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ONUNCU İNİKAT 

18 Teşrinisani 1341 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 

Açılına Saati : 2.42 

REİS : Kâzım Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarısahip), (Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Salon samiinden tahliye edilmiştir. Cel
seyi açıyorum. 

Celsei hafiye akti için bir takrir var okutuyorum. 
Riyaseti Celileye 

Bir celsei hafiye aktini arz ve teklif eyleriz. 
18 Teşrinisani 1341 

Çorum İstanbul 
İsmet Ali Rıza 
Sivas İzmit 

Rasim İbrahim 
Gaziantep İstanbul 
Kılıç Ali Edip Servet 

Bozok Sivas 
Salih Ömer Şevki 
Siirt Niğde 

Mahmut Galip 
Tokat Sivas 

Mustafa Vasfi Recep Zühtü 
Konya Kocaeli 

Eyüp Sabri Saffet 
Kütahya Afyon 

Mehmet Nuri Ali 
Trabzon Mardin 

Nebi Zade Hamdi Yakup Kadri 
Rize 

Ahmet Fuat 
REİS — Sebebi teklifi arz etmek üzere Rasim 

Beye söz veriyorum. 
RASİM BEY (Sivas) — Efendim, Meclisi Âlinin 

küşadından evvel ve sonra Divanı Riyasete bazı ev-

YÜZ DOKUZUNCU İNİKAT 

22 Nisan 1341 Çarşamba 

A, CELSE 
Kazıt Paşa Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde hili-

nikat Gümüşhane Mebusu Cemal Hüsnü Bey hakkın
da ikâme olunan darp davasına dair Başvekâlet tez-

rak gelmiştir. Bunların da hafi celsede müzakeresi 
icabediyordu. Onun için on beş imzalı bir takrirle 
hafi celse teklifinde bulunduk. 

RECEP.BEY (Müdafaai Milliye Vekili) (Kütah
ya) —- Efendim; Rasim Beyefendi ve diğer 14 ar
kadaşı ile beraber hafi celse hakkındaki takririn es
babı mucibesini arzettiler. Aynı zamanda bu celsenin 
akdi teklifi tarafı âcizanemden dahi vuku bulacak 
idi. Bu celsede-müzakeresin; arz ve rica ettiğim Mü
dafaai Milliyeye ait olar. lâyihai kanuniyenin celsei 
hafiyede müzakeresi müstelzem bir mahiyette oldu
ğu, celsei aleniyede kendi lisanımla ihsas etmemek 
için bendeniz rüfekadan bu talebi dermeyan etme
miştim. Arkadaşların talebini kabul buyurursanız di
vana ait olan ve azayı kirama ait bulunan muame
lât hitam bulduktan sonra, bendenizin teklif ettiğim 
kanun lâyihasının müzakeresine de mübaşeret ede
riz. 

REİS — Efendim; takrir sahibi sebebi teklifini 
izah ettiler. Müdafaai Milliye Vekili Beyefendi de, 
bazı maruzatta bulundular. Hafi celse akdini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaıldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; hafi celsede heyeti âliyenize arz edil
mek üzere bazı evrak vardır. Bundan başka Müda
faai Milliye Vekili Beyefendinin teklif ettiği kanu
nunda, bu hafi celseden sonra müzakeresi vardır. Ev
velden hafi celse ruznamesinde mevcut olanları oku
yacağım. 

Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır, 

keresi 4 ncü Şubeye havale olunduktan sonra; Lozan 
Muahedenamesi mütemmimatından olan 9 numaralı 
protokolde mevzuubahis emlâk ile tarafeyn tabasına 
ait alelumum envali gayri menkulenin takdiri kıy
metle mubayaasına dair Yunan Hükümeti ile bir iti-
lâfname akdi ve henüz aramızda sulh ve münasebet 
teessüs etmeyen düveli saire ile muhadenet ve Yoğus-

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 538 — 
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lavya ile sulh ve müsalemet ve bunlarla ticaret ve 
ikâmet mukaveleleri yapılmasına müsaade olunması 
hakkında Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin beya
natı istima olunarak mevzuata ıttıla hâsıl olduğuna 
dair takrir kabul edildi ve aleni celseye geçildi. 

Kâtip 
Reis Van 

Kâzım Paşa Hakkı 

2. — EVRA1 

Tezkereler 
REİS — Azayı kiramla alâkalı Başvekâlet tezke

releri vardır. Tensip edersiniz bunları, okuyup, bakur'a 
şubelere havale edelim. 

1. — Maraş Mebusu Tahsin Bey hakkında İstik
lâl mahkemesi müddeiumumiliğinin tezkeresi. 

(Tezkere okundu, kur'a çekildi.) 
REÎS — Birinci şubeye havale ediyoruz. 

2. — Kastamonu Mebusu Fuat Bey hakkında ikâ
me olunan hakaret davası hakkında Başvekâlet tez
keresi. 

(Tekrar okundu, kur'a çekildi.) 
REÎS — Üçüncü şubeye gidecektir. 

3. — Menteşe Mebusu Yunus Nadi Bey hakkında 
ikâme olunan zem ve kadih davası hakkında Başve
kâlet tezkeresi. 

Matbata 
1. — Ordunun teslihi ve harp sanayii kurulması

na dair lâyihai kanuniye. 
REİS — Efendim; bugün müstacelen ruzname-

ye aldığımız kanunu Müdafaai Milliye Vekili Bey
efendinin teklifleri veçhile hafi celsede müzakeresini 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

RECEP BEY (Müdafaai Milliye Vekili) ! (Kü
tahya) — Bu kanun mahrem olduğu için tabedilme-
miştir. Binaenaleyh esbabı mucibei kâtip tarafından 
okunur Kanunun metni de lütfen arkadaşlar tara
fından not edilip bu suretle müzakere edilmesini ri
ca ederim. 

REİS — Efendim; Meclisi âlinin zaten bu kanu
nu tap ve tevzi edilmeden evvel müzakere edilmesi 
için şimdi bir karar almıştım. Binaenaleyh kanunun 
esbabı mucibesi ve kanunun metni yavaş, yavaş oku
nacaktır, yazarsınız, 
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Kâtip 
Zonguldak 

Ragıp 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 

var mı?,.. Zaptı sabıkı kabul edenler ellerini kaldır

sın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul edil

miştir efendim. 

(Tezkere okundu, kur'a çekildi.) 
REİS — Birinci şubeye gidecektir. 
4. — Gaziayıntap Mebusu Ahmet Remzi Bey 

hakkında ikâme olunan davaya dair Başvekâlet tez-
şeresi. 

(Tezkere okundu, kur'a çekildi.) 
REİS — Üçüncü, şubeye gönderiyoruz. 
5. — Konya Mebusu Fuat Bey hakkında ikâme 

olunan tahkir ve darp davası hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. 

(Tezkere okundu, kur'a çekildi.) 
REİS — İkinci şubeye havale olundu. 
6. — Kastamonu Mebusu Fuat Ahmet Bey hak

kında ikâme olunan fekki haciz davası hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. 

(Tezkere okundu, kur'a çekildi.) 
REİS — Bu da üçüncü şubeye, havale edilmiştir. 

(Lâyihai Kanuniye okundu) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz. 
isteyen var mı? 

RECEP BEY (Müdafaai Milliye Vekili) (Kütah
ya) — Muhterem arkadaşlar, ikinci içtima senesi bi
dayetinde huzuru âlinizde ilk defa kürsüde ispatı vü
cut etmemin, memleket için, takdiri âcizaneme göre, 
çok hayırlı bir iş için vuku bulmasını memnuniyetle 
anlaşılacağı üzere, devletin kuvayı müsellahasını, dev
let için talih ve mukadderatının ne zaman ve ne su
retle tecelli ettireceği malum olmıyan avakibe karşı 
hazırlamak ve vesaitini bu kanunla istikmâl etmek 
istiyoruz. Bu kanunun huzuru âlinize takdim etmiş ve 
müzakeresini istirham etmiş olmakla açılan çığır üze
rinde yürürken, evvelemirde muhterem arkadaşları-
mın devletin umumi teslihat muvaffakiyetini ve umu
mi teslihat siyaseti hakkında lâzım olduğu derecede 
tenvir etmek isterim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

VARİDE 

— 539 — 
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Heyeti muhteremin malumudur ki; harpten çıktı
ğımız ve arkamızda bıraktığımız bir iki senelik sulh 
devresi esnasında ordunun takviyesini istikmâl edecek 
esbap ve vesaiti temin edecek vesaiti maliyeden mah
rum idik. Muhtelif ricali muhteremenin, ezcümle 
Reisicumhur Hazretlerinin ve Başvekil Paşa Haz
retlerinin muhtelif vesileler ile vukubulan beyanatı
nın heyeti umumiyesi ve milletin dimağında, hatıra
sında devletin muhtelif veçhelerde takip ettikleri is
tikametleri, zannederim tamamen tersim etmiştir. 

Yine Reisicumhur Hazretlerinin bu seneki nu
tuklarında müdafaai memleket noktasına Meclisi 
Âlinin ehemmiyet vermesi noktası işaret edilmekle 
bendenizin bugün vukubulacak maruzatımın temel 
taşı vazedilmiş demektir. Devletin nasıl takip ettiği 
umumi politika ve siyaset hatları üzerinde, arkadaş
lar nasıl kâfi derecede tenevvür etmiş bulunuyorlar
sa bugünkü maruzatımı da lütfen istima buyurduktan 
sonra teslihat siyaseti umumiyesi hakkında da aynı 
derecede tenevvür etmiş olacaklardır. Binaenaleyh 
kanunun adet ve erkamına taalluk eden kısımlarına 
geçmeden evvel bu kanunun teklifini istilzam eden 
umumi teslihat siyaseti hakkında maruzatta buluna
cağım. 

Muhterem arkadaşlarca pekâlâ malumdur ki, bu 
devletin teslihat siyaseti devlet hahnde yaşamakta 
bulunanların hiç bir gün, hiç bir saat hatırdan çıkar
mamaları elzem bulunan bir lâzimei hayatiyedir. Bu 
lâzimeyi hayatiyeti devlet, demin arz ettiğim üzere, 
ilk sulh senelerinde,-o zamanın kudreti maliyesinin 
müsaade bahşolduğu derecede ancak düşünebilmişti. 
Devletin ve devlet halinde yaşayan her hangi bir ce
miyetin yalnız teslihatı düşünmesini; mücerret bir 
fikir olarak telakki ve kabul eyliyemeyiz. Bir devle
tin hayatı umumiyesinin istilzam ettiği mutlak tahsisi 
lâzım gelen zaruri masarif at mevzubahis iken, bütün 
bunları ihmal edip mevcut olan bütün vesaiti mali
yesini yalnız teslihat üzerine cemetmesi doğru ola
maz kanaatindeyim. Bir devletin esbabı müdafaası 
yalnız satınalınmış veya fabrikalarda imal edilmiş 
olan top ve tüfenk gibi malzemeden, tesisattan ve 
hatta vatan müdafaası için hahişle muharebe etmek 
gibi manevi kuvvetlerden ibaret telakki olunamaz* 

Biz devletin müdafaasını, yalnız bizim ordumuz
da mertebei kemâlde tecelli etmekte olan âli kuvvei 
maneviye ve liyakati meslekiye ile beraber, onun 
muhtaç olduğu esliha, cephane vesaire gibi malzemei 
harbiyeye, yalnız bu iki unsura değil aynı zamanda 
devletin ve milletin bünyanında daima kuvvet ve şev

ketle hissedilmesi lâzım gelen kudreti iktisadiyeye 
muallak olarak telakki ediyoruz. Binaenaleyh devle
tin teslihatı için heyeti muhtercmenizden tahsisat is
terken kuvvei iktisadiyenin, hidemat; umumiyede 
felce uğramasını istilzam edecek namahdud tahsisat
tan bahseylemek tarzı hareketinden tabii surette te-
vekki etmiş bulunuyoruz/ Diğer taraftan teslihatı 
müstakbelemiz için arz edilen lâyihanın ihtiva ettiği 
vesaiti maliye neticesinde, hiç bir vakit devletin umu
mi bütçesi içerisinde hiç bir şey alınmamış gibi bu
lunmaya tabii imkân yoktur. Mülâhazatı âcizaneırt-
den şu nokta vazıhan anlaşılıyor ki, hükümetin ge
tirdiği teklif; hükümetin umumi hidematını ve muh
telif istikametlerdeki mesainin tabii inkişafını hiç bir 
suretle esasından ihlâl etmiyecek ve fakat ordunun 
fiesabata müsteniden taayyün eden ihtiyacatı kafiye
sinin teminine imkân bahşedecek iki hudud ile tahdid 
edilmiştir. Yani teslihat üzerindeki hattı hareketimiz, 
arz etmiş olduğum gibi, iki mülâhazanın hattı telifi 
üzerinde yürümekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar; pekâlâ malumu âlinizdir 
ki; bütün dünya son 1 1 - 1 2 senelik zaman esnasında 
büyük ve feci bir harbin ceryanına sahne oldu. Bü
tün bu muharip zümre içerisinde bulunan anasırdan 
- yalnız çok zaman harp etmiş olmak noktasından 
arz ediyorum - en talihsiz ve en bedbaht vaziyette 
bulunan Türkiye Devleti idi. Bizimle müttefik ve 
müşarik olarak yeya düşman olarak büyük harbe 
girmiş olan bütün devletler, bizim iktiham ettiğimiz 
müşkülâtı iktiham etmemişlerdir. Yani en çok mu
harebe edeni bizim nısfımız kadar zaman zarfında 
muharebe etmiştir. Ondan başka kendi nüfus ve 
kuvvei iktisadiyeleri mevzubahis edilirse, arz ettiğim 
bu mikyas, tasavvur ettiğimizin belki iki misline çı
kar. Böyle olduğu halde Türkiye'nin kendi vesaiti 
harbiyesini istikmâl edecek sanayii harbiyesi, fabri
kaları memleketin içinde bulunmadığı için gerek har
bi umumi ve gerekse milli cidalde,- her iki feci devre
de devlet, kendi vesaiti harbiyesini kendi memleketi 
içerisinde ikmâl etmek mazhariyetinden mahrum bu
lunmuştur. Her iki harbin kendi karakterine göre ha
riçten muhtelif suretlerle vesaiti harbiye tedarikine 
uğraşmıştır. Harbi umumideki vesaiti harbiyemiz, 
harbi umuminin icabettirdiği sarfiyatı; pek cüzi ad
dedilecek olan müdahharattan temin ettik. Müttefik
lerle yolumuz açıldıktan sonra Avusturya ve Alman
ya'dan temin ettik. Cidali milli esnasında ise aynı 
ihtiyacatı, memleketin içerisi bir zaman maalesef 
düşman murakabesine tabi olduğu için elden çıkmış 
olan miktarın kemmî ve keyfî olan ve daha doğru 
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bir tabirle İstanbul'dan kaçak suretiyle ve o zaman I 
bize çok dostluk göstermiş olan Rusya'dan kezalik 
kaçak suretiyle ancak temin edilebilmişti. Bütün bu 
nakıs vesait içerisinde büyük badirelerin ve harple- I 
rin içinden sıyrılıp çıkan Türk ordusu; istikbalin ken- I 
dişine tevcih edebileceğ müdafaa vazifesini ifa et- I 
mek üzere elinde hemen hemen esaslı bir miktarda 
addedilebilecek bir malzeme bulunmadığı bir surette J 
sulh devresine geçmiştir Arz ettiğim gibi sulh dev- J 
rinin ilk seneleri zarfında; meselâ, 1339 senesinde 
100 - 105 milyonluk umumi bütçemiz vardı. Bu şe
rait altında bu bütçelerden esaslı bir paranın tefriki
ne ilk senelerde imkân yoktu. Binaenaleyh önümüze I 
yaklaşan senelerde daha ziyade vüsat ümit etmekle 
beraber ve onun bize getireceğini kuvvetle ümit et
tiğimiz inkişaftan daha fazla para tefriki mümkün 
görülmekle beraber, bu senelerde devletin diğer ih-
tiyacatını sarsmayacak surette bütçeden bir miktar I 
tefrik etmek tarikiyle artık devletin ihtiyacatı harbi-
yesini temin yoluna girmek zamanı gelmiştir, kanaati 
katiyesindeyiz. 

Bu noktaya gelmişken bir mülâhazayı mahsusamı 
muhterem arkadaşlarıma arz etmek isterim. Malumu 
âlinizdir ki , 'harp denen hadise, ekseriya hululüne 
takaddüm eden zaman esnasında, ne tarzda, ne şid
det ve ne fecaatle, ne zaman ve ne şekilde başlaya
cağı belli olmayan bir umumi felâkettir. Bir sabah 
gözlerini açan efradı millet, kendisinin bir seferber
lik daveti karşısında-bulunduğunu görebilir. Bilhassa I 
zamanımız harpleri; uzun uzadıya diplomasi ve si- I 
yasi telâtumat vukubulmadan, her hangi bir fikri I 
muzmerin bir anda tatbiki tarzında tecelli etmek 
hassiyeti mahsusasım da haizdir. Bugün 18 teşrinisa
nidir, harbin yarın idrak edeceğimiz 19 teşrinisanide 
mi yoksa 19 sene sonra mı, vukubulacağına hiç kim
senin karinei katıa derecesinde hüküm vermesine 
imkân tasavvur etmek kabil değildir. Binaenaleyh 
her hangi bir gün karşımıza çıkacak olan harp heyu
lasına karşı dişsiz, tırnaksız, vesaiti harbiyeden mah
rum olarak yürümek mesuliyeti, her babayiğit devlet 
adamının tahammül edeceği bir külfet değildir. 

Bendeniz bu umumi vaziyetin bütün eşkâlini mü
dafaa ettiğim zaman arz ettiğim sıklete omuzlarımın 
tahammül etmesi imkânını göremiyorum ve bugün 
işte huzuru alinizde bu nikatı arz ve teşrih etmekle, • 
bu sıklet mesuliyetinin tarafımdan kabili tahammül ) 
olmayan mühim bir kısmını milletin güzide ve muh
terem timsali olan bütün bu muhterem arkadaşlara j 
bu saatten itibaren taksim etmiş olmanın hazzını ve | 

I ferahlığını hissediyorum ve zannediyorum ki; hep 
beraber görüşerek bu arz ettiğim çığır üzerinde, dev
letin umumi ihtiyacına tekabül edecek vesaiti temin. 

I ettiğimiz ve kanunu kabul eylediğimiz zaman bu ağır 
I sıkletin altından kurtulacağız. O zaman aynı mesuli-
I yet, daha ağır bir icra sıkletiyle sizden bana tevcih 

edilmiş ve benim tarafımdan artık mertebei icraya 
I çıkarılabilmesi lâzım gelmiş bir mahiyet alacaktır. 
I Muhterem arkadaşlar bir esas üzerinde daha tenvir 

etmek lâzımdır, kanaatındayım. 

I Aziz arkadaşlar; bütün dünya bizim bugün mev
zubahis ettiğimiz mesele üzerinde, hatta harpten bize 
nisbetle evvel çıkmış oldukları için vaziyetleri daha 
müsait olanlar daha büyük hararetle ve humma alûd 
bir buhranla ve vesait ile aynı ç:ğır üzerinde yürü
mektedirler. 

Bir misal olarak arz edeyim. Dünyada bugün pek 
büyük bir ordu siyaseti takip ecieiı Polonya devletini 
bir tarafa bırakalım, yakın komşularımız üzerine kı
sacık nasbi nazar edersek, bugün hepsi bizimle dost 
vaziyetinde bulunan ve fakat hangisinin ne vakit 
bir düşman vaziyeti alacağı malum olmayan bütün 
mücavirlerimizin aynı teslihat siyaseti üzerinde hum
malı faaliyetle yürüdükleri bir emri vakidir. 

Misal olarak Yunanistan'ı arz edeceğini. Tabii her 
ordu mukabil taraftaki ordunun vaziyetini ve faaliye
tini yalnız vakti seferde murakabe etmez. Daha vak
ti hazardan, nasıl onlar bizi mütemadiyen dinlemek
te iseler, biz de onları mütamadiyen dinlemekteyiz. 

I İnanılabilecek şayanı itimat menabiden alman ha
berlerde içinde yaşadığımız 1341 senesi zarfında Yu
nanistan'ın bizim, para ile 17 milyon liralık İngilte
re'den vesaiti harbiye mubayaa ettiği tahakkuk etmiş
tir ve bu parayı tediye etmiştir. Yine Yunanistan 
Hükümeti önümüzdeki seneden itibaren mevkii ta
hakkuka vazedilmek üzere 35 milyon Tiiık lirası mu
kabili olan bir para ile yine İngiltere'den yeni bir 
parti vesaiti harbiye tedarik etmek üzere müzakera-
ta girişmiştir. Bu erkam yanında bizim 1341 senesi 
için daha evvelki seneler için koyduğumuz para hiç
tir, ki, esbabını arz etmiştim. O vakit henüz inkişafı 
mali yolunu almadan oraya para sarf etmek mümkün 
değildi. Bizim 1341 senesi için bu maksada koyduğu
muz para beş milyon liradır ve bu beş milyon lirayı, 
malumu âliniz, üç buçuk milyon lira olarak kabul 

i edilmek üzere iken o esnada bu isyan hadisesi oldu. 
Bu hadisede sarf edilen cephane bedeli bir buçuk 

i milyon ilâve etmiştik ve ceman beş milyon liralık 
i bir tahakkukat almıştık. Muvazenei Maliye encüme-
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ninîn bu şey üzerinde bu beş milyonun nısfı kadar 
bir miktarda taahhüde girişmek salâhiyetini almış 
1341 senesine Müdafaai Milliye Vekâleti 7,5 milyon 
liralık teslihat mubayaası ile meşgul olmuş, bunu 
hayri tahakkuka isal eylemiştir. Şu halde bizim bu 
sene sarf ettiğimiz para ile en kudretsiz, dermansız 
addedilen düşmanımızın bu seneki sarfiyatı arasın
daki nisbet aleyhimize olarak aşağı yukarı 2,5 mis
line baliğ olur. Şimdiye kadar orduya verilen sene
lik paralar kabiliyeti iştiraiyesi itibariyle, bir ordu
nun ihtiyacına nisbetle tüfenkleri ve topları yağlamak 
ve mermiyatı tathir için ancak vazelin ve boya pa
rası demektir. Biz, bir kaç milyon lira veriyoruz, 
sen bununla orduyu teçhiz et diyecek kimse yoktur, 
zannederim. Bilmelidir ki; verdiği paranın kıymeti 
maddiyesi top, tüfenk yağlamak ve boyamak için 
ancak kâfi gelecek mahiyettedir. Ordu denilen te
şekkülün büyüklüğü nisbetinde rakamın mahiyeti 
tetkik edildiği vakit mikyası bundan ibarettir. Biz 
aynı müsaadesiz çığır üzerinde yürürsek, muhterem 
arkadaşlar, maazallah fena bir günün hululünde, 
millet, bize der ki; sen bütün bu vaziyetleri görmek 
mevkiinde idin. niçin vaktiyle beni haberdar etme
din, neden para istemedin? Ben vaktiyle ihtiyacı bil
seydim ve sizin sükûtunuzdan her şeyin mükemmel 
olduğunu istidlal etmeseydim, o vakit tedbirimi bu
lurdum. O vakit kanımla mı vereceğim, canımla mı 
vereceğim, parayı verir ve bunu her halde temin 
ederdim. Binaenaleyh öyle bir gün gelirse, arkadaş
lar bunun mesuliyeti altında hissi vatanperveri ile 
ufak bir alâkası olan bir adamın idamei hayat etme
sine imkân yoktur. Gerçi hayatın da ehemmiyeti 
yoktur. Bütün memleketin harabisi ve hacaleti ahfa
dımıza kadar sirayet eder. Binaenaleyh daha evvel 
vaktinde iken millete ve onun mümessili mevkiinde 
bulunan sizlere vaziyeti anlatmak vazifemizdir. Arz 
ve teklif ettiğim veçhile irıkişafatı maliyemiz mahkû
mu akamet etmiyecek, aynı zamanda ordumuzun ve
saitini temin edecek surette bir çare vardır ki; bugün
kü istirhamımız bu çareyi göstermek vazifesinin ifa
sından ibarettir. İhtiyacatımızı hesap ettiğimiz za
man baliğ olan rakam teklifimize nazaran çok bü
yüktür. Fakat o rakamın bugün buraya getirmekte 
maddi bir imkân ve ameli bir tarik bulamadık. Şunu 
da arz edeyim ki; bugün şu vaziyetteyiz, bu ihtiyacı
mız vardır, diye arkadaşları haksız bir bedbiniye sok
mak dahi, hakikati söylememek kadar elimdir. Bina
enaleyh ordumuzun bugün hiç bir şeysi yoktur. Aca
ba yarın nasıl olacaktır, diye böyle bir vehim için 
sebep teşkil edecek derecede elemli bir vaziyette de-
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ğiliz. Bugün ordu, demin arz etmiştim. Kuvvei ma-
neviyenin, fedakârlığın en yüksek mertebei kemalin
de bulunan ordu, her hangi bir yerde, talihi mukad
deratın tevdi edeceği her hangi bir vazifei müdafaayı 
ifa edebilecek mevki ve kudrettedir. (Alkışlar) 

Yalnız şu noktayı arz ederim ki; bugün bir mu
harebe neticesi almak için vesait bolluğunda bir ne
ferimizin şehadeti yerine, on nefer öldürmek zaru
retinde bulunduğumuzu düşünmek lâzımdır. İcabe-
derse muharebede neferlerimiz, zabitlerimiz ve onla
rın arkasında olan bütün millet ve hepimiz her mah
rumiyet içinde vazifeyi ifa edecek bir mevkideyiz ve 
böyle ağır bir imtihan da geçirmişizdir. Halbuki bi
zim en güzide unsurumuz, en güzide kuvvet menbaı-
mız, zabitlerimiz, efradımız, askerlerimiz ve en te
miz bir manada, şimdiye kadar ifade edildiği veçhile 
Mehmedlerimizdir. Onları vesaiti maddiye ve fenniye 
ile teçhiz etmek, noksanlarını ikmal eylemek, düş
man karş-îsında en az insan öldürmek suretiyle ve fa
kat harp icabettirirse, bütün mehaliki göze almak su
retiyle idame etmek mecburiyetindeyiz. Bu teklif 
ettiğimiz lâyiha ile takip ettiğimiz gaye orduyu, ve_-
saitini tedarik ederek bugünkü kudreti maneviye ile 
müterafık maddi vesaite ve mertebei meharete isal 
etmektir. (Doğru sesleri) Bu; belki biraz uzatıp arka
daşlarımızı tasdi ettiğimi zannettiğim mukaddime
den sonra mevzubahis üç istikamet hakkında maru
zatta bulunacağım. 

Kanun mütalâa edildiği zaman görülür ki; bi
rincisi memlekette fabrikalar tesisi, ikincisi, mubayaa 
tarikiyle fabrikalar tedarik edinceye kadar orduyu 
hazırlıksız tutmamak için mubayaa suretiyle noksan
ları hariçten ikmal. Üçüncüsü, kuvvei havaiyemizi 
lâzım gelen noktaya terfi esaslarıdır. 

Bu üç nokta hakkında kısaca malumat vereyim. 
Bunlardan birisi sanayii harbiye fabrikaları demiş
tim. Bu fabrikalar takriben şu hudud dahilinde ya
pılacak. Türkiye ordusunun kabul ettiği silâh, mü
himmat, barut, mevadd'i infilâkiye, tayyare bomba 
lan, vesaire. Tabii surette bu müesseselerin istimal 
edeceği vesaiti madeniyeyi işüyecek diğer tali birta
kım müessesattfr. 

KEMÂL BEY (Adana) — Top dahil mi? 
RECEP BEY (Devamla) — Top dahildir. Fakat 

şunu arz edeyim ki; top fabrikasını en sonraya bıra
kacağız. Çünkü az çok toplarımız vardır. Malumu 
âliniz 150 milyonu alır almaz hepsini sarf etmeye 
kudreti maliyemiz müsait değildir. B'a>aenaleyh ehem 
ve râcih olandan başlayacağız ve nihayete doğru gi-
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deceğiz. Arz ettiğim gibi namütenahi parayı istemek 
kudretinde olmadığımız gibi, alacağımız tahsisatı da 
suhuletle tedarik etmek pek mütenazır olmadığı için 
hayalin arzu ettiği derecede yapamayacağız. Naçiz 
de olsa vesaiti ikmâl, edecek derecede fabrikalarımız 
başlayacağı gibi bu meyanda top fabrikası da ola
caktır. Maalesef bir noktayı arz edeceğim. Bu da 
Reisicumhur Hazretlerinin nutuklarında ehemmiyet
le derpiş edilmiştir. Memlekette heniH sanayii made
niye müessesatı yoktur. Biz bu fabrikaları vücuda 
getirirken meselâ; bakır tasfiyehanesi, çelik döküm
hanesi, pirinç dökümhanesi, ispirto fabrikası, ole-
om fabrikası ki, bu saydıklarımız içindeki umumi ha
yatın ihtiyacatı madeniyesini temin etmek için bu gi
bi tâli sanayi müesseseleri zaten bulunmak lâzımdır. 
Fakat bunlar maalesef bizim memlekette şimdiye 
kadar yapılmamıştır. Binaenaleyh ben kabul buyu
racağınız kanunun ihtiva ettiği mebaliği sarf eder
ken, bu müesseseleri vücuda getirirken Ticaret Ve
kâleti bir gün ispirto fabrikası bir demirhane veya 
başka bir kimya fabrikası, zaçyağı fabrikaları yapar. 
Oradan alırım diye raptı emel ederek esası harp 
fabrikalarımızın mebihülistinadı olan bu müessesat 
sanayii ve onun için tâli olan ve fakat ilk sanayii vü
cuda getiren, mevaddı iptidaiyeyi işleyen ilk sanayii 
ordu için alacağım para ile vücuda getirmeye mec
bur olacağımı zannederim. Okunan esbabı mucibe-
den de istima buyurduğunuz veçhile orduya ait sa
nayii milliyenin memlekette temeli atılmış buluna
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; sanayii harbiye büyük, 
çok büyük bir meseledir. Ufak ve muayyen bir kaç 
gramla küçük bir fişenk halinde gördüğünüz şey, 
uzun, el'iye yakın tezgâhlardan geçtikten sonra ve 
gayet ince pek çok mevaddı iptidaiye ile mecz ve 
halt edildikten sonra, vücuda getirilen kıymetli bir 
eseri sanattır. Bakarsınız ufacık bir fişekten ibaret
tir, fakat bunu milyonlarca; vücuda getirmek için, 
devletin arkada kuvvetli, kudretli sanayi müesseseleri 
mevcut bulunmak lâzımdır. Onlar vücut bulmamış 
oldukça bunları mevkii hayyize getirmek müşkül 
olacaktır, belki de bidayette pahalı olacaktır. Fakat 
müşkül dahi olsa - bütün levazımı ile beraber - bu 
ihtiyacın memleket dahilinde teminini düşünmek 
icabeder. Encümende bazı arkadaşlar sormuştu, not 
etmiştim. Belki yine bazı arkadaşlar soracaktır. Lü
zum kalmadan arz edeyim. 

Mevaddı iptidaiye bahsinde yine arz ettiğim gibi. 
bir top mermisini vücuda getirecek olan mevaddı 
iptidaiye dünyanın bir kıtasında bulunur, diğer bir I 
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kıtasmda işlenir birtakım malzemeden ibarettir. 
Memleketimizde, bunların hepsini birden vücuda ge
tirip toplamaya yakın seneler bir imkân tasavvur 
edemiyorum. Fakat mümkün olanla/1 burada yapa
cağız. mümkün olmayanları her hangi bir harp ihti
maline karşı stok yapmak üzere tedricen memleket
te idhar edeceğiz. Aynı zamanda bu fabrikalar bir 
kuvvei muharrike meselesi ihdas eder. Büyük kuvvet 
(Fort mortris) ister, bunu da türbinlerle ve saire ile 
istihsal edeceğiz. Bunlar kanun içinde geçtiği için 
kelimeler üzerinde biraz tevekkııf ediyorum. 

İkinci nokta: mubayaa)) arz etmiştim. Sanayii 
harbiyeye başlayacağız, nitekim geçen sene paranın 
kifayeti derecesinde başlamışı/dır. Bunların semere
ler vermesi senelerce sonraya muallaktır. Bu tedabiri 
de bugünkü ordumuzun acele ihtiyaç gösterdiği şey
leri biran evvel satın almak surelinde temin edeceğiz. 
Bir yandan mubayaaya d. vam edeceğiz. Fabrikalar 
vücut bulsun, ondan sonra alırız ve icabederse alırız 
fikrine ve mülâhazasına mahal ve imkân olmadığı
nı. vaziyetin buna müsait olmadığını şimdiye kadar-
ki maruzatın tebeyyün ettirdiği gibi Cenevre'de yapı
lan konferanstaki zihniyet ve o konferansın psikolo
jisi tamamiyle tayin ve tesbit eylemiş olacaktır. 

Arkadaşlar: malumu âliniz geçen sene verilmiş 
olan üç milyon liralık taahhüt kanunu i'e hükümet 
bir tayyare fabrikasının inşasına teşebbüs etmiştir, 
mukavele esaslarını hazırlamıştır, mukavele imza 
olunmuştur, yakında yapılmaya başlanacaktır. Bun
larla ve hariçten mubayaa edeceklerimizle ve hava 
kuvvetimizin her sene ypranacak olan takriben mev
cudun rubu kadarını istikmâl edecek masarifi bu yüz 
elli milyonun içerisine koyduk. Arkadaşlara - tabii 
mahrem olarak - arz ve tebliğ ederim ki; seneler zar
fında takriben ordumuzun bin adet madeni tayyaresi 
olacaktır. Bu tayyarelerin takriben dört sene dayan
dığı ve dört sene ömrü olduğu şimdiye kadar göste
rilen netayiçten anlaşılacağı üzere biz her sene iki 
yüz elli tayyare satın almalıyız ki; dört senede bin. 
tayyareye malik olalım ve daima o mertebede tuta
lım. Yaptığımız mukavelede - Yünkers ile yapılmış
tır. - her sene bize iki yüz elli tayyare teslim etmek 
taahhüdünü almıştır. Biz, her sene bunu tamamiyle 
alamazsak o sene biraz eksiğini almak, diğer imkân
larda telâfi etmek üzere bu hattı hareket üzerinde 
yürüyeceğiz. Muhterem arkadaşlar; umumi teşeb
büste zaman gaip etmenin bizim için ne kadar ağır 
olacağı noktasını arz etmiştim. Mubayaa tarikile 
vesait ve sanayii harbiyenin istikmâline ait hususatın 
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taliki caiz olmayacağını tamamen isbat edecek Ce
nevre konferansı hadisesine nakli kelâm ediyorum. 

Bu konferansın uzun müddet ceryan eden müza-
keratının neticei tahlilinde bütün konferansın esba
bı inikadı ve netayici müstahsalasınm hulasaten ifa
desi şu suretle kabildir : 

Bu konferansta; konferansa iştirak eden eski müt
tefikler ve dostlar, kendi vatanlarının içerisinde ve
saiti müsellâhasını vücuda getiremeyen milletleri, da
imi müstahsil olan milletlerin daimi murakabesi - ve 
ağır tabiriyle - esareti altında tutmasıdır. 

Konferansın mukarreratını bir kaç kelimede ic
mal e,tmek için. arz edeyim ki; konferans dünyayı üç 
kısma ayırmışhr. Bir kısım Yemen gibi, Mısır gibi 
vesaire; henüz bütün dünyaca istiklâlleri tanınıp, tas
dik edilmemiş olan milletlerdir ki, bu konferans bu 
menatıkı esliha ticareti noktai nazarından tamamen 
menatıkı memnua olarak tesbit ve kabul etmiştir. 
Her hangi bir kayığın içerisinde on tane tüfek Ye-
men'e gitmek üzere bulunursa, beynelmilel ahde 
mebni onu derhal tevkif ve müsadere etmek, konfe
ranstan itibaren hak olunmuştur. Bugünden itibaren 
demiyeyim; çünkü henüz tatbik için mevkii meri
yete girmemiştir. Tasdik edildikten sonra böyle ola
caktır. 

Dünyanın ikinci mıntakası, hakkı istiklâlleri her
kesçe muayyen ve musaddak oîan, fakat şimdiye ka
dar her nasılsa - bizim gibi - sanayii madeniyesi in
kişaf etmemiş devletlerdir ki; bunlar müstahsil dev
letlerden her hangi birisinden esliha satın alacak ise, 
o devletin müsaadei resmiyesini istihsale mecbur tu
tulmuştur. Yani, şimdiye kadar meselâ; kundura sa
tın alır gibi ticareti adiye adadında bulunan esliha 
ticaretine, ihtiyacı olan devlet, o maddeyi istihsal 
eden devletin resmi hükümetinin lütfen vereceği mü
saadeye arzı ihtiyaç edecektir. Müstahsil devletler 
müsaade etmediği takdirde silâh satın almak bizim 
için mümkün değildir. 

Üçüncü mıntaka; hem müstahsil ve hem müsteh
lik olan memleketlerdir ki; bunlar silâh yaparlar, 
yaptıkları silâhı ordularına verirler, istedikleri devlet 
ve milletlere verirler, istemediklerine vermezler. Yal
nız çok şayanı dikkattir ki, arkadaşlar, sanayi deyip 
geçmemeli, sanayi faaliyeti bugün bir devletin vatan 
meselelerinde, vatanın emniyeti meselelerinde, diğer 
devlete vakti seferde değil, vakti hazarda iken bile 
esbabı tefevvuku adadına çoktan girmiştir. Binaena
leyh biz bu tarif ve tasnife göre ikinci kısımda bu
lunduğumuz için bizim murahhasamız - ismini bura

da takdirle yadetmekle bir vazife ifa ettiğim zehabın
da bulunuyorum - Tevfik Beyefendi konferansta bu 
hususta gayet kudretli ve gayet müessir surette mü
dafaada bulunmuştur. Yalnız bize müteallik değil. 
Arz ettiğim gibi menatıkı memnuadan addedilen, he
nüz teşekkül halinde bulunan hükümetlerin esbabı 
hayatiyesi ve tasavvuratı medeniye ve milliyeleri için 
vasıta olan silâhın menini protesto etmiş, her cema
ati resmiyenin kendisini müdafaa esbabını istikmal 
etmesi en birinci hakkı sarihi olmak noktasıdna ısrar 
etmiştir. Diğer hali teşekkülde bulunan milletlere ve 
aynı zamanda bize de ait olan hakkımızı müdafaa 
ettikten sonra, binnetice, maalesef tek murahhas 
olarak, umumca kabul edilen bu muahedenin altına 
imzasını koymamıştır. Konferans mukarreratı me-
yanında muhtaç devletin, yalnız müstahsil devletin 
müsaadesini istihsal etmek değil, aynı zamanda; si
lâh mephane gibi her ne alacaksa aldığı ve alacağı 
şeylerin cinsi ve miktarını bütün dünyaya ilan etmesi 
mecburi kılınmıştır. Esrarı askeriyesini dünyaya neş
retmeye mecbur tutulmuştur. Bunlar esrarı askeriye
dendir. Hiç bir millet kimseye bir iğnesi mi var, bir 
milyon topu mu var, buna dair kimseye bir şey söy
lemez. Bu, hakkı tabiisidir. Bu konferansın dikte et
tiği esas şudur : «Siz ki, daha kafalarında sanayii 
yerleştirmemişsiniz, siz ki . memleketinizde sanayii 
hadidiyeyi tevsi etmemişsiniz, sizin cezanız budur; 
siz bu yolda ileri gitmiş olanlara aldığınız ve verdiği
nizin hesabını vermeye mecbursunuz, fakat biz istedi
ğimizi alır, yapar ve veririz. Kimseye sormayız, söy
lemeyiz. Fakat siz bütün dünyaya şu kadar top, tü-
fenk alacağız bize.müsaade ediniz diyerek hem mü
saade almak, hem de bütün dünyaya ilân etmeye 
mecbursunuz» demişler ve bunun altına da müşte
reken imza koymuşlardır. 

Arkadaşlar, bunu söylerken maksadı asliye gele
yim. Bütün bu arz ettiğim hikâye, memleketinde sa
nayii harbiyesini yapanlar vakti hazarda hâkim ro
lünü alıyorlar. Bilhassa Türkiye aleyhinde diplomasi 
sahada çalışılıyor. Lokarno konferansı .netayicinde 
suri bir emniyet ve istikrar arz ederken, diğer taraf
tan biz ve bizim vaziyetimizde bulunanların aleyhin
de kendilerini teslih edip duruyorlar. Mamafi emni
yetle kabul etmemiz lâzımdır ki; Ceneve konferansı 
mukarreratı bizim silâhlanmamıza mani suretinde 
yürünürken istihsal edilmiş birinci hedeftir ve bu 
yalnız birinci hedef olarak kabul edilmelidir. Bende
nizin kanaatim o mertebededir ki; öyle bir gün gele
cektir ki, silâh almayı yalnız ilân ile bırakmak şek
linde değil, sureti katiyede menetmek hatta yalnız 
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satın almaya değil memleketimizde silâh ve cephane 
yapacak müesseseleri vücuda getirmeyi menedecek 
tedabir dahi ittihaz edeceklerdir ve silâh, cephane 
işinden anlayan bir ustanın memleketimize gelmesine 
de mani olacaklardır. Eğer bugün tasavvur ettikleri 
esbabı manianın hepsini vazediyorlarsa bu, henüz 
aralarında bu bapta ahenk tesis edememiş olmaların
dan ve bütün dünyadaki iktisadi buhran tesiri altın
da kendi sanayi müesseselerini daha fazla tazyik im
kânını temin eyliyememiş olmalarından neşet ediyor. 
Evet silâh ve bomba yapan bir makinenin memleke
timize gelmesine de mani olacaklardır. O hale gele
cekler ve getireceklerdir ki; başka yollarla muraka
beleri altına alamadıklarını ve bu meyanda bizi ha
yatî bir tazyik ile sıkıştıracaklardır ve belki de şim
diki Ceneve konferansı mukarreratını ikmal edecek 
mahiyette aralarında ayrıca zımni mukaveleler var
dır. Bunu böyle düşünelim. Fakat arkadaşlar; bizim 
tedbirimiz de bunun aksinedir. Her tedbirin muka
bil bir tedbiri vardır. Biz bu kaideden gaflet edeme
yiz. Her müşkülün mutlaka söküp çıkarılacak bir 
noktası vardır. Biz harp esnasında dahi başka bir 
kıtadan silâh alarak nakletmek suretiyle hareket et
miş ve yokluk içerisinde dişleri, tırnakları ile boğuş
muş bir milletin efradındanız. Bu mertebeye gelirler
se belki paraca biraz fazla fedakârlık yapmak mec
buriyetinde kalacağız, fakat behemahal ne yapaca
ğız, yapacağız, icabederse kaçak suretiyle yapacağız 
memleketimizin içerisinde gerek hazır olarak ve ge
rek sınai olarak lâzım olacak olan bütün mevaddı 
peyderpey ve imkânı mali nisbetinde ihzar edeceğiz 
ve bütün teçhizatı, tesisatı vücuda getireceğiz ve ge
tirmeliyiz. (İnşallah sesleri) 

Bir nokta çok şayanı ibarettir. Musul meselesi için 
geçen sene Cemiyeti Akvam toplandığı vakit iştirak 
eden İngiliz ricalinden biri demiştir ki; Cenevre mu
kavelesi ile yapılan tehdidi teslihat eceri - onlar bu
nun ismine tahdidi 'teslihat diyorlar, böyle olursa ga
yet beşeri ve insani olur, silahı tahdid eyiiyerâk harbe 
meydan vermiyecekler - maalesef çok noksandır ve 
bu noksan kalmış ise sebebi şu olmuştur ki; iştirak 
eden devletlerin hepsini tatmin edecek eşkâl bulama
dık. Fakat biz yakın dostlar, yani Fransa, İtalya,; İn
giltere - bilhassa ima ettiği bunlardır - aramızdaki hu
susi itilâflarla bu noksanları ikmâl edelim, diyor. Yari 
arzeetiğim gibi icabederse silâh ve cephane değil, onu 
yapacak malzemeleri, adamlari i-tediğimiz memle
ketlere verelim, istemediklerimize vermiyelim, diyor. 
Her tedbirin alksülâmeîi vardır, tabii biz de aksi ted
bire tevessül edeceğiz. Cenevre konferansın dan bah

sederken bizim mevzuumuza o kadar temas etmez, 
fakat konferansı dinlemiş olan arkadaşlara ona ait 
noksan bir şey kalmaması için arzedeyim, zehirli gaz 
istimali ve bakteriyoloji harbi yapmak eşkâline ait 
mukavelenameyi müştereken imza ettik, tabii buna 
hayır diyemezdik. Menfaatimize tevafuk etmez. Harp
te zehirli gaz kullanmak memnudur ve bu icabeti 
be.jeriyedendir. Harpte girip te düşman mevzileri 
üzerinde tifo mikrobu ve zehirli gaz saçmak memnu
dur, tarzında olan mukavelenameyi memnuniyetle 
imza ettik ve şunu da arzedeyim ki; bu imzaların ne 
kadar meri olduğunu koca bir tarih bildirmektedir. 
(Handereler) Biz imzamızı koyduk ve kemâli asaletle, 
icabına göre tevfiki hareket etmek azmindeyiz. Fa
kat bir gün gelip bizim karşımızda zehirli gaz kulla
nırlarsa biz de onlara karşı ınukabelesiz kalmamak te-
dabirine tevessül edeceğimiz tabiidir. (Elbette sesleri) 
Türkiye'ye, yahut filân, filân devletlere hiç silâh ve-
rilmiyecektir, gibi bir madde koymalarına mani olan 
bazı mülahazat ve letkikatımızın netayici vardır. Onu 
da ifade etmek faidelidir. Bunu şundan yapamadılar 
ki; müstahsil memleketlerde bir çOk istihsalât "var
dır. Bunlar netayici istihsalâtını satmak mecburiyetin
dedirler. Siz satmayın demek için, onların satmama
ları lâzım gelen miktarın parasını bütçeden ödemek 
lâzım gelir. Bu gün harpten çıkmış olan devletlerin 
kudreti maliyesi buna müsait değildir. Miildtler kendi 
menafii umumiyeleri için verdikleri vergileri, filân 
memlekete silâh satmamak için tazminat olarak şu 
fabrikaya verdik tarzında bir mütalaayı kabul et
in :zler. Bu ve buna benziyen mevani de haylulet et
miştir, iki daha ileriye götürememişlerdir. Bu Ce
nevre mukavelenamesi on dört devlet tarafından imza 
edilecektir. Yanımda listesi yoktur. Fakat malumdur. 
Birbirlerine aslolara'k merbut olan milletlerdir ki; im
za etmemişlerdir. Yani konferansta imza etmişlerdir, 
fakat alelusul hükümetleri tarafından tasdik edilip 
bir mucibi mukavele Fransız arşivine teslim edilmiş
ti)'. Tesliminden dört ay sonra hükmü muteber ola
caktır. Bizim mübayaatımıza da maalesef haizi tesir 
olacaktır, biz bu tesirden içtinap esbap ve şeraitini 
mümkün olduğu kadar düşüneceğiz. İşte bu maruza
tım bu tesirin her gün artması hasebiyle nıkıta nazarı 
âlilerinizi tesbit etmeğe medar olur ve işe bir an ev
vel başlamak zaruretini daha çok meydana çıkarır. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimin sonuna yak
laşıyorum, bu kanunla muntazam çalışırsak ki; inşal
lah size karşı mahcup olmıyacak şekilde çalışacağız. 
3 - 5 sene sonra ordumuz bütün dünyanın ves'ai.i 

— 545 — 



İ : 10 18 . 11 . 1341 C : 2 

harbiyesine sahip olacaktır, gibi bir iddiada değilim. 
Falkat bizini paramız kıt, siamız dar olduğu için el
zem olanlarını temin etmek suretiyle bu parayı isti
mal edeceğiz ve edersek ordumuz o mertebeye vasıl 
olacaktır ki; bendeniz zatî tahminime göre, ondan 
sonra Türkiye ile harbetmek sözünü ifade etmek 
8 - 10 ay zarfında bir milyon genci Anadolu dalla
rına gömmeyi göze almak gibi bir şekle girmek de
mektir. (Bravo sesleri) Öyle bir vaziyete geldiğimiz 
zaman yine durmayacağız, mütemadiyen çalınacağız. 
Arkadaşlar demiin arzettiğim gibi; - harp ne zar.van 
geleceği malum olmıyan bir afettir. Her babayiğ.tin 
'bizimle kolay kolay harbetmesi kârı değildir. Sulh 
yolumda vatan gülzarının etrafına lâzım gelen mani 
duvarları çekilmiş olarak, ordunun vasıl olmuş ol
duğu, vasıl olmuş olacağı şevket ve mehabetinin hi
mayesi ve tesiri altında vatanın içindekiler daha çok 
emniyetle sulh mesaisine sükûn ve refah jle devam 
edebileceklerdir. 

Bu maruzatımdan sonra kanunun kabul buyuru-
lacağına itminan ile kürsüyü terk edeceğim. Ya iniz 
kanunun mahremiyeti hakkında nazarı dikkati âlile
rini celbederim. Biz kanunu mahrem olarak Meclisi 
Âliye gönderdik. Encümenlerde de mahrem ola ak 
görüştük. Fakat Teşkilâtı Esasiye kanunu mucibince 
mahrem kanun yoktur, her kanun mutlaka açıktır. 
dediler. Çim ki Divanı Muhasebata tevdi edilir. icabe-
derse mahkemelerde bulunmak lâzım gelir ve i!â... 
Muvazenei Maliyeden mahrem olarak çıkarmak im-
'kânını çok aradık. Muhterem encümen azaları bu 
bapta çok fikirler sarfettiler, bize yardım ettiler. Çok 
düşündüler, sarfı zihin ettiler, fakat bir şekli im sî\n 
bulamadık. Başvekil Paşa Hazretleri ile görüştüm. 
Mademki mahremiyetine imkân görülmüyorsa şu 
halde müzakeresi behemahal hafi olarak kalma1' ve 
arkadaşlar itiraz ve münakaşa edeceklerse celse' ha
fiyede olsun, bu iş bittikten sonra aleni celseye g£ .-il
sin ve bir söz söylenmeden aleni celsede reye koncun 
ve çıksın, dediler. Bu sözlerim tabiidir ki kanur.un 
Heyeti Celileniz tarafından hafi celsede kabul eci îc-
ceğine ait itminanım olduğu için söylenmiştir, yoksa 
rt buyurursanız mesele yoktuı. (Muvafık sesleri) Bu 
maiksatla şu şekli kabul ettik. Bendeniz bugün hafi 
celse istemedim, nazarı dikkati celbetmek için bazı 
arkadaşlar istediler. Fakat bu gün Müdafaayi Milliye 
Vekilinin söz söylediği veyahut ona müşabih t..zı 
şeyler konuşulduğu şayi olabilir. Onun için kabul bu
yurursanız bugün bu meseleyi aleni celsede müzakere 
etmiyeceğiz. Yarin yeni müzakere ediliyormuş gibi 

müzakeresine başlarız. «Böyle yapmazsak dışardan 
mahsus olabilir. Ruznamede Müdafaai Milliyeye ait 
diğer bir kanun vardır, münakaleye aittir, aleni cel
seye geçilince o kanun müstaceliyetle müzakeresini 
falebeceğim ve o suretle hafi celsede ona dair ko
nuşulmuş gibi bir vaziyet olacak. 

Arkadaşlar, bazı ehemmiyetsiz görünen şeyler 
vardır ki; bunların devlet hayatında kıymetleri bü
yüktür. Onun için zevahir ile bunun kuvvetini azalt
mış olacağız. Bazı ecnebi mahafili bir çok temasları
mızda bizim bu sene yapacağımız mesaiyi işitmişler -
dır, hassastırlar. Böyle bir şeyin çıkacağına müterak-
kiptirler. Divanı Riyasetten de istirham ederim, za
bıtlar kendilerinde kalsın. 

MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; 
Vekil Beyefendinin ifadelerinden sonra söyliyecek 
sözüm kalmadı. Kendilerine muvaffakiyetler temenni 
ederim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Arkadaşlar; es!İha ve 
mühimmat fabrikaları tesisi hakkında Müdafaai Mil
liye Vekili muhteremi Recep Beyefendinin vaki olan 
bütün beyanatını dinledim. Hepsinin hu-.ul bulmasını 
kemâli samimiyetle temenni ederim. Yalnız bir nok
taya nazarı dikkati âlilerini celbetmek ve bilhassa Mü
dafaai Milliye Vekilinden bazı noktalar temenni et
mek isterim. 

Arkadaşlar yorganı ayağından kısa olan milleti
miz için yüz elli milyon liralık bir tahsisat itası cid
den büyük bir fedakârlıktır. Mahaza müdafaai mem
lekete taalluku itibariyle Heyeti Celilenizin bu tahsi
satı kabul buyuracağında hiç şüphem yoktur. Ancak 
arkadaşlar; yalnız para vermek temini maksada kâfi 
değildir. Sarfedilecek paralar için memlekete taalluk 
eden bu gibi mesaili mühimme hakkında behemahal 
bir heyeti ilmiye ve mutahassısanın muvafakat ve 
malumatı inzimam etmesi lâzım gelir. Kendileri de 
itiraf buyurdular ki; geçen sene 7,5 milyon liralık 
mubayaa t yapmışlar ve yine Müdafaj Milliye Vekili 
Beyefendi itiraf buyurdular ki, Yün'kers Şirketi ile 
bir mukavele akdetmişlerdir. Şirket senede bize iki 
yüz elli tayyare verecek, filân gibi.. Arkadaşlar; böyle 
hem külli bir paraya, hem de memle'ketin müdafaası
na taalluk eden hususat için behemahal Şûrayı askeri
nin mütalaası, ve muvafakati alınmak lâzım gelir. Za
ten Heyeti Celilenizin geçen sene bunu kabul etme
sindeki maksat da bu idi. Müdafaai memlekete 
taalluk eden hususat için Şûrayı askerinin mütalaası 
alınmak lâzımdır. Halbuki, görülüyor ki, meselâ Yün-
kers fabrikası ile bir mukavele yapılmıştır, bunda Şû-
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rayı askerinin mütalaası alınmamışür. Sonra geçen 
sene 7,5 milyon liralık mübayaat yapmışlardır, esliha 
vesaire almışlardır. Bunda da Şûrayı askerinin müta-
ta'Iaası alınmamıştır. Şimdi eğer vereceğimiz yüz elli 
milyon liranın da Şûrayı askerinin mütalaası alınma
dan sarf edilecek olursa çok yazık olur. Vazıiyet mü
himdir, hatta çok mühim meseleler de gelmiş, geçmiş
tir. Şûrayı askeriyi toplamak ve bu bapta mütalasını 
almak lâzım gelirdi. Mademki şimdiye kadar yapıl
mamıştır, bundan sonra, Şûrayı askeri toplattırılıp 
mütalaalarının alınmasını çok temenni ederim. Sözüm 
bundan ibarettir. 

RECEP BEY (Müdafaai Milliye Vekili) (Kütahya) 
— Muhterem arkadaşlarım, Şûrayı askeri kanunu 
mefadı neşredilmiş bir kanun olduğu için Heyeti 
muhtereceme ve bütün milletçe malumdur ve biz 
İcra vekillerini teşkil eden adamların da kanuna tev-
fik hareketi hakkındaki zaruret de bendenizce malum 
olduğu için bu maruzat malumu ilâm kabilinden gibi 
bir şey olur. Simli bu bapta Şûrayı askerinin de mü
talaası alınacak diye bir şey söylemeye lüzum gör
medim, çünki tabiidir. Arif Beyefendinin bir arkadaş 
temenni olarak buyurdukları Şûrayı askeri işini, Mec
lisi Âli bir kanun olarak bizim elimize tevdi etmiş ve 
biz onu tatbik etmekle mükellefiz. Biz o- kanunu icra 
etmezsek ve aldığımız paralan buyurdukları gibi bir 
heyeti ilmiyeye, bir heyeti mutahassrsaya sormadan 
sarfedersek size karşı mesul oluruz. O vakit bizim 
kulağımızdan tutarsınız. 

7,5 milyon lirayı Şûrayı askeriye sormadan sarfeı-
tiler, tarzındaki Arif Beyefendinin ifade; âlilerine ge
lince; bunun için de esaslı bir programa taallûk eden 
bir şey yoktur.Muzmer işlerimizin, mümkün olan 
yamaların ifa edilebilmesi için bu parayı sarf ettik. 
Kanunda mevzubahs olmıyan şeyleri de Şûrayı as
keriyeye sorsunlar tarzında bir mütalaa dermeyan edi
yorlarsa, o kanun müzakere olunurken noktai nazar
larımızı, mütalaalarımızı söylediğimiz için tekrar et
meyi zait görürüm. Yalnız o kanuna girmiş olan ah
kâm ile Şûrayı askeriyeye kendimizi mükellef tuttu
ğumuzu ve ondan fazla bir şeyi Şûrayı askeriye so-
ramıyacağımızı da ilâve ederim. Şimdiye kadar Şû
rayı askerinin içtimai meselesi mükerreren aramızda 
mevzubahs olmuştur. Bendeniz Şûrayı askeriyi topla
mak üzere ihzaratta bulundum ve ruznamesini tan
zim ettirmek üzere müracaatta bulundum. Erkânı 
Harbiye ve Müdafaai Milliye Şûrayı askerinin ruzna
mesini tanzim edecektir. Fakat pekâlâ bilirsiniz ki; 
Şurayı askeri kanunen muayyen olan müddette ve 

kânunuevvelde içtima eder. Ben vekâleti deruhte 
ettiğim zamandan bu güne kadar biç bir kânunuevvel 
ayı hulul etmemiştir.. (Handeler) İlk kânunuevvel 
ayının hulul etmesine daha bir ay kadar zaman var
dır. Şûrayı askeri mühim ve elzem bir şey olursa iç
timaa davet edilir gibi kanunda bir kayıt vardır. Fa
kat böyle bir mühim daveti mucip olacak bir şey he
nüz görmedik. Esasları, fabrikaları, yani teslihat prog
ramımızı ve Şûrayı askerinin vezaifme ait mesail ve-
saireyi Şûrayı askeriye tevdi ve arzı malumat edece
ğiz. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler, lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde — 1 
REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen yok

tur. Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde — 2 
REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen yok. 

İkinci maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde — 3 
REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen yok. 

Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde — 4 
REİS — Dördüncü madde hakkında söz istiyen 

yok. Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Dördüncü 
madde kabul edilmiştir. 

Madde — 5 
REİS — Beşinci madde hakkında söz istiyen yok. 

Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde — 6 
REİS — Altıncı madde hakkında söz istiyen yok. 

Kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim şimdi Vekil Beyin de arzefctiği veçhile bu 
kanun, bilhassa bir tahsisat kanunu olduğu için celsei 
aleniyede okunup reye vazedilmesi lâzımdır. Binaen
aleyh aleni bir celsede maddeler ayrı, ayrı okunacak 
ve reye vazedilecektir. 

RECEP BEY (Müdafaai Milliye Vekili (Kütahya) 
— Efendim, hafi celsede tayini esami ile heyeti umu 
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miyesmi reye vazediniz. Kabul edilsin de ondan sonra. 
aleni celsede okunur. 

REİS — Efendim aleni celsede zaten tayini esami 
ile reye vazedildiği için, celsei hafiyede tayini esami 
ite reye vazedilmesine lüzum yoktur. Aleni cekede, 
gerek maddeleri, ve gerek heyeti umumiyesi okunur
ken bu merasim esnasında artık mahremiyeti müza
kere mevzubahs olamaz. Yalnız arkadaşlar not ettik
leri mesaili masa üzerinde bırakacak olurlarsa Divanı 

Riyaset aleni celsede bunu müzakere ettikten sonra 
mahremiyetini muhafaza için bazı tedabir iföihaz ede
bilir. Gazetecilere söyleriz yazmasınlar. Tutulan za
bıtları da ona göre muhafaza ve tanzim ederiz. Hiç 
olmazsa Ankara dahilinde kalmış olur. 

Efendim; hafi celsede müzakere edecek bir şeyi
miz kalmamıştır. 

Celsei aleniyeye geçiyoruz. 
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