ve terhis istiyorlardı. 
Ancak (Magaloidea) ile peryerişpap olmuş 
yeni Yunan ahalisi var. Arazii meşgule ahali
si, kısmen bu harbe taraftar bulunuyor. İşte 
bundan dolayı ikiye ayırıyorum. 

Efendiler; malûmu âliniz arazii meşgule; 
henüz ahden Yunanlılara geçmemiş olan arazi. 
Meselâ, Trakya, İzmir, Adalar ahden bizimdir. 
Yunanilerin oradan asker almaması lâzımdır ve 
oradan alman askerler esasen asi addolunur. 
En ziyade harbe taraftar olan arzettiğim bu kı
sımdır. Fakat aldığımız malûmattan bu harbe 
taraftar olan kısım ile ordusunu takviye et

mek ist iyen Yunanistan,, hattâ bu taraftarların 
dahi son zamanlarda ademi memnuniyetine te
sadüf etti. Bu da pek çok kararlarla tebarüz 
etti. Bunları arzdan maksadım, Yunan ordusu 
kabiliyeti taarruziyesini kaybetmiş olduğundan 
yeniden sıkı bir takım tedabir ile buna bir şev-
kü gayret vermek istenildiği sırada Etem'in 
vâki olan teşvik ve tahriki kendilerine büyük bir 
fırsat temin etmiştir. Bu büyük lâkırdısı haki
katen hesaba müstenit bir muvaffakiyeti aske
riye temin edecek derecede idi. Malûmu âliniz 
bizim takibata memur olan kıtaatımız şimendi
fer hattından uzaklaşmış, Gediz'e varmış ve 
Bursa cephesinde ancak bir fırkamız kalmış
tı. Düşman bunun tafsilâtına vâkıf değildi. Fa
kat Etem şüphesiz daima temasta bulunduğu 
için ne kadar kuvvetle takip olunduğunu ve teda-
birimizin neden ibaret olduğunu,.geride ne bulun
duğunu bildiği için bunlara dair düşmana vazıh 
malûmat verdi. 

Kolaylıkla anlaşılacağı üzere ordumuz kısmı 
küllisiyle Gediz ve Uşak' şarkında tecemmu et
miş bir vaziyette idi. Bunun takriben bir haf
ta uzağında bir fırka Bursa cephesinde bulunu
yordu. Bursa cephesinde bulunan fırka da üç, 
dört günlük mmtakada ileri mevazii işgal 
ederekten büyük bir cepheyi setrediyor, en ba
sit bir hesapla düşmanın, yapacağı iş, en zayıf 
herhangi bir cenahtan deldiği gibi önüne bir 
kuvvet tesadüf etmeksizin doğru Eskişehir'e gi
recekti. Bu, gayet mantıkî ve askerî bir hesap
tır. Uşak'tan taarruz edemezdi. Çünkü kısmı 
küllimiz orada bulunuyordu. Etem kuvvetlerinin 
de perişan edilmiş olduğunu ve bir şey yapama
yacağını bilirdi. Orada bir nümayiş hareketi 
yaptı ve hattâ îslâmköy'ünde kalamıyarak ve 
bir baskından korkarak hemen ertesi gün çekil
di. Sonra arzettiğim gibi, geçen gün Menderes 
cenubuna geçti, Çivril'e geçti. Böyle birtakım 
nümayiş harekâtı ile nazarı dikkati celbetmek 
istedi.,Aynı zamanda 24 ncü fırkaya iki koldan 
taarruz etti. 
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Haritaya bakarsak efendiler bizim müdafaa 

mevzii olan Nazifpaşadan Mezit vadisiyle inö
nü'ne kadar mesafe gayet kestirme bir yoldan 
kırk kilometredir. Oradan da Eskişehir yirmi ki
lometredir. Yani hepsi altmış kilometredir. Bir 
süvarinin gayet suhuletle bir günde katedeceği 
mesafe demektir. Düşman bir süvari alayıyla 
ihate ve bir süvari livasının bir kısmını Mezit 
ovasından sürdü ve bu taarruzda muvaffak ol
saydı biz Gediz havalisinde iken derakap Eski
şehir'i istilâ edecekti ve arkasından kolordusu 
iki günde.gelip arkamızı kesecek idi ve Uşak'
tan asi Etem'in cephemizi perişan edeceğini ta
savvur ediyorlardı. Bu suretle memleket arzu 
edilen şekle girecek ve düşmanlarımıza teslim 
olacaktı ve memleketin dâhiline akıncı kolları
nı sevkederek, orduyu tefessüh ve perişan etti
receklerini tasavvur ediyorlardı (Allah muha
faza etsin sesleri). Düşmanlarımızın melûnane, 
iblisane olan bu tasavvurları .milletin seneler-
denberi gösterdiği hissiyatı vataniye ve azmi 
fedakâranesinin karşısında, tevkifatı süphani-
yeye mazhariyetle, tamamiyle sıfıra müncer 
olmuştur. Düşman zannediyordu ki ; nereye te
veccüh edersem bir sene evvel olduğu gibi, her
kes tüfeğini atıp kaçacak ve Etem zannediyor
du ki; tayyareden attığı beyannamelerle geliyo
rum ha! der demez bütün ordu silâhını bırakıp 
kaçacak, tşte böyle gayet âdi ve basit zihniyet
lerle düşman bize saldırdı. Şüphesiz ki, millet 
yalnız bir şaki Etem 'in kuvveti üzerinde durmu
yordu. Onların zannettiği gibi millet cebren harp 
etmiyordu. Azmiyle ve tamamiyle iman ile, 
hedefini bilir bir surette harp ediyordu. 

Efendiler; emin olunuz ki, harbi umumide 
gösterilen kahramanlık bu defa da gösterilmiş
tir. Nazif paşa'da bulunan bir kıtamız on beş 
misli bir düşmanla harp etmiş, bize bir gün ka
zandırmıştır. Ondan sonra efendiler Pazar
cık'ta bir hücum taburu, bir depo taburu düş
manın yirmi misli kuvvetine karşı sebat ederek 
bir gün daha kazandırmıştır (Alkışlar). 

Sonra efendiler Köprühisar'da bir alayımız 
düşmanın iki alayım perişan etmiş, bozmuş ve 
iki gün kazandırmıştır. Bir dümdar taburumuz 
Bilecik cephesinde on iki saat, topları dahi olma
dığı halde, top altında sebat etmiş, akşama ka
dar vakit kazandırmıştır (Alkışlar). Bu suret
le düşmanın on iki saatte Eskişehir'e gelmek 
hususundaki tasavvuratı üç gün teehhür etti. 
Bu müddet zarfında lâzrmgelen kuvvetler yetiş
tirildi. Düşmanın gelen kuvveti on beş bin mev
cudunda idi. Bizim bunun karşısında toplaya
bildiğimiz. kuvvetler sülüsüne baliğ olmuyordu. 
Mamafih iki gün devam eden taarruzları tama
miyle kırıldı ve akşam üstü serian ricata mec
bur oldular. Biraz daha kalsa idiler yetiştirece
ğimiz kuvvetler bir taraftan düşmanın kırılan 
kuvvei mâneviyesi ve bir taraftan bizim madde
ten ve manen artan kuvvetlerimiz dolayısiyle 

düşman Eskişehir önüne geldiği gibi esir olmak 
; ihtimali olduğunu anlar anlamaz derhal kaçtı 
I ve öyle bir kaçış ki her şeylerini döke saça ka-
; çıyorlardı. 
j Bugün aldığım son malûmatı müsaadenizle 
i okuyayım efendim. 
I Düşman iki alay, iki bölük ve bir tabur, bir 
| batarya ile Söğüt, Bileeik ve Pazarcık ve İnegöl 
| istikametinde bir çok eşya ve malzeme terkede-
! rek süratle çekilmektedir. On iki zevale kadar 
i Söğüt ve Pazarcık mevzilerini tahliye etmiştir. 
i Süvari keşif kollarımız buralara kadar ilerle

miştir. Düşman Karaköy istasyonunu ihrak etti-
! ği gibi, bir çok kurada ahaliyi katil ve bir çok 
j kadınların ırzına tasallut etmiş (Kahrolsun 
I sesleri). Ahaliye ait bir çok mevasiyi almış gö-
j türmüş. 
I REFİK B. (Konya) — ingiliz medeniyeti 
j iftihar etsin. 

FEVZl Pş. (Devamla) — Düşman malzeme-
I sini Bursa'ya kadar köylülerin vesaiti ile nak-

letmişlerdir. Düşman efradı Bursa'ya kadar çe
kileceklerini söylemişlerdir, ikinci süvari grupu 
bugün Mezit vadisi boyunca Nazifpaşa hattına 
kadar ilerileyecek ve arkasından şimalden, Yeni
şehir istikametinde taarruz yapacak. Bu suretle 
inönü muharebesi düşmanın felâketiyle netice
lenmiş ve Büyük Millet Meclisinin genç ordusu, 
daha henüz ikmal olunmamış ordusu ilk rüşdünü 
bu suretle ispat etmiştir. (Sürekli alkşılar) In-
şaallâh kariben kemale gelecek bu ordu milletin 
bütün arzularını bilâ noksan ifa edecektir. 

REFlK B. (Konya) — Tevfiki Hûda daima 
ordumuzla beraber olsun. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Teessüfe şayan 
bir cihet varsa o da milletin tamamiyle bir şük
ranı nimet göstererek kendisine eyilik ettiği eş
hası başında taşıdığı halde bunlardan biri olan 
Etem düşmanla, beraber ve düşmanın baş ku
mandanlığının emri altında bizi imha plânını 
takip etmiştir. (Allah kahretsin sesleri). Bir ta
raftan Yunan kuvvetleri Eskişehir'e şimalden 
taarruz ederken Etem'in Yunanlılarla takviye 
edilmiş bazı kıtaatı cenuptan Kütahya üzerine 
taarruza başladı. Fakat Etem ve avenesinin hiç 
tasavvur etmedikleri (Ve geliyorum ha) ile'ka
çıracağını ümit ettikleri ordumuzun böyle iki gün 
zarfında kat'î galebeleri ile düşman çekildiği sı
rada o da zannediyordı ki ben. de Kütahya'yı 
alacağım. 

Kütahya 'da bir tabur kuvvetinde bir cüzüta-
mımız vardı, bunu iki gün tevkif etti. Sonra yeni 
yetişen kuvvetlerimiz kendisini bozdu ve takib 
ediyor. Alınan telgraf ta budur. • 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Inşaallâh 
yakında onu da esir ederiz. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) - - Sağ cenahta 
tardedilen usat takip edilmektedir. Bu suretle 

I düşmanın hainane ve iblisane pilânlan avni Hü-
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da üe ve milletin iki taraf dan muvaffakiyeti ile 
neticelenmiştir. 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Efendim bun
lara usat denilmesin, hain denilsin. 

NAFİZ B. (Ganik) — İnşaallâh Etem bilâ-
hara Yunan süngüsü altında geberecektir. Bunu j 
kaydediniz herhalde bu olacaktır. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Zaten bu milletin 
kadrini bilmiyen elbettfc geberir. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — 
Çivril'de bir fırka askerimiz vardı. O; duruyor 
mu, çekildi ani? i 

FEVZÎ PAŞA — 0, bir tertibatı askeriyedir. 
Rica ederim bunu sormayın. Tertibatı askeriyeyi 
ifşa etmek doğru değildir. 

Malûmu âlinizdir ki efendiler düşmanın bizi 
ifna etmek istediği noktai istinat üçtür. Birin
cisi müşkilâtı fenniyemiz, ikincisi onların tari-
finee rüşdü siyasiye henüz daha mazhar olama
yışımız, üçüncüsü de cephanemizin mahdudiyeti. 

Müşkülâtı fenniye; malûmu âliniz fabrikamız 
yok, ustalarımız yok. Şüphesiz şimdiki muharebe
ler sınai mücadele halinde devam ediyor. Avru
pa'nın sanatı karşısında, Avrupa'nın mede-
niyyeti karşısında bizim böyle vesaitimiz nok
san, hattâ yok derecesinde olduğu halde 
mücadelemizin İmkânı olmadığına onlar kani idi. 
Bunu -ifade etmişlerdir. 

REFİK B. (Konya) — Avrupa'da medeniyeti 
hakikiye yoktur, buradadır medeniyeti hakikiye. ı 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Fakat Efendi
ler; biz bunların kusurlarını gösterdiğimiz fili-
yat ile tekzib ettik, evvelâ toplarımızın kamaları
nı almışlardı. Bizi topsuz bırakmışlardı. Biz eli
mize geçen ve kendi milletimizden olan usta
larımızla bir orduya yetişecek kadar top kaması 
imal ettik ve bu sefer Yunanlıların kafasını 
kıran toplar da o toplardır. (Allah muvaffaki
yet ihsan buyursun sesleri). Tüfeklerimiz noksan 
idi. Biz elimize geçen ustalarla ordumuza kifa
yet edecek kadar tüfek, cephane yapıyoruz ve 
bundan başka, Reis Paşa Hazretlerinin burada 
buyurdukları veçhile, cephanemizi ikmal ettik. 
Nasıl ikmal ettik biliyor mısınız? Düşmanlarımız
dan aldığımız cephaneler bugün bizim şimdiye 
kadar olan cephane sarfiyatımızın beş on mislini 
Ermeni 'lerden aldık ve bunu ilân ediyoruz. 
İngiliz'ler bize cephanesiz dedikleri, halde biz 
otuz yedi milyon cephane aldığımızı söyliyoruz 
ve bununla on sene daha harp ederiz. Vesaiti 
medehiyeden yol yoktur, otomobil yoktur dedi
ler. Otomobillerimizi işlettik, benzin bulduk Şi
mendiferlerimizde kömür yok, odunla işlettik. 
Kömürle de işledeceğiz inşaallâh ye bizi vesaitsiz
likle itham eden düşmanlarımızdan Fransız 'lan 
bizim halimize döndürdük. Onların istifade etti
ği şimendiferleri bozduk. Şimdi Fransız ordusu 
develerle erzakını, mühimmatını taşıyor (Han
deler) . Inşaaallâh avni hakla, Refik Bey biraderi-
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mizin buyurdukları gibi, düşmanların en büyük 
kuvveti olan sanayii memleketimize ithal edece
ğiz. Ona da başladık. 

İkincisi milletknizin rüşdü siyasisi.., evet bun
lar bazı şahsiyetlere, bazı mazi perest kimselere 
gayet merbut olurlar, onun için çabuk tebdili 
zihin edemezler. Biz bazı zevatı elde etmekle bu
nun içinde öyle nifaklar peyda ederiz ki az za
manda bunlar kendiliğiyle sukut ederler dediler 
ve yaptılar. Bir çok yerlerde vekayi çıkardılar. 
Fakat bunlar o kadar ekalliyette kaldı ki mille
timizin ekseriyeti az zamanda Hükümetimize em
niyet etti ve çarçabuk bunlar bertaraf oldu ve 
artık bundan sonra büyük isyanlar mevzuubahis 
olmaz. Düşmanlarımızın son kozu da âsi Etem'in 
isyanıdır. O da az zamanda perişan oldu. (İnşa
allâh sesleri). 

Üçüncüsü cephanenin mahdudiyeti; ki arzet-
miştim, mahdut olan cephanelerin biz on mislini 
ikmal ettik. Bugün kendilerine teslime mecbur 
olacağımızı zanneden düşmanlarımızın önüne bi
dayetten on misli daha kuvvetle çıkıyoruz ve 
millet bu azim ve iradeyi bu vahdet ve tesanüdü 
gösterdikçe inşaallâh gelecek sene genç ordumuz 
daha kuvvetli olacak ve kemale erecek ve düş
manlarımıza her arzumuzu kabul ettirecektir. 
(Alkışlar). 

MAZHAR MÜFİT- B. (Hakkâri) —Arka
daşlar! bazı vekayi ve bazı hadisat ve harikalar 
vardır ki bir milletin kahramanlarını onun hav-
salai mubahatı ve tarihinin sütunu mefahiri bile 
istiab edemez. İşte, bugün buna delil olarak 
İnönü meydan muharebesini kazanan o vatanper
ver o gazanfer orduyu gösterebiliriz (Alkışlar) 
(Yaşasın sesleri). Efendim İnönü meydan mu
harebesinde, cihanda ölümden daha müthiş daha 
sail bir şey olduğunu gösterdik, evet efendiler! 
diyorum ki: ölümden daha müthiş, ölümden daha 
beter bir şey gösterdik. O gösterdiğimiz şey ise, 
İslâm ruhu, Osmanlı kabiliyeti, Osmanlı vatan
perverliğidir. (Alkışlar) Biliyoruz ki- efendiler, 
înonü meydan muharebesi başladığı sırada orada, 
mevcudiyetimiz için harbe girişen kardaşlanmıza 
muavenet için dimağlarımız meşgul ve kalblerimiz 
çarpıyordu. Fakat yapmakta olduğumuz mftna-
kaşat ve hesabatm kuvvetlere, vesaiti cenk ve 
cidal üzerine olması pek tabii idi. Hesabat riya
ziyenin, malûmu âlileridir ki, hissiyat ve ilham 
üzerinde, fevkinde bir mevkii vardır. O; tahak
küm eder. Biz böyle biliriz ve böyle idi. Fakat 
arkadaşlar hissiyat ve ilhamın da kendisine mah
sus büyüklükleri varmış. Hissiyat ve ilhamın da 
düsturlarla, muadelelerle mukayese edilemiye-
cek kadar mevcudiyeti varmış. O ne idi? Biz bu
radan asker yetiştirmeğe uğraşırken o muhterem 
ordunun kumandanı; lüzumu yok, muavenete ih
tiyaç yok. Daha lâzım olan yerlere sevkediniz 
diyordu. Ad eden faik olan düşmana karşı riya
ziye ile sabit olan bu vesaiti cenk ve cidalce faik 
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olan düşmana karşı bizim ordumuz yalnız bir he-
sab ile hareket ediyordu, hesabı maddi ile değil. 
O ıhesab ise gaza ve şahadet hesabı idi ve işte 
orduyu bu hesabatı riyaziyenin hilâfında mu
vaffak eden bu his idi Yani gaza ve şehadet 
hissi idi. O halde efendiler, İnönü meydan mu
harebesinde, bu his ile bu ilham ile vatanperver
likle hareket bu orduya karşı, (Elenos) palikar
yalarının adeden tefevvukunun vesaiti cenk ve ci-

. dalce ehemmiyetinin hiç hükmü olmamıştır. 
Sonra efendiler, muhterem Müdafaai Milliye 

Vekil Paşa Hazretlerinin müteessifane beyan 
ettiği ehli isılâmın bir kıtali meselesi vardır. Kâ
firden beklenen zaten bu idi. Evet giderken 
son edebsMiği de yapmış, katletmiştir. .Sonra 
efendiler, bu noktada resmi Avrupaya değil; 
ilmi Avrupa'ya, medeni Avrupa'ya, sanatkâr 
Avrupa''ya hitap edeceğim efendiler. . Nerede 
bu medeni Avrupa? Efendiler, nerede bu medeni 
ve ilmi Avrupa? Efendiler, şiiriyle, medeniyeti 
ile tahavvül ettiğimiz Avrupa, nerede? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Loit Corç'un 
pençesinde! 

MAZHAR MÜFİT B. — Efendiler, mazinin 
mezalimine müverrihlerinin kalemiyle daima 
seyli melanet gönderen medeni Avrupa nerede? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Papas hır
kasına bürünmüş... 

MAZHAR MÜFİT B. — Fakat efendiler, 
biliyorsunuz ki, Kurunu Vııstadanberi - Tabii 
tâbirimi muvafık görürsünüz - Medeniyeti hiris-
tiyaniyede mevcut olan bir şey vardır: İslâm ada
veti; bu adavet Kurunu Vııstadanberi gelmiş, 
bugüne kadar dayanmıştır.. Fakat efendiler, 
ona karşı ine, deminden arzettiğim gibi, bizde 
kırılmayan ve sarsılmayan, Avrupanm zannet
tiği gibi ölmeyen ve ölmemiş olan bir şey var
dır ki; O da dini islâm'dır (Alkışlar). 

Efendiler, makası di ulviyemizi istihsal emrin
de İnönü muh.arebatınm -bize pek büyük bir yar
dıma olmuştur. Yani istihdaf ettiğimiz, gayeye 
emin olunuz ki, bizi daha ziyade, takarrüp .et
tirmiştir. Dlı cihetle orada fedayi can eden o 
muhterem şühedamıza ve muhterem kardeşleri
mize -falj hakir itti.hafiyle beraber orada erkekler 
gibi vatanı için döğibdi kadınlarımıza da selâm 
ve şükranımızı takdimle kesbi mübahat edeceğiz. 

ÎIOCA FEYZİ Ef. (Malatya) — Lillâhilfa-
tilıa... 

(Ervahi şühedaya fatihalar ittihat" olundu) 
MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Muhte

rem; Paşa Hazretleri demin buyurdular ki: bu 
müthiş ve tehlikeli ânda Büyük Millet Meclisinin 
göstermiş olduğu sükûnet hakikaten şayanı tak
dirdir. Evet Paşa Hazretleri; Millet Meclisi ih
timal ki, kavaninin, ihtimal ki, muamelâtı âdiye-
nin müzakeresini münakaşa edebilir. Fakat va
tan tehlikede denildiği takdirde Millet Meclisi, 
ordusu gibi, Millet Meclisi, Heyeti Vekilesi gibi 
yekdil ve müttehit olarak vukuatı kemali sükû-
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netle karşılarlar Paşa Hazretleri! (Alkışlar). 

MU&TAFA KEMAL Pş. — Teşekkür ederim. 
MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) -+ Bina

enaleyh Paça Hazretlerinin Meeüs hakkındaki şu 
beyanatına rüfekam namına teşekkür ederim. 
Ve zannederim buna Heyeti Celile iştirak eder 
(Hep iştirak ederiz sesleri) ve bendeniz de ar
kadaşlarımın tercümanı olarak söylüyorum. Mü
saade buyururlarsa (Hay hay sesleri) Heyeti Ve-
kilemiz istihdaf ettiğimiz gayeye ve maksadı ul-
viyeye vâsıl olmak için Allahın lütfü keremiyle 
çalıştıkları müddetçe bu Büyük Millet Meelisi 
onların muin ve zahiridir. (Sürekli alkışlar). 

SALİH :B1- (Erzurum) — Efendiler! bende
niz Mazhar Müfit Bey gibi hesabi bir şey arzede-
<?ek değilim. Her müslüman bunu iyi bilir ki, 
ve bilmelidir kıi, bu bir salib harbi ve salib me
deniyetidir. Bunun .içerisinde başka bir şey ara
mak abestir. -Müslümanların azlığına veya çok
luğuna, silâhına ve silâhsızlığma gelince Cenabı 
labbülizzet Kuranı Gerilinde (Keminin fietin ka-
liletin ğalebet fieten kesireten bi izniÛâiı). Az az 
insanlar, hiç .şüphe etmem ki: Az cemaat, (fietin 
kalila) çok kâfirleri kalıredecektir. Buna, tarih 
şahittir. Çünkü Nuru Cenabı Ahmet Mekkei 
Mükerreme'de dünyaya geldiği zaman Âlem kü
für ile memlû iken bu zatı âli kadir bu cemaatı 
islâmiyeyi, bu cemiyeti kübrayı başına topla
mıştır. < O Nuru Ahmedî sönmiyecektir ve bunun 
ı• Gınasını biz yakacağız. Bu kahraman müslü-
man-1-arm meydanı harpte fedayi can eden kalı
ra man evlâtlarına Meclisimizin en büyük selâm-
kiriyle İjember bu günden itibaren muhassasatı-
nıı^dan (25) er lira bir para katedip kendilerine 
çobun armağanı diyerek bir heyeti mahsusa ile 
bir m-iktar --tütün, göndermek temenniyatında 
İnil umuyorum. (Muvafık sesleri; 

MIMIİTTİN BAHA B. (Bursa) — Bu vata
nın büyük millî günlerini görmesini çok temenni 
ettiğim, fakat maatteessüf bugün' bize ancak cen
netten bakmak suretiyle tatmini kalp ve amal 
eden büyük bir şairimiz: 

Biz ol âlihinıem erbabı ceddü içtihadız kim 
Cîhangirane bir Devlet çıkardık bir aşiretten. 

Demişti. Onun söylediği, ondan cok zaman .evvel 
ve bugün hârikalar yaratan bir millet; altı yüz 
sene evvel Kemal Beyin dediği gibi cihangirane 
bir Devlet vücuda getiren bu millet, bugün de 
bütün Avrupanm hücumuna mukabil, hâttâ bü
tün dünyanın-'hücumuna- mukabil, yalnız başına 
Anadolu ortasında Osmanlı Devleti . vücuda ge
tirmekten daha muazzam bir iş gördü. Osmanlı 
Devletinin vücuda getirildiği zamanda bize hü
cum edenler bu kadar çok değildi. Düşmanları
mız bu kadar kuvvetli değildi. Efendiler, mü
saadenizle söyleyeyim. Dinimizde bundan... Nasıl 
söyleyeyim? Demek istiyorum ki, bu kadar zayif-
lamış değildi. Rica ederim, hüsnü telâkki buyu
run, o zamanki salâbeti diniye, bugün yoktur, 
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temenni ettiğimiz budur. Allaha, onun muazzam 
peygamberine arzı şükran etmeliyiz ki, bugünlerde 
bu zayıf kalbimizle bu kadar muazzam işler gör
dük. 

Efendiler, bundan üç gün evvel düşmanları
mız In'önün'de bulunuyordu. O zaman milletin 
bir kısmı zayıf, bir kısmı- ekalli kalil olmakla 
beraber - âtinin tahtı tehlikeye düştüğünden kor
kuyorlardı. Paşa Hazretlerinin işaret buyurdu
ğu veçhile, sizin Meclisiniz dâvanın burada, orada 
değil, gayede olduğuna karar verdiği için lâ-
kayıt ve mutmaindi. Cenabı Allahın' azametin
den ve Peygamberin vadinden emin olarak istik-* 
balin nasıl olsa bizim lehimize tecelli edeceğin
den, ordunun kuvvet ve kudretinden emin bulu
narak orduya itimat ettiler. Ordudan bahseder
ken efendiler Meclisimizde hüsnü niyetle sarfe-
dilmiş olan bazı kelimelere ircaı nazar etmek, 
o kelimeleri yine bu kürsüden reddetmek isterim. 
(Geçen geçmiştir sesleri). Düşmanlarımız, Paşa 
Hazretlerinin de işar buyurdukları veçhile, ku-
vei mâneviyemizi kırık bulduklarından ve arka
larında İngiliz gibi muazzam bir Devlet olduğun
dan cesaret alarak milletimize, namusumuza ve 
haysiyetimize taarruz etmek istediler. Fakat bil-
melidiler ki, mahvolmak bilmiyecek olan bir iman 
ve istiklâl hakkında bir itimat Acardır ve bu iti
madı nefis daima bizi kurtarmıştır ve daima kur
taracaktır. Hüsnü niyetle olmakla beraber bir 
hafta evvele ait hakikati görmemekten mütevellit 

.bil' günahımı bu kürsüden itiraf etmek isterim. 
Müslüman kanı dökülmem esini çok temenni ettik. 
Tahmin edemediğimiz bir alçaklığın, havsalamı
zın al ıraya cağı bir namussuzluğun bazı eşhasta te
celli etmiş olacağına imkân-ve ihtimal vermemiş
tim. Düşmanlarımız bu sefillerden de cüret al
dılar. Müslümanları tefrikaye düşürmek zu'-
miyle' müslümanlar arasında tefrika çıkararak 
hariçten yıkamadıkları muazzam" milleti dâhilden 
yıkmak için'bazılarını teşvik veyahut iğfal etti
ler. İğfali kabul etmiyoruz. Efendiler o hain
lerle ittifak ettiler. Düne kadar, bugüne kadar 
havsalaları o. sefil ahlâksızlığı kabul etmiyenler 
varsa onlarla beraber yunan süvarilerinin bulun
duğunu ilmelyakin söyleyenler olduğunu arze-
d erini. 

Efendiler, buraya gelen her fert her âza evin
den çıktığı, masum yavrusunu göz yaşlariyle 
terkettiği, refikasiyle helal lastiği, ve pederinin 
elini öperek ayrıldığı zamanda ahdetmişti: Ya 
bu Devleti kemali istiklâl ile yaşatacak veyahut 
bu milleti esaretten kurtaracaktır.- Babasına bı
raktığı masum evladına yârın şeref ve şan vere
cek bir surette, avdet edecek veyahut, bu Millet 
Meclisi bütün efradiyle beraber düşmanın önün
de öleeektir. (Alkışlar). 

Ölmek efendiler,; kemali itimat ile söylüyo
rum, ölmek bu millet için yoktur. En âciz zan
nedildiği zamanda, en. muavenetsiz zamanlarında, 
düşmanlarının en kuvvetli göründüğü zamanlarda 

hatır ve hayale gelmez hârika gösteren bu millet 
batmaz. Efendiler, silâh yok, top yoktur dedi
ler. Osmanlı ordusu çürümüş dediler. Harbi 
Umumiden sefil ve perişan çıktı dediler. İhti
yarları naümit, gençleri namert, çocukları esa
rete lâyıktır dediler, ihtiyarlarının gözlerinde 
parlayan nuru imana bakınız. Meclisinizin için
de o muhterem adamlar vardır. Hariçte de var
dır. Gençlerinin fedakârlığına bakın ki, bütün 
dünyayı karşılarında gördükleri halde, bütün 
dünya fabrikalarının alât tahribiyesini düş
manlarının elinde gördükleri halde ellerinde 
kırık tüfeklerde onların üzerine hücum ettiler 
ve onları kahrettiler. 

Efendiler; dünyayı pay i kahrı altında ezmek 
isteyen ve hakikaten ezen, müttefiklerini al-
dadan, zayiflarm beynini ezmekten zevk alan, 
kızdığı zaman insanları hududu hâkimiyeti için
de dört ayak yürüten bir İngiliz milleti var
dır. Onlar; Harbi umumide galip gelen Fran
sızlar], İtalyanları esir etmişlerdir. Bugün 
İtalyanlar, Fransızlar ademi arzularına rağ
men onun arkasından gidiyorlardı, onun 
esiridirler. Azaınetiyle dünyaya sığmayan, ci
hana meydan okuyan ve dünyanın en yüksek 
askerî bir milleti olan bir Almanya vardı, o 
Harbi umumide mağlup olmuştur. Ve bugün 
bir köşeye çekilmiş felâketin karşısında inle
mekten başka birşey yapamıyor. Efendiler ma-
lup olan her millet zayıf ve galip olan her mil
let müttahir. Yalnız zayıf olmayan ve yalnız za
af hissetmeyen bir millet vardır onu siz temsil 
ediyorsunuz. Onunla iftihar ediniz (Sürekli al
kışlar), • 

Gözlerimizi maziye çevirdiğimiz zaman bir 
sene evvel mefahiri milliye ile mali olan o mazi 
karşısında gözlerimiz kamaşır, hale baktığımız 
da titrer, ağlar, birbirimizin yüzüne bakmaktan 
sıkılırdık. O zaman ruhu millimizi gaybetmiş 
değilsek bile Harbi umuminin, vurduğu darbe
nin husule getirdiği sersemlikle o vaziyette 
bulunuyorduk. Ne vakit ki, gözlerimiz bir bi
rine bakmaktan utanır oldular. Ne zamanki 
evimize gittiğimiz zaman kadınlarla görüşemez 
olduk. 'Mağlûbiyetin verdiği bu yükü omuzlar 
taşıyamaz, kalpler götüremez oldu. O küçük göz
lerimiz daima yere bakmak zilletini kabul etmi-
yecek bir göz olduğunu idrâk etti. O zaman göz
lerimiz içinde Peygamberin vadini okuduk, 
AI lalı ııı vadini okuduk, ecdadımızın ruhunu 
okuduk,'tarihini okuduk ve istikbalin zulmünü 
gördük. 

Efendiler; ondan korktuk, nura koştuk: O 
nur sizin kalbinizde gömülüdür. O nur ora
dan daima neşri ziya edecektir. O nur islâmi
yet 'nurudur, o nur Türklük ve milliyet ruhu
dur. O nur ile biz kalbimizi, •mazimizi, istik
balimizi tenvir ediyoruz. Bize düşman olanları 
yaktık' ve yakacağız. Efendiler isterlerse Yu
nanlılar kaçarken köylerimizi yaksınlar, ister-
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lerse çoluk çocuklarımızı kessinler, isterlerse 
kadınlarımızı harap etsinler, fakat ölmiyecek ve 
ölmiyecek olan bir şeyi vardır. Bu milletin 
ruhu, o kadınların çocukları, o kesilenlerin ba
baları, kardeşleri. Onlar sizin için birer kuvvet 
oluyor. Efendiler; bir ölüyorsa on doğuyor, bir 
kişi eksildikçe ruhlarımızda on kişilik bir kuv
vet buluyoruz, o kuvvetler, medeniyet âlemi için 
bir yangın ,ise, bizim ruhlarımız için bir nur; 
şehit makberleri için meşali teselli olsun. Köyler 
yanarken, mezarlar, şehitlerin ruhu, memle
keti kurtarmak yolunda yanan köylerin ışık-
lariyle aydınlanacaktır. Zararı yok efendiler. 
Çok yandık, çok harap olduk. Bu Avrupa de
nilen medeniyet kütlesi, bu sefiller ve sefihler 
kütlesi üç yüz senedenberi bir şey yapmak için 
çalıştı. Evet çok yandık, çok harap olduk. 
Avrupalılar ellerinden geleni yaptılar. Onların 
bizde vüeude getirdikleri yangınlar, rühları-
nıızdaki külleri dağıtmak için birer rüzkâr oldu. 
yananlar yanarken, ölenler ölürken, doğanlar 
da daha kuvvetli, daha metin, daha gayretkâr 
daha azimkar oluyor. Ben istikbale bu ümit ile 
bakıyorum, ölenler için fatihalar niyaz ede
rim. Kalanlar için muvaffakiyetler ve altı yüz 
senedenberi şahamet timsali olan ordu için de 
sanlı galibiyetler temenni ederim. (Alkışlar). 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Arkadaşlar Muhiddin Beyin gayet kiymetli söz
lerinin hâsıl ettiği hissiyata tercüman olmak 
üzere bir iki kelime arzedeceğim. Milletimiz 
bugün bütün mazisinde olduğundan daha çok 
ve ecdadından daha çok ümidvardır. Bunu ifa
de için şunu arzediyoruın. Kendilerinin tabiri 
veçhile cennetten vatanımıza nigehban olan 
Merhum Kemal demiştir k i : 

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 
Yokmudur kurtaracak bahtı kare maderini 
işte ben bu kürsüden bu Meclisi Alinin Reisi 

sıfatiyle, Heyeti Aliyenizi teşkil eden bütün 
azanın her biri namına ve bütün millet namına 
diyorum ki: 

Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini 
Bulunur kurtaracak bahtı kare maderini 
(Sürekli alkışlar). 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 

tııöııü zaferinden bir fali hayır tefeül ediyorum. 
Efendiler; binayi Devlet ye saltanatı Osmaniye 
tesüs edeceği zaman İnönü'nde Osman Gazi'nin 
bir harbi vardı. O harpte muzaffer oldu ve Salta
natı Osmaniye teessüs etti. Bizim bu muzafferi-
yetimiz de; yine o -mevkide bizim gayemizi is
tihsal edeceğimize ve pek muhik ve meşru olan 
ve bu hususta hiç. birimizin kalbinde zerre ka
dar bir şüphe olmayan yeminimiz veçhlie müt
tehit ve müşterek bulunduğumuz o gayeye bizi 
isal edeceğine tarihi bir delildir. Bu hususta 
fazla söylemiyeeeğim. Bu bizim kalbimizde bir 
iman şeklinde tecelli ediyor, İnşallah Paşa 

Hazretlerinin de buyurduğu gibi vatanın bağrı
na düşmanın dayadığı hançerin yerine biz on
ların kalbinde tüfeklerimizi patlatmak suretiyle 
vatanı istihlas edeceğiz (inşallah sadaları). 
(Müzakere kâfi sesleri). . 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Müsaade bu-
yurulur mu? Bendeniz uzun söz söylemiyeeeğim. 

REÎS — Sizden evvel söz alanlar var efendim 
efendim. (Müzakere kâfi sesleri). Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el- kaldırsın. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Kâfi, 
ağız- tadiyle kalsın. 

REÎS — Müzakere kâfi görüldü: Efendim bir 
takım takrirler vardır, onları okuyacağım: . 

6. — TAKRİRLER 

1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Mebuslardan 
cephelerde harbe iştirak edenlerle yine cephelerde 
vazife alan doktor Mebusların isimlerinin zapta 
geçmesine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Cephelerde nefer hizmeti yapmak üzere harbe 

iştirak eden arkadaşlarımızla doktorlarımızın 
isimlerini tfzkâr ve zapta geçmesini teklif ey
lerim. . 

izmit Mebusu 
Sırrı 

Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Neşet B.' (Üskü
dar) . Yusuf Ziya B. (Mersin), Memduh B. 
(Karahisar şarki), Rıza B. (Muş), Sabit B. (Kay
seri), Sami B. (İçel), Hamdi Namık B. (izmit), 
doktorlardan Operatör Emin B. (Bursa), Fuat 
B. (Bolu), Abidin B. (Lâzistan). 

RElŞ — Bunun zapta geçmesini arzu ediyor
lar. Zapta geçiyor. Diğer teklifler var. Onları da 
okuyacağım: 

2. —Mersin Mebusu İsmail Safa Beyle arka
daşlarının, İnönü meydan muharebesinde ve mü-
teakib hatplerde fedakârlığı görülmüş ve, görü
lecek olan efrad, zâbitan ve ümeranın bir derece 
terfi ettirilmelerine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
İnönü meydan muharebesinde ve onu takip 

edecek muharebatta fedakârlık ve gayreti gö
rülmüş ve görülecek olan efrat ve zâbitan ve 
ümeranın birer derece icrayi terfilerinin tahtı 
karara alınmasını teklif eyleriz. -
Mersin Mebusu Adana Mebusu Mersin 

Safa Zekâi. Muhtar 

3. — İzmir Mebusu Mahmud Esad Beyle re
fikinin İnönü harbindeki muvaffakiyatmdan do
layı ' Garb Cephesi Kumandanı İsmet Beyin bir 
derece terfi ettirilmesine, efrad ve kumandanla
rın da muhtelif şekillerde mükâfatlandırmala
rına dair takriri 
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EEÎS;— Diğer bir teklif İzmir Mebusu Mah

mut Esat JBeyle rüfekasmm: 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Ihönün'de millî ve ananevi kahramanlığın 

bir misali mefharetini ibda ederek Yunan ordu
sunu sefil ve perişan bir rieati kahkariyyeye uğra
tan kumandanlar ve efrat hakkında berveçhi âti 
Hiülvâfatın tatbik edilmesini Heyeti Umumiyeden 
talep, ve rica ederiz: . 

T. — Garp cephesi kumandanı ve Erkânı, 
Harbiye i Umumiye Reisi İsmet Beyin livalığa 
terfii 

2. — İnönü harbinde birnc derecede yararlık 
gösteren efrat ve kumandanların birer derece 
terfii rütbesi; 

3. — llnönü'nde harbe iştirak etmiş umum 
•efrada beşer, onbaşılara sekizer, çavuşlara onar 
lira, mülâzımlarla yüzbaşılara otuzar lira mü
kâfatı nakdiye verilmesi; 

4. — Yüzbaşıdan yukarı rütbede bulunanlara 
Meclis namına bir hatıra olmak üzere tebrik ve 
teşekkürname gönderilmesi * 

İzmir Mebusu Bursa Mebusu 
Mahmut Esat Muhittin Baha 

4. — Lâzistan Mebusu Esat Beyle rüfekası-
nın, Harp cephesindeki galibiyeti askeriyeden 
dolayı hizmetleri görülen erkân, ümera ve zabi
tinin terfileri için muktazi muamelenin Müda
faai Milliye Vekâletince tesri ettirilmesine dair 
takriri 

Riyaseti Celileye 
Garp cephesindeki galibiyeti askeriyeyi te

min eylemekte hidematı me'bruresi anlaşılan er
kân, ümera, zabıtanın terfileri için muktazi mu
amelenin Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesin-
Çe tesri 'buy uru İma sınırı Meclisi Âlice de. mül
tezem bulunduğunun takdir buyurulmasmı tek
lif ve işbu takririmizin Heyeti Vckilcye tevdiini 
istirham eylerim. 

12 Kânunusani 1337 
Lâzistan Niğde Konya 

Esat Mustafa Hulusi Refik 
İzmir , Konya 

Mahmut Esat Musa Kâzım 
İçel Günıüşane 

Hüseyin Nazif Hasan Fehmi . 
(Muvafık sesleri). ' 

5. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Yunan 
mezaliminin fotoğraf ve sinemasının alınmasına 
dair takriri 

Riyaseti Gelileye 
Yunan vahşiıleri tarafından ika edilen me

zalimin fotoğraf i ve sinemasının ahzı hususu-
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nun Müdafaai Millivevc tebliğini teklif eylerim. 

12 .1.1337 
. Karesi 

Mehmet Vehbi 

REİS — Müsaade buyurursanız efendim bun
ları Meclisi Âliniz namına Heyeti Vekileye teb
liğ edelim. Meclisi Âlinizin kararı suretiyle mu
amele yapılır. Kabul buyuruluyor mu? (Hay, 
hay sesleri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey, yalnız bir 
şey rica, ederiz, Heyeti Vekileden. Lütfen bu 
mezalimin fotoğraflarını aldırılıp münasip za
manlarda millete gösterilsin. Herhalde tiyatro
lardan, sinemalardan daha beliğ ve müessir su
rette millete tesir edecektir. Medeniyet nikahı 
altındakiler görülsün efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Günıüşane) — Efen
dim, terfie müstahak olanların Heyeti Vekilece 
defterlerinin yapılacağını Reis Paşa Hazretleri 
beyan buyurdular. Meclisi Âlice müstahak olan
ların terfilerinin mültezem olduğunu göstermek 
tabii .bir karar ittihaziyle olur. Bunun için He
yeti Oelilenin reyine müracaat olunsun. 

REİS — Bunların bu suretle Heyeti Veki
leye havalesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Heyeti'Vekileye gönderilmesi kabul edil
miştir. Pek güzel efendim. Heyeti Vekileye teb
liğ edildi. 

Sonra efendim, M azli ar Müfit Beyin bir tek
lifi vardır. Fatihalar okunmuştur. Selâmlar da 
gönderilecektir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Rica ederim, 
bu vesile ile Tür cümle ilâve buyurulsun. Tarla
da köstebeğin karşısına çıkmış olan bir şeyi 
köstebek nasıl göremezse, Vcnizclos'ta bu muaz
zam • orduyu görm iverek demiştir ki, (Mütefes-
sih bir insan kütlesine tesadüf ediyorum). Bu 
aslan rrduya binlerce selâm, . binlerce ihtiram. 

.REİS — Salih Efendinin bir teklifi vardı. 
Diyorlardı ki-, yirmi beş lira verelim. Tütün 
gönderelim. Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. Tahsisat
tan. kesilip orduya tütün gönderilecektir. Diğer 
bir teklif efendim, Bursa Mebusu'Muhittin. Ba
ha, Beyin (Tekrar okundu). (Heyeti Vekileye 
sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Bunu He
yeti Vekileye tevdi ediniz. Heyeti Vekile bunu 
maalmemnuniye kabul ve tatbik edecektir. 

REİS _ O halde Heyeti Vekileye gönderil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Beyefendi, 
affedersiniz. Umum Garp cephesine teşmilini 
teklif ederim. Münasibini Heyeti Vekile yapmak 
üzere havale edilmelidir. 

NAFİZ B. (Canik) — Heyeti Vekile müna
sibini yapmak içindir. 

VEHBİ B. (Karesi) — İcraya ait mukarra-
rata dair rastgele takrir vermek doğru bir şey 
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değildir. Heyeti Vekileye itimat ediyoruz. 
Burada 'takrir vermek, hem Meclisi müşkül biı-
mevkide bırakmaktır, hem de vazife haricinde 
takrir vermek doğru değildir. Binaenaleyh He
yeti Vekileye tevdi ederiz. îktizayi hal ve müna
sibi ne ise ona göre iş yapar. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Veh
bi Beyin mütalâaları doğrudur efendim, Heyeti 
Âliyenin arzuyu samimisini göstermiş olduğu 
için bittabi bu takrirler şayanı teşekkürdür. 
Bittabi ordu, kumandan ve zabitanı Heyeti Âli-
yeniziıı tezahüratı kalbiye ve samimiyesinden 
haberdar olurlarsa zannederim pek çok iyi tesi-
rat yapar. Maahaza netice itibariyle yine He
yeti Vekileye havale buyurulursa icabatı kanu-
niyesi yapılır. 

REİS — Heyeti Vekileye tevdiini kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul edildi. a 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Vehbi Be
yin vazifeye tecavüz ettikleri hakkındaki sözle
rini kabul etmiyoruz. Biz vazifemizi ifa ettik 
zannediyoruz. 

(Üçüncü celse 
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R E İ S — Mesele kapanmıştır efendim. 
SIRRI B. (izmit) — Bir söz söyliyeceğim. 
REÎS —- Mesele kapanmıştır. 
SIRRI B. (izmit) — Gayet mühimdir. Ar

kadaşlarım gayri resmî beni dinlesinler. (Dinli-
yeceğiz sesleri). Arkadaşlarım müsaade ettiler, 
söyliyeceğim. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Müsaade 
buyurunuz. Lütfen sükûtt ediniz de dinliyelim. 

SIRRI B. (Devamla) — Ordumuzun neferin
den kumandanına kadar ihtiyar ettikleri feda
kârlığa mukabil şükran ve tazimatımızı tama-
miyle arzettik. Yalnız bendenize kalırsa bir şey
de zühul ettik. O da bu ordunun kabiliyeti har-
biyesini dereeei kemale getiren muhterem Veki-
limîz Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşa Haz
retlerine lâzımgeldiği veçhile bir teşekkür; ben 
kendi namıma teşekkür ederim. 

FEYZl Ef. (Malatya) — Büyük Millet Mec
lisi Reisine de maaliftihar teşekkür ederiz. 

REİS — On dakika teneffüs, 

açılmamıştır.) 
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