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REÎS — 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 3 — sonra 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Ziya Hurşit B. (Lâzistan) 

REİS — Meclis Küşadedild'i. Zaptı sabık hulâsası okunacak. (Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Adnan Beyefendinin Tahtı Riyasetlerinde 
saat ikiyi elli geçe bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve tashihan kabul olundu. Konya 
Mebusu Vehbi Efendi tarafından bir dua kı
raat ve şühedanın ervahına fatihalar ithaf olun

duktan sonra ruznameye geçilerek vazifei va
taniye ile Meclisten infikâk edecek olan Kare
si Mebusu Miralay Kâzım ve Lâzistan Mebusu 
Necati beyefendilere mezuniyet itasına dair 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti tezkeresi 
okunarak is'af olundu. Sinob Mebusu Şerif Be
yin, Sinob - Vezirköprü tarikinin truku umu-

— 300 — 
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miye meyanına ithaline dair teklifi Lâyiha En
cümenine, Edirne Vilâyeti Teşkilâtı Adliye 
Kanununun birinci maddesinin tadiline dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye Ad
liye Encümenine, Van Vilâyeti dâhilinde iki 
nahiyenin ilgasiyle Zeylân Deresi ve Sarısu 
namiyle yeniden iki nahiye teşkiline dair lâyi
hai kanuniye Dahiliye Encümenine, sınıfı sa-
lis ketebe ile takımbaşılara verilecek zamaimi 
fevkalâde hakkındaki lâyihai kanuniye Muva
zene! Maliye ve Müdafaai Milliye encümenleri
ne, sivil ustalara verilecek harcırah hakkın
daki lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye En
cümenine, Siird Mebusu Salih Efendinin, Ge-
zir, Basur suları üzerine köprü inşası hakkın
daki takriri Nafıa Vekâletine, Kürdistan mes
elesi mevcut olmadığına dair Çapakçur ve 
Genç'ten mevrut telgraflar Hariciye Vekâleti
ne, Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendi ile rü-
fekasmm, Mecellei Ahkâmı Cezaiye tertibine 
dair takriri Seriye Vekâletine havale olundu. 

Bilâhara italya'da şimendifer edevatı mu-
bayaasiyle meşgul olan heyet hakkında mü
zakere cereyan ederek Abdullah Azmi Efendi
nin teklifi mucibince bu heyetin orada ipka 
edilip edilmemesi hususunda Nafıa Vekâleti
ne salâhiyet itası takarrür ederek teneffüs 
için celse tatil olundu. 

1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Saideli 
Belediye âzasından Hacı Ömer Efendi hakkın
daki evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi. 

RElS •— Hiyaneti vataniye ile mahkûm Sa
ideli Belediye âzasından Hacı Ömer Efendinin 
evrakı hükmiyesi gönderildiğine dair Adliye 
Vekâletinden mevrut tezkere var. Adliye Encü
menine gönderiyoruz. 

1. — Yozgad Mebusu Ali Rıza Beyin, Akdağ-
madeni Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Fehmi 
Efendi hakkında sual takriri ve Dahilye Vekâ
leti Vekili Muhtar Beyin tahriri cevabı. 

REÎS — Akdağmadeni Jandarma Kumanda
nı Fehmi Efendi hakkındaki sual takririne Da-

. 1337 G : l 
I İkinci celse 

Adnan Beyefendinin Tahtı Riyasetlerinde 
saat 4,20 de bilinikat Müdafaai Milliye Vekâ
leti 1337 senesi Bütçesinin gelecek ruznameye 
ilk madde olmak üzere alınmasına ve nisabı 
müzakere hakkındaki teklifin de ruznameye 
ithaline ve Matbuat Müdüriyeti hesabatıtnı tet
kik edecek komisyonun gelecek içtimada inti
habına karar verilip ziynet eşyasının men'i it
hali hakkındaki teklifin müzakeresi cereyan 
ederek 762 nci fasla kadar kabul olunup Cu-

' martesi günü içtima edilmek üzere saat 5 te 
celseye nihayet verildi. 

I 2 Nisan 1337 
Reisvekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi Ziya Hurşit Feyyaz Âli 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı efendim? (Hayır hayır sesleri.) 

I HAŞÎM B. (Çorum) — Reis Bey söz isti
yorum. 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mı söyliye-
ceksiniz ? 

HAŞÎM B. — Zabıt hakkında değil! bugün
kü tezahüratı milliye hakkında bir şey arz 'ede-
cezim. 

REÎS — Zabıt hakkında itiraz yok, binaen-
I aleyh aynen kabul edildi. 

2. — Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Mehmedoğlu Mustafa ile kürek cezasına mahkûm 
arkadaşları hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Kemahlı Mustafa Efendi ye rüfekasınm 
evrakı hükmiyesi gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi var. Adliye Encümenine gön
deriyoruz. 

hiliye Vekâletinden mevrut tezkerei cevabiye 
var. Sual takririyle beraber okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Akdağmadeni Jandarma Kumandanı Yüz

başı Fehmi Efendinin maddeten gösterilen cera-
iminin İstiklâl Mahkemesince tetkik ve mufjake-

4. — TEZKERELER 

6. — SUALLER, CEVAPLAR 

— 301 — 
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mesi Riyaseti Celil'erine arz ve takdim kılman 
takrirde esbabı mucibesiyle arz edilmiş ve Da
hiliye Vekâleti Celilesine tevdi buyurulmuş idi. 
Cinayatı adide mürtekibi olan Yüzbaşı Fehmi 
Efendi filhakika merkeze celbedilmiş ise de 
hakkında bir gûna muamele yapılmıyarak ke
mali serbesti ile gezmekte olması inkisarı kulu- ' 
bu mazlumini mucip olacağı ve muakkibi oldu
ğumuz istikmali mâdelet ile kabili telif olamı-
yacağı cihetle marülarz takriri muhavvel niçin 
mahkemei aidine verilmemiştir? îşbu sual tak
ririne Dahiliye Vekili Âlisinin ceridei müzake-
rat nihayetine dercedilmek üzere tahriren cevap 
vermesini talep ve Vekâleti müşarünileyhaya 
tevdiini arz ve teklif eylerim. 

27 §ubat 1337 
Yozgad Mebusu 

Rıza 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine I 
Maddeten gösterilmiş olan ceraime rağmen , 

Akdağmadeni Jandarma Kumandanı Yüzbaşı ! 
Fehmi Efendinin serbest bırakılarak mahkenrei ı 
aidesine tevdi edilmemesi 'esbabına dair Yozgad 
Mebusu Rıza Bey tarafından takdim edilip 1.8 j 
Mart 1337 tarihli ve 64-115 numaralı Tezkerei Âli- | 
yei Riyasetpenahileriyle emir ve havale buyurulan ' 
sual takriri sureti mütalâa olunup ledelistifsar 
Umum Jandarma Kumandanlığından alman ce
vapta hakkındaki tahkikatın sarahati cereyanı
nı teminen mumaileyh Hasan Fehmi Efendi vak- I 
tiyle merkeze celbedilmiş ve bilâhara tahkikatı 
mahalliyenin n'eticepezir olduğu anlaşılması üze
rine kendisinin buraca isticvabı suretiyle ikmali 
tahkikat zımnında evrakının hemen irsali ma- I 
halline yazılmış olduğundan bahsile vürudunda j 
evrakı mezkürenin mahkemei aidesine tevdi edi- ! 
leceği bildirildiğinden arzına müsaberet kılındı i 
efendim. 

Dahiliye Vekili namına 
Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 

REİS — Sahibi sual söz istemiyor. Binaen
aleyh Sual meselesi kapanmıştır. 

2. — Mu§ Mebusu Abdülgani Beyin, Bula
nık ve Malazgirt kazalarında telgrafhane açıl
maması, esbabına dair Dahiliye Vekâletinden \ 
sual takriri ve Dahiliye Vekâleti Vekili Muhtar ! 

Beyin tahrirî cevabı 

1337 O :• 1 
REÎS — Bulanık ve Malazgirt telgrafhane

leri hakkındaki sual takririne Dahiliye Vekâ
letinden mevrut cevap okunacak: 

Makamı Celili Riyasetpenahiye 
Bir iki seneden beridir Muş'a mülhak Bula

nık ve Malazgirt kazalarında telgrafhane gayri-
mevcut ve müstacel ve gayrimüstacel muame
lât hususi postalarla teati edilmekte bulundu
ğundan biran evvel bu iki kazada telgraf mer
kezlerinin tesisiyle şimdiye kadar tehiri esbabı
nın Dahiliye Vekâletinden istifsarını sual ve 
teklif eylerim. 

4 Mart 1337 
Muş 

Abdülgani 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bulanık ve Malazgirt kazalarında birer tel

graf merkezinin tesis ve küşadiyle şimdiye ka
dar teehhürü esbabının izahına dair Muş Mebu
su Abdülgani Bey tarafından takdim olunup 18 
Mart 1337 tarih ve 61 - 114 numaralı Tezkerei 
Aliyei Riyasetpenahileriyle emir v!e tebliğ buyu
rulan takrir sureti mütalâa olundu. Mevzuuba-
his merkezlerin bin üç yüz otuz bir senesinde isti-
lâye mâruz olmak sebebiyle mesdut kalarak fik-
danı levazımdan şimdiye kadar küşadma imkân 
bulunamadığı ve ahvali haziranın icabatı müb-
remesine binaen ilk derpiş olunan cihet esasen 
mevcut hutut ve merakizden âzami derecede 
istifade edilecek surette işletme hususatmın te
mininden ibaret ve ıslahat ve tevsiata doğru 
atılacak hatvenin bizzarure mezkûr makasıdm 
husulünden sonraya talik edilmiş bulunduğu ve 
fakat halen yavaş yavaş netayici matluba ikti-
taf ve bir taraftan da noksan levazimat1 ihzar 
edilmekte bulunmasına mebni mutasavver ısla
hata başlanılmak üzere olup yakında mezkûr 
merakizin de küşadma çalışılacağı Posta ve Tel
graf Müdüriyeti Umumiyesinden bildirilmekle 
arzı keyfiyet olunur efendim. 

29 Mart 1337 
Dahiliye Vekili namına 

Hariciye Vekili 
Ahmetı Muhtar 

REÎS — Sual sahibi söz istiyor mu efendim? 
ABDÜLGANİ B. (Muş) — Cevabı kâfi gör

düm efendim. 
REÎS — Sual sahibi kâfi görüyor efendim. 
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7. — MAZBATALAR 

1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyle 
rüfekasının, 1336 senesi son aşar taksitinin te
cili hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/230) 

REÎS — Konya Mebusu Musa Kâzım Efen
di ve Rüfekasmm, âşarm son taksitinin Nisan 
gayesine kadar tecili hakkındaki teklifinin 
muvafık olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası var, tensip buyurursanız Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye encümenlerine gönde
relim. 

2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Muhacirin Müdiriyeti Umumiyesinin lâğvi hak
kındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/243) 

REÎS — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin 
lâğvi hakkındaki teklifinin muvafık olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni "mazbatası var. Alelû
sul Dahiliye Encümenine havalesi iktiza edi
yor. Tensip buyurursanız havale edelim. (Mu
vafık sesleri). Dahiliye Encümenine havale 
olundu. 

3. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin, 
Tedrisatı İptidaiye Kanununun lağvına dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/230 M.) 

REİS — Yahya Galip Beyin, mekâtibi ipti
daiye masarifinin Muvazenei Umumiyeden tes
viyesi hakkındaki teklifinin reddine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası var, okunacak : 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Umum mekâtibi iptidaiye masarifinin Mu

vazenei Umumiyeden tesviyesi lüzumuna dair 
Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin Encüme
nimize nıuhavvel takriri teklifi kanuni şekil ve 
mahiyetinde olmadığından reddine karar ve
rildi. 

14 Mart 1337 
Lâyiha En. Rs. Mazbata M. Kâtip 

Lâzistan Yozgad Ertuğrul 
Esat Süleyman Sırrı Necip 

REÎS — Sahibi teklifin ret hakkında bir 
mütalâası var mı efendim1? 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Ne diye
yim'? 

REÎS — O halde takririnizi geri mi alıyor
sunuz1? 

YAHYA GALÎP B. — Evet. 
REÎS — Efendim, takrirlerini istirdadedi-

yorlar. 

4. — Bursa Mebusu Operatör Emi?k Beyin, 
mecalisi idarenin lâğvi hakkında teklifi kanu
nisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/229) 

REÎS — Operatör Emin Beyin, müntahap 
meclisi idare âzalıklarmm ilgasına dair tek
lifinin reddine dair Lâyiha Encümeni mazba
tası var, okunacak : 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Mecalisi idarelerde müftü, murahhas ve met

ropolitler de dâhil olduğu halde müntahap aza
ların İhraç ve mecalisi mezkûre heyetinin de-
vair' rüesasiyle mecalisi umumiye için münta
hap zevattan terkibi lüzumuna dair Bursa Me
busu Operatör Emin Beyin encümenimize mu-
havvel teklifi kanunisi mütalâa olundu. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun kabulü dola-
yısiyle mecalisi idarelerin tabiatiyle ilga ve şû
ralar halinde ve başka bir tarz ve şekilde 
teşkili muktazi bulunduğu cihetle teklifi mez
kûrun şimdiden nazarı dikkate alınmasına lü
zum olmadığı mütalâasiyle Encümenimizce şa
yanı müzakere görülmiyerek reddine karar 
verilmiştir. 

14 Mart 1337 
Lâyiha En. Rs. Mazbata M. Kâtip 

Lâzistan Yozgad Ertuğrul 
Esat Süleyman Sırrı Necip 

(Münasip sadaları). 
REÎS — Lâyiha Encümeni mazbatasını ka

bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Lâyi
ha Encümeni mazbatası kabul edildi, teklif şa
yanı müzakere görülmedi. 

5. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Bolu 
hâdisesinde şehit olan Binbaşı İhsan Bey aile
sine hidematı vataniyeden maaş tahsisi hakkın
da teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/244) 

REÎS — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, 
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Bolu hâdisesinde şehit olan Binbaşı İhsan Bey 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkındaki teklifinin reddine dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası var, okunacak : 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Bolu hâdisei isyaniyesinde şehit olan Bin

başı İhsan Beyin aile ve eytamına tahsis edil
miş olan eytam ve eramil maaşının kifayetsiz
liği dolayısiyle hidematı vataniye tertibinden 
yeniden maaş tahsisi ile tezyidi lüzumuna dair 
Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin Encümenimize 
muhavvel teklifi kanunisi mütalâa olundu. 

Kanunu mahsusuna tevfikan tahsis olunan 
maaşın kat ' ı ile hidematı vataniyeden tahsisi 
muvafık olamıyacağı gibi tezyidi maaş husu
sunda emsalinin müracaat ve şikâyatım badi 
olacağı cihetle şayanı kabul görülmiyen ve ge
cen Devrei İçtimaiyede dahi aynı mütalâata 
binaen Heyeti Celilece reddedildiği anlaşılan 
teklifi mezkûrun Encümenimizce müzakeresi 
muvafık görülmiyerek reddine karar verildi. 

14 Mart 1337 
Lâyiha En. Rs. Mazbata M. Kâtip 

Lâzistan Yozgad Ertuğrul 
Esat Süleyman Sırn Necip 

(Muvafık sadaları). 
REİS — Lâyiha Encümeninin mazbatasını 

kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Lâyiha 
Encümeni mazbatası kabul edildi. Teklif şaya
nı müzakere görülmedi. 

6. — Siird Mebusu Salih Efendinin, Siird -
Musul yolunun truku umumiye meyantna itha
line dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/243 M.) 

REİS — Siird Mebusu Salih Efendinin, 
Siird - Musul tarikinin truku umumiye meya-
nına ithali hakkındaki teklifinin reddine dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var, okunacak : 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Siird - Musul tarikinin truku umumiye me-

yanına ithali lüzumuna dair Siird Mebusu Sa
lih Efendinin takriri teklifi kanuni şekil ve 
mahiyetinde olmadığından Encümenimizce şa
yanı müzakere görülmiyerek reddedilmiştir. 

14 Mart 1337 
Lâyiha En. Rs. Mazbata M. Kâtip 

Lâzistan Yozgad Ertuğrul 
Esat Süleyman Sırrı Necip 
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REİS — Lâyiha Encümeni mazbatasını kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsın... Lâyiha Encü
meni mazbatası kabul edildi, teklif şayanı mü
zakere görülmedi. 

7. — Kütahya Mebusu Cemil Bey ve rüfe-
kasının, İstanbul'ca neşrolunan Af ve Tecili 
Mücazat Kararnamelerinin gayrimuteber addi 
hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/242) 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, İs
tanbul'ca neşrolunan Tecili Mücazat Karar
namesinin Büyük Millet Meclisince tasdik edil
medikçe gayrimuteber addolunması hakkında
ki teklifinin reddine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var, okunacak : 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Seferberliğin ilânından itibaren gerek biz

zat ve gerek müştereken ticaret ve irtikâbata 
sülük eden ve kuvayi maddiye ve. mâneviyei 
Devleti duçarı zaıf eyliyen mülki ve askerî 
memurin ile onların şeriki cürümleri olan eş
hasın tecili mücazatları lüzumuna dair İstan
bul'ca neşredilmiş olan Tecili Mücazat Kanu
nunun Büyük Millet Meclisince tasdika ikti
ran etmedikçe mer'i addedil memesine dair Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin Encümenimize mu
havvel 22 Şubat 1337 tarihli teklifi kanunisi 
mütalâa ve tetkik olundu. 

Kararnamei mezkûrede vazife ve memuri
yetlerini suiistimal eden ve menafii umumiyei 
milleti ihlâl eyliyenlerin tecili mücazatlanna 
dair bir kayıt olmayıp bilâkis tecziyelerine dair 
ahkâmı sariha mevcut bulunduğu ve bu gibi 
kuvayi maddiye ve mâneviyei Devleti ihlâle 
ictisar etmiş olanların tecziyelerine İstiklâl 
mehakiminin her an salâhiyettar bulundukları 
cihetle kararnamei mezkûrenin Meclisi Âlice 
tasdika iktiranı icabetmiyeceğinden teklifi 
mezkûrun şayanı müzakere görülmiyerek red
dine karar verildi. 

14 Mart 1337 
Lâyiha En. Rs. Mazbata M. Kâtip 

Lâzistan Yozgad Ertuğrul 
Esat Süleyman Sırrı Necip 

(Muvafık, muvafık değil sadaları). 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — İstanbul'

un neşrettiği kararnamelerin hiç ehemmiyeti 
yok. 
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CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, Lâyiha 

Encümeni, istiklâl mahakiminin mevcut oldu
ğuna, ve mahakimi mezkûrenin bu gibi dâva
lara baktığına ve bunları tecziye ettiğine dair 
izahatta bulunuyor. Lâkin İstiklâl mahkemeleri 
kalkmıştır. Yalnız Ankara'da vardır. (Kalk
mamıştır, tatili faaliyet etmiştir sesleri). 

Mürtekiplerin bütün ettikleri yanlarına mı 
kalacak? Bunları biz tecziye ettirirsek halk, 
Millet Meclisinden memnun olacaktır. Rica 
ederim bunu reddetmeyin. Çünkü bu, mühim 
bir meseledir. Zaten efendim, İstanbul mukar-
reratı resmiyesini biz bir kanun ile keenlem-
yekûn addetmiştik.' Buda mukarreratı Tesmiye
dendir. Rica ederim, böyle mühim takrirleri 
nazarı dikkate alınız. 

REİS — Encümen namına izahat verilecek 
mi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Cemil Bey biraderimiz Tecili Mücazat Ka
nununu mer'i değil zannederek bunun meriye
tine Meclisi Âlice karar verilsin ve teyidolun-
sun, diyor. Halbuki malûmu âliniz Meclisi Âli-
nizce bu mer'idir. Vazifesini suiistimal edenle
rin menafii mülk «.ve milleti ve Devleti kendi 
menfaati uğruna heder edenlerin tecziyesi ka
nunda musarrahtır. Bununla beraber Kuvayi 
Devleti ihlâl edenlere doğrudan doğruya İstik
lâl Mehakimi vaziyete salâhiyettardır. İstik
lâl Mehakimi muvakkaten tatili vazife ettiği 
yerlerde bu gibi ceraime diğer Mehakim bakar 
ve hükmünü verir. Binaenaleyh kanun mer'idir. 
Meclisi Âliden teyidi tatbikına karar istihsaline 
lüzum yoktur. Mazbatanın reye vaz'ını teklif 
ederim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bu Tecili 
Mücazat Kanunu bilmiyorum ne vakit neşredil
miştir. Eğer bu Meclisi Âl'i toplanmadan yapıl
mışsa diyeceğim yok. 

Fakat Meclisi Âli toplandıktan sonra İstan
bul'ca neşredilmiş bir kanun ise ona kanun da-
ğil, paçavradan başka bir şey denemez. (İki se
ne evvel sesleri.) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İki sene 
- evvel neşredilmiştir. 

RİFAT B. (Tokad) — Sivas İstiklâl mahke
mesinin iadesi için bir takrir takdim etmiştim. 

REİS — Efendim, bu mesele hakkında, mev
zuu müzakere olan mesele hakkında söyle-
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yiniz. İstiklâl mahkemelerine dair ruznamede 
ayrı bir madde vardır, orada söylersiniz. 

RİFAT B. (Tokad) — İstanbul Hükümeti
nin Anadolu'da yine faaliyette olduğunu haber 
alıyorum... 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, Lâyiha 
Encümeni tarafından deniliyor k i : Tecili Tec
ziye Kanununda bu gibilerin cezasına dair mad-
da mevcuttur ve o kanun meriyülicradır. Onlar 
tecziye olunuyor. Halbuki kanunun ismi buraya 
münafi, tecili tecziye... Sonra o kanunda yine 
bir madde bulunuyor, bu gibi cezalar verilme
sine dair; bununla beraber kanun madem ki, 
mer'idir, kanunda da öyle bir madde vardır, 
bu takriri reddetmemeli, mahal ve mercii aidine 
havale etmeli, mer'i olmak üzere... Takririn ona 
münafi olduğu yoktur. Takrirde böyle hiyaneti 
vataniyede bulunanlar ve saireler tecziye olun
sun diyor. İstanbul bir karar vermiş, bu tecil 
olunsun diye, bir vakte kadar denmiş bırakmış... 
Encümen; zaten bu mesele icra olunuyor, tak
rire hacet yok diyor, takriri teyiden ve tasvi-
ben mercii aidine gönderelim. Kanun hakikaten 
icra olunuyorsa teyidolunmuş olur. (Çok doğru 
sesleri/) 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Efendim, her iki 
taraf da maksadı zannederim anlatamadı, Tecili 
Mücazat. Kanunu cürmü ortadan kaldırmıyor, 
Cemil Bey biraderimiz bu kanunu İstanbul tan
zim ettiği cihetle Büyük Millet Meclisi de mü
zakere ve tasdik etsin ve mevkii mer'iyete koy
sam, tecili mücazatı kaldırsın diyor. Halbuki 
Meclisi Âliniz burada toplandığı ilk içtimamda 
veyahut ikinci içtimamda elde bulunan bilûmum 
kavaninin mer'iyetini kabul etti. Şimdi o mer'-
iyeti kabul ettiği kanunu tekrar ortadan kaldır
mak, zannedersem evvelki kararımıza münafi 
ve tenakuz teşkil eder, bundan dolayı Lâyiha 
Encümeni mazbatasının kabulünü teklif eyle
rim. 

(Müzakere kâfi sesleri.) 
RElS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 

ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 
CEMİL B. (Kütahya) — Müfit Efendi Haz

retleri buyurdular ki: Biz, geçen sene Meclisi aç
tığımız zaman; mer'i olan bütün kanunları ka
bul ettik. Halbuki bu Tecili Mücazat Kanunu, 
kanun değildir, kararnamedir efendiler... Ve bu 
kararname İstanbul Meclisi Mebusanınm tasdi-
kından geçmemiştir. İstanbul Meclisi Mebusa-
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mum tasdikmdan geçmiyen bir kararname; ka
nun sayılamaz... Rica ederim millete hiyanet 
edenleri cezasız bırakmıyalım; bu teklifi nazarı 
dikkate alınız; istirham ederim; rica ederim. 

RElS — Efendim, sahibi takrir, teklifini 
izah etti.. Müzakereyi de kâfi gördünüz; Lâyi-> 
ha Encümeni mazbatası; takririn şayanı müza
kere olmadığına dairdir.. Mazbatayı reyi âlinize 
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arz edeyim, aksi rey zuhur 'ederse teklifi Encü
meni aidine tevdi ederiz. 

Lâyiha Encümeninin mazbatasını kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın, ellerinizi indiriniz, 
Lâyiha Encümeninin mazbatasını kabul etmiyen-
ler, yani teklifi şayanı müzakere görenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Teklif şayanı müzakere gö
rüldü. Adliye Encümenine tevdi ediyoruz. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Lâzistan Mebusu Necati Efendinin, Ta
raklı Nahiyesinin kazaya ifrağı hakkında teklifi 
kanunisi (2/264) 

RElS — Lâzistan Mebusu Necati Beyin, Ta
raklı Nahyesinin kazaya tahviline dair teklifi 
kanunisi Lâyiha Encümenine. 

2. — Lâzistan Mebusu Esat Beyin, Lâzistan 
Livasında bir darülhilâfe medresesi tesisi hak
kında teklifi kanunisi (2/263) 

REİS — Lâzistan Mebusu Esat Beyin, Lâzis
tan'da bir darülhilâfe medresesi küşadma dair 
teklifi kanunisini de keza Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. (Şeriyeye sesleri) 

Efendim, Lâyiha Encümeni şayanı müzakere 
görürse Şeriyeye de göndeririz. 

3. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Kars'a gelen alay hakkmda ((Mustafa Suphi 
hakkında) Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri. 

REİS — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, Mustafa Suphi hakkındaki Müdafaai Mil
liye Vekâletinden sual takririni, alelûsul Müda-
fai Milliye Vekâletine tebliğ ediyoruz. Cevabı
nı aldığımız vakitte takrirle beraber okuruz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Yanlış 
anlaşılmasın. Sualim Kars'a gelen alay hakkın
dadır; Mustafa Suphi hakkında değil.. 

REİS — Listede öyle yazılmış. Listede 
mevcut olan evrakı varidemiz bitmiştir. Yeni-
birçok takrirler aldım : Bunların da listesi 
tanzim edilsin, ikinci Celsede Heyeti Celilenize 
arz ederim. 

2. — ÂZAYİ KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Hastanelerde yatan yaralı gazilerin ha
tırlarını sormak üzere Meclisİen bir heyet inti
habı. 

RElS — Yalnız Heyeti Celilenize Divanı 
Riyas'et namına birşey arz edeceğim: Mukadde
ma gazilerimize münasip bir hediye takdim 
edilmek ve hatırları; Meclisi Âliniz namına is
tifsar olunmak üzere; vukubulan teklif üzerine 
Meclisi Âlinizin tensip ve karariyle, âzayi ki
ram yirmi beşer lira hediye vermişlerdi... 

Heyeti idaremiz, bu paraları tevkif etti ve 
ieabeden hediyeleri de aldı... Şimdi yalnıjz Mec
lisi Âlinizin rey ve malûmatı tahtında, tensip 
Duyurulacak heyet vasıtasiyle, hastaneleri ziya
ret ederek; bu hediyelerin gazilerimize tevzii 
edilmesi iktiza ediyor... 

Malûmu âliniz nizamnamemiz mucibince bul 
gibi vezaif ve merasime Divanı Riyaset memur 

olduğu gibi; arzu edilirse Meclisi Âliniz de ay
rıca bir heyet intihabedebilir... 

Mamafih her nasıl arzu ederseniz; ayrı hey
et göndermek veyahut Divandan gidecek heyete 
arkadaşlardan birkaç zatın Meclisi Âliniz na
mına ilâvesini; hangisini tensip buyurursanız 
o yolda hareket "edilir... (Gürültüler). 

SALlH Ef. (Erzurum) — Meclisten bir ar
kadaşımız bu vazifeyi yapar, Divanı Riyaset de 
bir iki efendi katar... 

DOKTOR FUAT B. (Bolu) — Bendenize ka-
larsa, Divanı Riyaset, ziyaret saatini arkadaş
lara bildirir, arzu eden rüfeka da bu ziyarete 
iştirak ederler... 

REÎS — Efendim, malûmu âlileri, zaten bu 
gibi vezaif e nizamnamemiz mucibince; Divanı 
Riyaset memurdur. Fakat hastanelerimiz mü-
taaddit olduğu için; Heyeti Celileniz tarafm-
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dan arzu edilen zevat da ayrılabilir. Tabiî Di
van Heyeti; umumuna gidemez., birkaç heyet, 

•ayni zamanda muhtelif yerlere; gitsin ve Meclisi 
Âliniz namına gazilerimizin hatırını da sual et-
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sin.. (Münasip sesleri). 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Has
taneler yalnız burada değil, Polatlı'da, Eskişe
hir 'de de var, oralara da gidilsin... 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihası Muvaenzei Maliye Encümeni mazbatası 

A — Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 

RElS — Efendim, Müdafaai Milliye Vekâle
tinin 1337 senesi bütçesini, evvelki kararımız 
veçhile, ruznam'enin birinci numarasına aldık. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Müsaade buyu
rur musunuz. Reis Bey? usul hakkında arz ede
ceğim. 

RElS — Buyurun. 
MÜFİT Ef. — 1337 senesi bütçesini tetkik 

eden Muvazenei Maliye Encümeni 'en evvel bize; 
zaferi temin eden ve bize meserretli haberle
rini pek müstacel bir surette yetiştirip bizleri 
de meserretlere gark eyliyen; Müdafaai Mil
liye Vekâleti, bütçesini verdi. Gerek Maliye 
Vekili Beyefendi ve gerek Muvazenei Maliye 

Encümeni taraflarından bu bapta izahat ve be
yanatta bulunulmak lâzım ise de; Müdafaai 
Milliye; zaten bizim merdümeki aynımız olmak 
itibariyle ve bütün mevcudumuzu da kendisi
ne vermek suretiyle de müftehir bulunacağımız
dan, Müdafaai Milliye Bütçesinin bilâmüna-
kaşa kabulünü teklif ederim. (Alkışlar). 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Bütçe
sinin bilâmünakaşa müzakeresi teklif ediliyor. 
Söz istiyen zevat da var. Teklifi reye koyuyo
rum. 

Müfit Efendinin teklifini kabul edenler lüt
fen ellerini kardırsınlar. Kabul edildi. 

Müdafaai Milliye Bütçesinin fasıllarına ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar.. 
Kabul edilmiştir. Fasıllara geçildi. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — O halde fa
sılları da ezbere kabul edelim efendim. 

F. M. 

316 

317 

Nev 'i muhassasat 

Birinci kısım - İdarei merkeziye 
Vekil ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Müsteşar ve muavini 
Erkânı Harbiyei Umumiye ve merbutatı 
Memurin ve mensubini askeriye 

Kısım 1 ve 316 ncı faslın yekûnu 

REİS — 316 ncı fasıl. Bu fasıl hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri). 317 nci fasla geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

İkinci kısım 
Cephe, ordu, kolordu, fırkalar heyeti teftişiye ve 
müessesat maaşatı 
Heyatı teftişiye 
Kumandanlık," erkânı harbiye, idare heyetleri, in
şaat komisyonları, ordu, kolordu ve fırka postaları 
Piyade mitralyöz 
Süvari aşiret, süvari mitralyöz 
Topçu, sahra, cebel, kale 
İstihkâm 

Hükümetçe 
teklif edilen 

2 400 
1 560 
20 532 
73 360 

97 852 

Encümence 
kabul edilen 

2 400 
1 530 
20 532 
68 843 

93 305 

11 966 9 313 

247 635 
741 922 
193 752 
137 634 
22 299 

235 253 
704 824 
184 066 
130 753 
21 184 
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F. M. Nev'i muhassasat 

7 
8 
9 

10 
11 

Sanayi 
Nakliye 
Telgraf, telsiz telgraf", telefon 
Şimendifer 
Tayyare bölüğü, tayyare tamirhanesi 

317 nci faslın yekûnu 

Hükümetçe 
teklif edilen 

17 950 
57 942 
25 075 
10 746 
13 008 

1 479 929 

Encümence 
kabul edilen 

14 250 
55 045 
23 821 
10 209 
12 358 

1 401 076 

10 099 
0 
0 

3 900 
0 
0 

10 099 
0 
0 

3 900 
0 
0 

REİS — 317 nci faslın yekûnu bir milyon dört 
yüz bir bin yetmiş altı lira... Bu fasıl hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri). Tadilname de 
yok... 318 nci fasla geçilmesini kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir 

318 Müessesat 
1 Mektebi Harbiye (Zabit Talimgahı) 
2 Erkânı Harbiye Mektebi 
3 Topçu Mektebi 
4 Mekâtibi idadiye 
5 Leylî mekâtibi rüştiye 
6 Mektebi Tıbbiye ve Baytar Mektebi 
7 Piyade endaht küçük zabit, askerî eytam ve iptidai 

mektepleri 3 862 3 862 
8 Sahra, kale, topçu, endaht ve küçük zabit mektep

leri 0 0 
9 Süvari küçük zabit ve binicilik tatbikat mektep

leri 
10 Talimgahlar 
11 Tayyare mektebi 
12 Nakliye mektebi 
13 Levazım mektebi 
14 Tatbikatı baytariye ve nakliye mektebiyle hayvan 

hastaneleri 
15 Hastaneler 
16 Askerî müzesi 
17 Mekâtibi askeriye zabit namzetleri talimgahı şa-

kirdan maaşı 

318 nci faslın yekûnu 

REÎS — 318 nci faslın yekûnu : îki yüz dört bin 
iki yüz kırk sekiz lira ... Mütalâa var mı? (Hayır 
sesleri). 318 A faslına geçilmesini kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

318 A Harita dairesi maaşat ve masarifatı mütenevviası 0 35 000 

3 093 
7 557 

0 
0 

1 599 

1 378 
182 767 

0 

7 944 

222 199 

3 093 
7 557 

0 
0 

1 599 

1,378 
164 816 

0 

7 944 

204 248 

B18 nci (A) faslının yekûnu 0 35 000 
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Hükümetçe Encümence 
F. M. Nev'i muhassasat teklif edilen kabul edilen 

319 Memaliki eenebiyede bulunan zâbitanla hizmeti 
devlette bulunan ecnebi zâbitanm maazam muhas
sasat! an 

1 Memaliki eenebiyede bulunan ataşemiliter ve sair 
zâbitan muhassasat ı fevkalâdeleri 24 600 20 000 

2 Memaliki eenebiyede bulunan efradın maazam tah
sisatları 12 000 6 000 

319 ncu faslın yekûnu 36 600 26 000 
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k'i, münakaşa edilmemiştir. Söz söylemek zaittir 
ve hakları yoktur. 

REÎS — 319 ncu fasla geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

zâbitanla hizmeti 
maazam muhas-

şemiliter ve sair 

ıdm maazam talı-

cu faslın yekûnu 

Hükümetçe 
teklif edilen 

24 600 

12 000 

36 600 

Encümence 
kabul edilen 

20 000 

6 000 

26 000 
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ÖMER LÜTFÎ B. (Karahisarı Sahip) _ 

Efffendim, geçen fasılda hastanelerin tahsisatı 
tenkis edilmiştir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bendeniz 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim, Madam-

İSMAÎL FAZIL Pş. (Yozgad) — 318 nci 
(A) faslında «Harita Dairesi -maaşat ve ma-
sarifatı mütenevviası» diye bir fasıl var. Bunu 
Müdafaai Milliye Vekâleti istemiyor, Encümen 
veriyor, Encümen samahat gösteriyor. (Gürül
tüler). 

MAZBATA MUHARRİRİ HASAN B. (Trab
zon) — Yanlışsınız Paşa Hazretleri. 

REİS — Efendim, geçti o fasıl. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen

dim, bilâmünakaşa kabul heyeti umumiyesi 
hakkında idi. Fasıllar hakkında değildi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hepsi birden 
okunsun, kabul edelim. (Gürültüler). Rica 
ederim efendim, bu nokta halledilsin, eğer bu 
kabul edilmişse neye okuyalım'? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müfit 
Efendi Hazretlerinin kürsüye çıkarak bize tek
lif ettikleri şeyin saikı aslisi, Müdafaai Milli-
yenin hukuk ve hayatımıza yeniden hayat kat
tığı zamanda bütçesinin üzerinde yeniden mü
zakere açılmaması için Meclisin büyüklüğünü 
talep ve temenniden ibaretti. Şimdi Heyeti 
Umumiyemiz münakaşayı kabul etmediğinden 
başka Heyeti Umumiyemizin ruhu, Müdafaai 
Milliyeye tahsis olunan bu paranın defaten ka
bulü yolunda idi. Binaenaleyh bendenizce 
Müdafaai Milliye Meclisi olan bu Meclis, büt
çede mevcut yekûn ve mevaddı kabul etmelidir. 

(Bravo sesleri, alkışlar). Harb zamanında Mec
lisimizin tezahüratiyle ne kadar müdafaai mil-
liyeci olduğumuzu göstermek taraftarıyım. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Reis 
Bey, tâyini esami ile reye koyunuz, mesele hal-
lolundu. 

MAZBATA MUHARRİRİ HASAN B. (Trab
zon) — Bir meseleyi arz edeceğim. Refik Şev
ket Beyin buyurdukları doğrudur, hepimizin 
ruhu budur. Yalnız bir mesele var ki, bizi fa
sıl fasıl rey vermeye mecbur ediyor, o da Ka
nunu Esasideki, tahsisatın nasıl kabul edile
ceği hakkındaki ahkâmı sarihadır. O sarahat de, 
her faslın Heyeti Celilenize karşı ayrı ayrı 
reye vaz'edilmesi keyfiyetidir. Münakaşayı lüt
fen açmıyalım. Fasıllar üzerine reylerinizi iz
har buyurunuz, bu mesele bitsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu
yurun efendim, usulü müzakereye dair söyli
yeceğim. (Gürültüler). Lehinize dair söyliye
ceğim, müsaade buyurunuz, istirham ederim. 
(Gürültüler). Arkadaşlar, usulden bahsolunu-
yor, Kanuna Esasiden bahsolunuyor. Uğurlar 
olsun o Kanunu Esasiye ki benim vaktimi bey
hude yere izaa ediyor. Bilâmünakaşa hepsini 
kabul... (Alkışlar). Bütçeleri gözlere koyun ar
kadaşlar. 

REİS — 319 ncu (A) faslına geçilmesini ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
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319 A Esir ecnebi zâbitan ve saire maaşat ve muhassa-
satı 

319 (A) faslının yekûnu 

Hükümetçe Encümence 
teklif edilen kabul edilen 

63 400 63 400 

63 400 63 400 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Usulü müza
kereye dair söz söyliyeceğim. Şimdi Mü
fit Efendi Hazretlerinin söyledikleri gibi hey
eti umumiyesi hakkında müzakere etmiyelim 
ve kabul edelim mânasını tazammun eder. 
Binaenaleyh fasıllar hakkında söz söylenme-
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mesi demek, yani bunu hiç müzakere etmemek 
manasınadır. Halbuki Kanunu Esasi bunu em
rediyor. (Gürültüler). 

RElS — 320 nci fasla geçilmesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Hükümetço Encümence • 
teklif edilen kabul edilen 

320 Yaveranı hazreti padişahi, hademe ve muzika. 
RElS — 321 nci fasla geçilmesini kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

321 Ahzi asker maaşatı 
RElS — 321 nci (A) faslına geçilmesini kabul 
edenle ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

321A 1 Ahziasker şuabatı kuyudatının tecdit ve teclidi-
yesi 

2 ihtiyat ve müstahfaz yoklaması, hayvan damga ve 
tahrir masrafı 

3 Ordu için ahzi askerler marifetiyle mubayaa et
tirilecek vesaiti nakliye esmanı 

4 Sevk ve terhis edilecek efrat masarifi 

321 (A) faslının yekûnu 

ikinci kısmın yekûnu 

REÎS — Üç yüz yirmi ikinci fasla geçilmesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Üçüncü kısım - Masarifi daime 
322 1 Muayyenat 

2 Ot, saman, yem 
3 Mahrukat ve tenvirat 

0 

225 435 

0 

225 435 

10 000 5 000 

100 000 20 000 

1 400 000 1 000 000 
100 00O 0 

1 610 000 1 025 000 

3 637 563 2 980 159 

15 002 648 14 000 000 
6 786 373 2 928 000 
1 431 697 1 317 600 

322 nci faslın yekûnu 23 220 718 18 245 600 

RElS — 323 ncü fasla geçilmesini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
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323 

324 

Mualeeat : 
1 Eezayi tıbbiye 
2 Eezayi baytariye 

323 neü faslm yekûnu 

REİS — 324 ncü fasla geçilmesini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
Melbusat, teçhizat, : 
Efrat melbusat ve teçhizatı ve Talimgahtan neşet 
edecek efendilere verilecek teçhizat bedeli ve muy-
tab'iye 
Top koşumu, top semeri , süvari eyeri, nakliye 
arabalarına ait koşum 
Piyade ve topçu için mubayaa olunacak malzemei 
fenniye ve. mevaddı dühaniye, telefon, kablo, pil, el 
ve batarya dürbünleri ve âlâtı istihkâmiye 
Vesaiti nakliye, telsiz telgraf, helyosta, telefon alât 
ve edevatı ve bunlara müteferri malzeme esmanı 
Otomobil alât ve edevat ve aksamı fenniyesi masa
rifi ve nakliyatta kullanılacak benzin, vakum, gres 
yağları, karpit ve saire esmanı 
Mubayaa ve tamir olunacak tayyare ve buna mü
teferri malzeme esmanı 
Mubayaa olunacak remont hayvanatı ve zâbitan 
hayvanatı tazminatı 
Araba tamirhanesi masarifi, mubayaa olunacak 
araba malzeme esmanı 

324 ncü faslın yekûnu 

Üçüncü Kısmın yekûnu 

Hükümetçe 
teklif edilen 

200 000 
100 000 

300 000 

Encümence 
kabul edilen 

80 000 
30 000 

110 000 

5 787 772 

300 000 

500 000 

100 000 

150 000 

337 480 

100 000 

100 000 

7 375 252 

30 995 970 

4 

4 

536 500 

120 000 

40 000 

30 000 

50 000 

50 000 

20 000 

40 000 

886 500 

23 242 100 

HAŞlM B. (Çorum) — Mükerrerlik var 
efendim, arz edeyim, başka namla alsınlar böy
le zahirde para almasınlar, tahsisatı mestu
re ile alsınlar; böyle namı müstaar tarziyle 
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almasınlar. Üç yerde telefon, deniliyor, izah 
edeceğim. (Hayır sesleri). 

REİS — 325 nci fasla geçilmesini kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif edilen kabul edilen 

325 
Dördüncü kısım - Masarifi mütehavvile 
Tamirat ve inşaat 150 000 120 000 

325 nci faslın yekûnu 150 000 120 000 
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326 

Nev 'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 
teklif, edilen kabul edilen 

Nakliyat, harcırah ve saire : 
Nakliyatı umumiye 
Piyade ve topçu esliha ve cephane nakliyatı 
Harcırah 
Müteferrika 
Kırtasiye 
Mefruşat 
tcarat 
Müessesat masarifi tesisiyesi ve evrak ve defter 
tabı ve teclidiyesi 
Diploma tevzii mükâfat masrafı 

326 ncı faslın yekûnu 

1 200 
600 
300 
324 
225 
20 
30 

25 

2 725 

000 
000 
000 
910 
090 
000 
000 

000 
500 

500 

800 000 
400 000 
250 000 
169 439 
112 031 

0 
17 870 

10 000 
500 

1 759 840 

REÎS — 326 ncı fasla geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Müdafaai Milliye Vekâleti Kadro Encüme
ni namına Salâhattin Bey izahat verecektir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey, 
münakaşaya taallûk edecekse olmaz, hakkı 
kelâm kalmadı. 

SALÂHATTlN B. (Mersin) — Efendim, bir 
şey ilâvesini teklif edeceğim, münakaşa değil
dir. Efendim, Heyeti Aliyenizden hangi arka
daşımız hangi teferruatı arzu ederse Encümen
de tabur hademesine kadar hepsi mukayyet 
ve mevcuttur. Arzu edenlere her hesap hak
kında izahat verebiliriz. Heyeti Aliyeniz ordu
ya eseri muhabbet göstermek için bugün fev
kalâde bir karar ittihaz etmiştir. Heyeti Ali
yeniz orduya tezahüratı fevkalâdede bulunu
yor. Yoksa bunun mevaddı, fusulü ve erkamı 
üzerinde arzu ettiğiniz kadar arkadaşlarınız 
tetkik edebilirler. Kendilerine izahat verebili
rim ve arkadaşlarım kanaat buyursunlar. 
Hiçbir mesele mükerrer yazılmış değildir. Tel
graf, telefon, helyosta ve saire, kimisi piyade 

ve topçu kıtaatı için alınacaktır, kimisi telgraf 
bölüklerini teşkil etmek içindir. Ayrı ayrıdır 
ve bunlar için ait olduğu vekâlet üç yüz bin 
lira koymuşken biz yüz bin lira olarak taksir 
ettik, mahalline masruf olacak bir paradır, 
zait değildir ve kim arzu ederse gelip kadrola
rı tetkik etsinler. Ayrıca izahat veririm. (Ka
bul, kabul sesleri). 

Şimdi, müsaadei aliyenizle bir şey arz ede
yim : 326 ncı fasla onuncu madde olarak ma
sarifi muhakeme namiyle bir madde ilâvesi za
ruridir. Bu da ciheti mülkiye ile muamelâtı 
var, tabiî dâvavekili filân tutuyor; sonra para
yı da alacak, yani varidattır. Bu, altı bin li
ra ediyor. Biz kabul ettik ve ilâvesini de rica 
ederim. 

REÎS — O halde fasıl şu oluyor : 1 765 840 
lira. 326 ncı fasla onuncu madde olmak üze
re «masarifi muhakeme» namiyle 6 000 liranın 
ilâvesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi efendim. Şu halde faslın 
yekûnu 1 765 840 lira oluyor. 327 nci fasla ge-
çilmesni kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 
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'327 Kutup ve risail tab'iyesi 

Hükümetçe 
teklif edilen 

20 000 

Encümence 
kabul edilen 

10 000 

327 nci faslın yekûnu 20 000 10 000 
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REÎS — 328 nei fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kalchrsınlar. Kabul edildi. 

328 1 Maçka Silâhhane amelesinin yevmiyesi 
2 Tecrübe ve muayene masrafı 

328 nci faslın yekûnu 

REÎS — 329 ncu fasla geçilmesini kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

329 Tahsisatı mesture 
REÎS — 329 ncu (A) faslına geçilmesini kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

329 A Tahsisatı fevkalâde 
REÎS — 329 ncu (B) faslına geçilmesini kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

329B, 1 Cephe ve seferberlik zammı 
2 İstihbarat teşkilât masarifi 
3 Hasbelicap verilecek mükâfat ve muaveneti nakdiye 

Hükümetçe 
tekliı edilen 

0 
1 000 

1 000 

Encümence 
kabul edilen 

0 
1 000 

1 000 

200 000 200 000 

4 659 798 3 980 206 

12 273 336 5 996 520 
106 470 53 000 
30 000 30 000 

329 (B) faslının yekûnu 12 409 806 6 079 520 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
burada münakaşa edilmişti ve Encümene hava
le edildi. Cephe gerisinde bulunan zâbitana 
verilen cephe zammı bunda dâhil midir? 

HASAN B. (Trabzon) — O mesele halledil-
miş ve ayrı lâyiha gelmiştir. Ruznameye de 
dâhildir. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Bu seferberlik 
zammı geçen seneki gibi yine sivil memurlara 
da var mı? Bunlar da zamda dâhil mi, değil 
mi? Ve dâhil iseler doğru değildir. Tayymı 
teklif ederim. 

REÎS — Efendim, 329 ncu (C) faslına ge
çilmesini kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Efendim, bu fasla dair bir takrir var, 
ruhan Mebusu Reşat Beyin. 

Sa-

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Vekâletince icabatı har-

biyeye göre teşkilâtı âcile icrası ve mühim
mat mubayaası gibi hususatı mübreme ve esa-
siyeye hasren sarfedilmek ve Müdafaai Milliye 
Bütçesinde (329 D) nanıiyle yeniden açılacak 
bir fasıl tahtında bulunmak üzere 500 000 li
ranın bütçeye zammına karar ita Duyurulması
nı arz ve teklif eylerim. 

Saruhan 
Reşat 

REÎS — Malûmu âliniz tahsisatı munzam
ına ilâvesi hakkındaki tekliflerin Nizamname
miz mucibince Muvazenei Maliye Encümenin
den geçmesi lâzım. Tensip buyurursanız bunu 
Muvazenei Maliye Encümenine havale edelim 
ve sonra tahsisatı munzamma olarak reyi âli
nize arz ederiz. Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. 
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Hükümetçe Encümence 
teklif edilen kabul edilen 

329 C Faslı mahsus 

329 (C) faslının yekûnu 

REİS — İzahat var mı? 330 ncu fasla geçilmesini 
kabul buyuranlar ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

0 1 000 000 

0 1 000 000 

Dördüncü kısmın yekûnu 20 166 104 13 156 566 

Yekûnu umumi 54 797 489 39 472 130 

B. — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Bütçesi 

330 

332 

Birinci kısım 
îdarei merkeziye : Müdüriyeti Umumiye maaşat ve 
Ücûratı 
REİS — 331 nci fasla geçilmesini kabul buyuran
lar ellerini kaldırsın Kabul edildi. 
331 nci fasıl sıfırdır. 
332 nci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edildi. 
îdarei merkeziye levazımı 
Mefruşat 
Tenvirat 
Teshin masarifi 
Kırtasiye 

332 nci faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

33 382 31 362 

0 
0 
0 

10 000 

10 000 

48 382 

0 
0 
0 

5 000 

5 000 

36 362 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Müdafaai 
Milliye Bütçesi bitti efendim, yekûnunu söyle
mek lâzımdır. 

REİS — Müdafaai Milliye Bütçesinin yekû
nu umumisi 39 472 130 lira olmak üzere kabul 
edenler lütfen ellerini kardırsınlar. Kabul edildi. 

(Tâyini esami ile sesleri). 
Bütçenin heyeti umumiyesini tâyini esa

mi ile reye koyacağız:. Şimdi Askerî Fab
rikalar Müdiriyetinin 330 - 332 nci fasıllarını 
kabul ettiniz. 332 nci faslın yekûnunu okuyo
ruz. 332 nci faslın yekûnu beş bin lira. Mü
talâa var mı efendim? 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey, yalnız ben
deniz bir şey soracağım, bu fabrikalar faslın
da münakaşa edilecek mi ? 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen
dim, karar verdik zaten! Kabul kabul... 

HÜSEYÎN AVNİ B. (Erzurum) — Bundan 
sonraya şâmil değil, o, Müdafaai Milliyeye 
aitti, bitti. Bu ciheti teklif ediyorum, reye 
vaz'edin. Bilâmünakaşa kararı bitti. (Bu da 
aynı sesleri). 

REÎS — Hüseyin Avni Beyin teklifini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Hayır sa-
daları). Kabul edilmedi. 

333 ncü fasla geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

333 ncü fasıl sıfırdır. 
334 ncü » » 
335 nci » :» 
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336 Fabrika memurin ve müstahdemini askeriyesi ma
aşatiyle usta ve amele yevmiyesi 

1 Memurin Ye mensubini askeriye maaşatiyle usta 
ve amele ve efrat yevmiyesi 

2 Ecnebi ustalar 
Merkez heyeti sıhhiyesi 

336 ncı faslın yekûnu 

ikinci kısmın yekûnu 

738 674 
0 
0 

738 674 

738 674 

738 674 
0 
0 

738 674 

738 674 

47 010 
9 906 

0 

56 916 

47 010 
9 906 

0 

56 916 

REİS — 337 nci fasla geçilmesini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

Üçüncü kısım - Masarifi daime 
337 1 Muayyenat, mahrukat, yem 

2 Melbusat, teçhizat, muytabiye 
3 Benzin, koşum, yağ masarifi 

337 nci faslın yekûnu 

REİS — 338 nci fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

338 Masarifi mütenevvia 
1 Ordu için imal olunacak mühimmatı muhtelifei 

harbiye ve bunlara müteferri mevaddı iptidaiye 
ve esliha masarifi 552 916 552 098 

2 Tadil ve tecdit edilecek âlât ve edevat ve tezgâh 
ve esliha tamirhanesi masraf ve yevmiyesi 

3 İnşaat ve tamirat 
4 Evrakı matbua 
5 Harcırah 
6 Şehri âyin masrafı 
7 Eczayi tıbbiye ve saire masrafı 
8 Esliha ve malzeme ve edevatı saire nakliyatı 
9 Tecrübe ve muayene masrafı 

10 Avrupa'ya gidecek talebe masrafı 
11 Müteferrika 

338 nci faslın yekûnu 

REÎS — 338 nci (A) faslına geçilmesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi, 

10 818 
15 000 

0 
50 000 

0 
0 

100 000 
6 000 

0 
100 000 

834 734 

20 818 
15 000 

0 
50 000 

0 
0 

100 000 
6 000 

0 
20 000 

763 916 
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Tesis olunacak kumaş ve debbağ fabrikaları masa
rifi iptidaiyesi ve sermayesi 
îplik fabrikası masarifi iptidaiye ve sermayesi 
Mensucat fabrikası masarifi iptidaiye ve* sermayesi 
Debbağhane fabrikası masarifi iptidaiye ve ser
mayesi 

338 nci (A) faslının yekûnu 

Hükümetçe 
teklif edilen 

90' 000 
90 000 

70 000 

250 000 

Encümence 
kabul edilen 

90 000 
90 000 

70 000 

250 000 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Bir §ey daha 
ilâvesini rica edeceğim 338 nci (A) faslına... Ci
heti askeriyenin elinde elyevm Kilimli ocak
ları var, biz bunun masrafını bütçeye ithal et
medik. îktisat Vekâletine devredilecekti. Ma
den idaresinden bir mühendis gönderdiler. 
Kendileri işletecekler. Elyevm 6 bin ton kömü
rü vardır. 1 500 tonu satılmıştır. Yalnız 1337 
senesinde ocağı işletmek için hiç olmazsa bir 
aylık idarelerine kâfi amele yevmiyesi koya
cak olursak - ki zait bir şey değildir - hiç ol
mazsa elinde bulunan hazır kömürü iskelelere 
çıkarsın, satsın ve o vakte kadar da îktisat Ve
kâleti bunu alır. 20 bin lira teklif ediyorlar. 
30, 35 günlük amele masrafından ibarettir, 

tabiatiyle bu para satıştan kazanılacak ve ye
rine gelecektir. Onun için bu 20 bin liranın 
sırf varidat olmak üzere ilâvesini teklif edi
yorum. 

REÎS — 338 nci (A) faslına 4 ncü madde 
olmak üzere 20 bin liranın ilâvesini kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 

Efendim, bu ilâveyi kabul buyurmıyanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. îlâve kabul edildi. 
Faslın yekûnu (270) bin lira oluyor. 339 ncu 
fasla geçilmesini kabul buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edildi. 

339 ncu fasıl ve 340 nci ve 341 nci fasıllar 
sıfırdır. 342 nci fasla geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
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342 

342 A 

Tahsisatı fevkalâde 
REİS — 342 nci (A) faslına geçilmesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
Seferberlik zammı 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Hükümetçe 
teklif edilen 

33 714 

16 920 

Encümence 
kabul edilen 

31 254 

16 200 

Efendim, numarasız bir faslı mahsus var. 
Faslı mahsus (Bir milyon sekiz yüz elli bir bin 
iki yüz yetmiş lira) faslı mahsusu kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Efendim, 
faslı mahsus Müdafaai Milliyei memlekete hiz
met esasını teşkil edecek kuvvei daimeyi vücu
da getirecek bir fasıldır. Bunu uzun uzadıya 
tafsil etmek istemiyorum. Bunun hakiki ismi
ni koymadık efendim. Kabulünü rica ederim. 
Bu fasıl ile alınacak her ne ise tetkik edilmiş

tir efendiler. Her şeyin müfredatı vardır. 
REÎS — Efendim, faslı mahsusu kabul eden

ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

ÎSMAÎL FAZIL Pş. (Yozgad) — Bunu tet
kik eden kim? Bu mahrem midir efendim? 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Geliniz sonra 
zatı âlinize de söyliyeyim. 

REÎS — Efendim, Fabrikalar Müdiriyeti 
Umumiyesi Bütçesini üç milyon yedi yüz altmış 
dört bin beş yüz doksan beş lira olmak üzere 
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kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi 
efendim. 

Efendim, Reşat Beyin teklifini Muvazenei 
Maliye Encümenine havale etmiştik. Muvaze
nei Maliye Encümeni kabul ediyorlar. Bu hu
susta Maliye Vekili Beyin bir mütalâası var 
mı? 

MALİYE VEKÎLl FERÎT B. — Hayır, ha
yır! 

REÎS — Maliye Vekili Bey de muvafakat 
ediyor. Beş yüz bin liranın takrir veçhile 329 
ncu (D) faslı namiyle Müdafaai Milliye Büt-

1337 0 : 1 
çesine ilâvesini kabul buyuranlar lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edildi. Yekûnu umumisi
ne (500) bin liranın zammiyle tashih edilecek. 

C — Bahriye Bütçesi 
REÎS — Yine Müdafaai Milliyeye merbut 

Bahriye Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bunda 

münakaşa var mı, yok mu? Kararlaşsm bir 
kere bu Bahriye Bütçesi. 

RElS — 306 ncı fasıl yekûnu (42) bin (464) 
liradır. 

F. M. 

306 

307 

308 

Nev 'i muhassasat 

Birinci kısım - Muhassasat 
Maaşat 
Nazır ve müsteşar 
Devair rüesasma mahsus makam maaşı 
Zâbitan ve memurini askeriye ve efrat maaşı 
Memurini mülkiye maaşı 
Memurini ecnebiye maaşı 
Memuriyetle veya tahsil için gönderilecek zâbitan 
muhassasatı fevkalâdeleri 
Müstahdemini müteferrika 
Komodorlar ve merkez liman rüesası 

306 ncı faslın yekûnu 

REÎS — 307 nei fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Muayyenat ,0 

1 Tayinat 
2 Taam ve ziyafet 

307 nci faslın yekûnu 

REÎS — 308 nci fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın Kabul edildi. 
Melbusat 

308 nci faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

REÎS — 309 ncu fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Hükümetçe 
teklif edilen 

0 
240 

32 020 
1 956 

0 

8 000 
1 872 

360 

44 448 

Encümence 
kabul edilen 

0 
0 

38 900 
1 152 

5 

0 
2 052 

.360 

42 464 

65 696 
0 

65 696 

25 -947 

25 947 

136 091 

65 696 
Q 

65 696 

25 947 

25 947 

134 107 
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Nev'imuhassasat 

C : 1 
Hükümetçe Eneümenee 
teklif edilen kabul edilen 

îkinei kısım - Masarifat 
309 Müteferrika 

309 neu faslın yekûnu 

REÎS — 309 ncu (A) faslına geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

309 A Tenvir ve teshin 

309 (A) faslının yekûnu 

BEİS — 310 neu fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

310 Masarifi daime ••••.-•••« 
1 Sefain ve levazımı mütenevviası 
2 Sefain ve esliha ve teferruatı masarif ve levazımı 

tamiriye ve imaliyesi 
3 Levazım ve mevki ambarları amele üeuratı 
4 Ebniye tamiratı 
5 Eezayi tıbbiye 
6 Talim cephanesi 
7 Devri çarh 

310 neu faslın yekûnu 

BEİS — 310 neu (A) faslına geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

310 A Nakliyat 

310 neu (A) faslının yekûnu 

3 490 

3 490 

7 745 

7 745 

3 000 

35 000 

35 000 

3 490 

3 490 

7 745 

7 745 

4 500 

2 000 
300 

1 000 
500 
0 

50 000 

56 800 

2 000 
300 

1 OOO 
500 
0 

50 000 

58 300 

35 000 

35 000 

SALÂHATTlN B. (Mersin) — Efendiler, 
bunda on beş bin lira tasarruf imkânı vardır. 
Evvelce o suretle işaret etmiştik. Tenzilini 
teklif ederim. Bu faslı yirmi bin liraya tenzil 
ettik. 

REÎS — Efendim, bu fasıldan on beş bin 
liranın tenzilini dairei aidesi kabul ediyor. 

Tabiî tenzil edeceğiz. Bunu reyi âlinize vaz'et-
miye lüzum görmüyorum. Bu fasıl yirmi bin 
lira kalıyor. Bu faslı (yirmi bin lira) olmak 
üzere kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 

311 nci fasla geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi. 
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f. 

311 

312 

313 

M. 

1 
2 

3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Nevi mnhaasasat 

Masarifi mütenevvia 
Top alât ve edevatı 
Harb eephanesiyle nişancı yetiştirmeye mahsus cep
hane 
Kütüp ve risail ve harita ve edevatı fenniye 
Şamandıralar tamir ve telvin masrafı 
Tayyare ve tayyare tamirhanesi 
Masarifi gayrimelhuza 
Buharii şerif hocaları ve tekâya 
Masarifi mesture 
Kırtasiye 
Hareırah 
Limanlar ie&ratı 

311 nci faslın yekûnu 

Hükümetçe 
teklif edilen 

0 

0 
© 
0 
0 
0 
0 
0 

914 
5 000 
2 000 

7 914 

Eneümenee 
kabul edilen 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

914 
5 000 
2 000 

7 914 

REİS — Üç yüz on ikinci fasla geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
İmalât ve mubayaat ve inşaatı cedide 
Römorkör mavna, duba bedelâtı 
Torpito alât ve edevatı 
Telsiz telgraf ve telefon teçhizat ve tamiratı • 
Tebdillen ve tecdiden yapılacak makine ve talim 
hedefi 
Müceddeden yaptırılacak şamandıra ve alâmatı 
farika masarifi 
Ebniye inşaatı 

REÎS — Üçyüz on üçüncü fasla geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Üçüncü kısım 
Fenerlerin masarifi inşaiye ve işgaliyesi 

313 neü fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmın yekûnu 

REİS -.— 314 ncü fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

0 
0 

500 

0 
0 

500 

312 nei faslın yekûnu 

İkinci kısmın yekûnu 

2 000 
0 

2 500 

113 449 

0 
2 000 

2 500 

115 449 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 
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P. M. 

314 

315 
315 A 
315 B 
315 C 

Nev'imuhassasat 

Dördüncü kısım 
Matbaai Bahriye maaşatı 
BE IS — 315 nci fasıl da sıfırdır. 
Matbaai Bahriye masarifi 
Tahsisatı fevkalâde 
îcarat 

Seferberlik ve cephe zammı 

315 (A), (B), (C) fasıllarının yekûnu 

Hükümetçe 
teklif edilen 

O 

Dördüncü kısım yekûnu 

170 121 

170 121 

Encümence 
kabul edilen 

O 

0 
97 689 

0 
72 432 

0 
117 705 

0 
72 072 

183 777 

183 777 

Yekûnu umumi 424 661 418 333 

CEMÎL B. (Kütahya) — Müsaade buyurun 
efendim. Bizim bahriyemiz var mı? (Gürültü
ler ve ayak patırdıları). Eğer seferberlik zam
mı liman reislerine veriliyorsa doğru değildir. 

BElS — 315 nci (a) (b) (c) fasıllarının ye
kûnu 183 bin 777 lira olmak üzere kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul adildi. 

Bahriye Şubesinin yekûnu umumisinden yir
mi bin lira tenzil edildikten sonra 418 bin 333 
lira olmak üzere kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, kabul edildi. 

Efendim, Müdafaai Milliye, fabrikalar mü
düriyeti umumiyesi bahriye şubesi bütçeleri 
yekunu umumisini, zam ve tenziller icra edildik 
sonra (44) milyon (160) bin (58) lira olmak 
üzere kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERtT B. — Efendim, 
Müdafaai Milliye Bütçesi tekmil bütçelerle gel
miş olsaydı tâyini esami ile reye vaz'ma lüzum 
yoktu. Fakat Encümeninizin ve Heyeti Celileni-

zin kararı mucibince tasvibedilir edilmez -
kabul edileceği ve Heyeti îcraiyeye tevdi edi
leceği için tâyini esami ile reye vaz'edilmesini 
teklif eylerim. 

BEÎS — Efendim, şimdiden tatbika geçmek 
için katiyetle karar istiyorlar. Bunun için ay
rıca tâyini esami ile reye vaz'ediyorum. Necati 
Bey (Saruhan) dan başlıyarak reyi aleni alaca
ğız efendim, (Tâyini esami ile ,s'esleri). O halde 
efendim, reylerinizi istimal buyurunuz. Kâğıt 
üzerinde isimler yazılmak üzere arzu ediyor
lar. Tensip buyurursanız öyle yapalım. Arka
daşlardan rica ederim, reylerini nasıl isterlerse 
öyle istimal etsinler, ikinci bir muameleye lüzum 
kalmasın. 

Efendim, Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 
ve merbutatınm neticei müzakeratmda reye işti
rak eden 177, bir ret ve bir müstenkife karşı 
175 rey ile Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 
ve merbutatı bütçe kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

On dakika teneffüs 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 

BEÎS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Feyyaz Âli B. (Yozgad), Mahmut Sait B. (Muş) 

BEİS — Celse açılmıştır efendim. Söz Mü-
dafaai Milliye Vekili ve Erkânı Harbiyei Umu-

1. — Müdafaai Milliye Vekili ve Erkânı Har
biyei Umumiye Reisvekili Fevzi Paşanın İkinci 
înönü Harbine dair beyanatı 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKIL! VE ER-
KÂNı HARBIYEI UMUMIYE REISVEKILI 
FEVZİ Pş. (Kozan) — Londra Konferansına 
davet edildiğimiz sıra Heyeti Aliyenize mâru
zâtta bulunmuştum. Düşmanlarımızın son defa 
olmak üzere bir kere daha askerlikçe muvaf
fakiyet elde etmek isteyeceklerini ve hazırlık
ta bulunduklarını arz etmiştim. Malûmu âliniz 
olduğu veçhile Konferans, Yunanlıların ademi 
muvaffakiyetiyle neticelendi. Bunu askerî mu
vaffakiyetle telâfi etmek istediler. Takriben 
on bir gün evvel Sakarya ağzından Menderes 
vadisine kadar dört yüz kilometrelik cephede 
yüz bin kişilik bir ordu ile taarruza geçtiler. 
Bu ordunun altı piyade ve bir süvari fırkası; 
Bursa ve İnönü Cephesinden ve şimalinden, üç 
piyade ve bir süvari fırkası Uşak - Karahisar 
hattı cenubundan taarruz ediyorlar, bittabi 
buna karşı bizim yaptığımız tertibat, düşma
nın kısmı küllisine karşı muharebei katiyeyi 
kabul edip, diğer kısmına karşı işgal muhare
besi yapmaktan ibaretti. Peyderpey neşretti
ğimiz tebliği resmîlerde görüldüğü üzere düş
manımız pek ümitvar bir surette ilerlemiye baş
ladı. Muharebeyi nerede kabul edeceğimizi bil
mediği için harekâtında tereddüt görünüyor
du. Filhakika muharebe hattı gayet seyyal idi. 
Birçok ileri mevazi ve birçok cenah taşkınlık
ları ile tutulan, gayet cevval bir hat düşmanı 
tamamiyle şaşırtıyordu. Efendiler; düşmanları
mızın plânı, bizi dört beş gün içerisinde tama
miyle mağlûbedip, Anadolu'yu her türlü mü-

miye Reisvekili Fevzi Paşa-Hazretlerinindir. 

dafaadan mahrum bıraktırmak ve Sevr Mua
hedesini ve belki de daha ağır bir Muahedeyi 
cebren kabul ettirmek idi. (Kahrolsun sadala-
rı) . Bunların gerek ifadatı tesmiyeleri ve ge
rek harekâtı harbiyeleri tamamiyle birbirine 
uygundu. İfadatmda dört beş gün içinde Es
kişehir'e gireceklerini ve bir aya kadar Anka
ra 'ya girip büsbütün Anadolu'yu istilâ ede
ceklerini bildiriyorlardı, Bütün kurdukları 
plân; bizim ordularımızı cenah hariçlerine ya
ni dış taraflarındaki cenahlarından büyük çe
virme hareketleriyle, büyük tazyiklerle ve bü
yük bir kuvvetle Anadolu'nun asıl içinden ayı
rıp garba doğru atmak ve muharebeyi müte
harrik cephe ile ' kabul ettirip birkaç kat fa
ik kuvvetlerinden istifade ile muvaffakiyet el
de edeceklerini ve ümidettikleri muvaffakiyet
lerini tam ve kâmil bir muvaffakiyet haline 
getirip ordumuzu tamamiyle mahvetmek, on
dan sonra önlerinde müdafaasız kalacak olan 
Anadolu'yu suhuletle istilâ etmek plânını ta-
kibediyorlardı. Bunu gerek düşmanın hare
kâtından ve gerekse evvelce alman malûmat
tan anlıyan Kumandanlık lâzımgelen tertibatı 
almışdı. Cenahı haricîlerini daima kuvvetli bu
lunduruyordu ve çevirme harekâtına karşı bü
yük süvari kıtalariyle hareketi düşünüyordu. 
Filhakika Dumlupınar mevziine yapılan ilk 
taarruzda cepheden bir fırka kadar kuvvet 
gösterdiği halde iki piyade ve bir süvari fır-
kasiyle Afyon Karahisar arasına girmek istedi
ği görüldü. Buna karşı orada bulunan süvari
lerimiz çevirme cenahını muhafaza ettiler ve 
çevirme harekâtında düşman kıtaatını tevkif 
ederekten onların emel edindikleri katî neticeli 
bir muharebeye meydan vermedi ve bizim ar-

8. — BEYANAT 
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zu ettiğimiz veçhile daima işgal mahiyetinde 
hareket ettiler. Düşman hiçbir şey kazanamadı. 
Hattâ bunu tebliği resmîlerinde de ihsas edi
yorlardı. Orada diyorlar ki : Millî ordu katî 
muharebe kabul etmiyerek bizi yormak isti
yor. Ama biz kendilerine lâzımgelen dersi ve
receğiz. Bu suretle düşmanlarımızın sevkül-
ceyş plânları ademi muvaffakiyete uğradıktan 
sonra tabiye sahasında, yani askerlerin kuv
vet ve kudretinden ve kesretinden ve zâbita-
nınm manevra kabiliyetinden istifade ederek-
ten bizim orduyu mağlûp ve perişan etmek fik
rini ihtiyar etti. Bu muhabere bizim de arzu 
ettiğimiz veçhile înönü mevaziinde vuku bulda. 
Yunan tarihinde emsali mesbuk olan yedi gün, 
yedi gece devam eden muharebelerde düşman 
mağlûbiyeti tam ile def olundu. (Alkışlar). Ve 
bugün Söğüt ve Bozöyük tamamiyle elimize geç
miş, düşman Pazarcık, Bilecik'e doğru ricat 
etmekte bulunmuştur. Bu suretle düşmanları
mızın mağlûbiyetine sebep olan doğrudan doğ
ruya askerlerimizin kudreti cengâveraneleri ve 
zâbjtan ve kumandanlarımızın manevra kabi
liyetinden ibarettir. 

NEŞET B. (Üsküdar) — Paşam, senin de 
imanın... 

NECÎP B. (Ertuğrul) — Allahm da lûtfu... 
FEVZİ Pş. (Devamla) — Malûmu âlinizdir 

ki düşman bu muharebeyi katî bir safhaya ge
tirmek ve mutlaka galebe etmek arzusiyle uğ
raşıyordu. Hattâ Başkumandanları Papulâs 
Karaköy'e kadar gelmiş ve alaylarını birbiri 
arkasından hücum ettirmiş ve daima cenahla
rımızdan taşarak, bir taraftan gerilerimize doğ
ru düşmek plânını takibettiği halde, bir ta
raftan ihtiyat kuvvetleriyle merkezimizi iki 
fırka kuvveti ile yarmak istemiştir. Başkuman
danının gözü önünde muharebe eden Yunanlı
lar kabiliyetlerini son derecedeki fedakârlık
larını ispat etmişlerdir. Lâkin bunların gayret
leri, yılmaz olan Türk safları önünde tama
miyle kırılmıştır. (Alkışlar). Ricat eden düş
man üzerine tayyarelerimiz tarafından bomba
lar atılmış ve bunların ricatleri tas'ibedildiği 
gibi gerilerine de süvari kuvvetlerimiz sevk 
olunmuştur. Bugün efendiler, Bozöyük'e ka
dar şimendiferlerimiz işlemiye başlamıştır. Bu
raya kadar arz ettiğim safha birinci safhadır. 
Düşmanın kısmı küllisinin mağlubiyetiyle neti
celenmiştir. 
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i Bundan sonra ikinci safhaya geçiyoruz. Mü-

saadei âlinizle bundan bahsetmiyeyim. Henüz 
harekâtı askeriye devresinde bulunuyoruz. Fa
kat Cenabıhakkm daima haklılara yardım et
tiğine iman ettiğimden, ümidederim ki neticei 
katiyenin bizim tarafta bulunması lâzımgele-
cektir. Yalnız şunu da arz etmek isterim ki : 
Bu muharebede bütün milletin göstermiş olduk
ları hahişi cengâverane ve bahusus yaralı
larımıza ve askerlerimize bütün milletin el bir
liğiyle ibzal ettikleri hizmet ve muavenet şaya
nı takdirdir. Hattâ esliha ve cephane taşıyan 
bâzı deveciler dahi para almak hususuna te
nezzül etmiyerek, biz para almak için değil 
vatan için çalışıyoruz, diye para almıyorlar. 
Millet bu dereceye kadar muharebeye ha 
heşker bulunuyordu. (Bravo sesleri). Muha
rebeyi idame etmek için Anadolu'nun sinesin
den kopup gelen muavenet kolları hepinizin 
gözü önünde kemali şetaretle gidiyorlardı ve 
bunun daha arkası alınmamıştır. Düşmanları
mız bu harbi bir ayda bitireceklerini zannedi
yorlardı. İnşallah onların zannettiği zamanda 
bitecektir. Fakat bizim lehimize bitecektir. 
(Alkışlar). 

CELÂDETTİN ARİF B. (Erzurum) — Ar
kadaşlar; asırlardan beri seyfi İslâm olan Türk
ler, gerek Dini Mübini Ahmedîyi, gerek ken
di hayat ve namusu millîlerini kurtarmak için 
kahhar olan şimşiri celâdetini bir daha kının
dan sıyırmaya mecbur oldular ve düşmanları
mızın en denişi olan ve diğerlerine pişdarlık et-

I mek emelinde bulunan Yunanlıları İnönü'nde 
bir ikinci defa daha kahır ve tedmir eylediler. 
(Kahrolsun sadaları). Âlemi Islâmm istikbali
ni mevzuubahis eyliyen bu mühim ve tarihî 
günleri seyreden tarihî ve cihanşümul" vaka, 
emin olunuz ki Âlemi Islâmın hatırından hiçbir 
veçhile silinmiyecek ve Yunanlıların bu mak-
hüriyeti hâtırası cümlemizde ebedî olarak ka
lacaktır. Bu muzafferiyeti azîmeden yalnız ken
dimizi değil, bütün Âlemi Islâmı tebrik ve va
tan uğrunda, din uğrunda kanlarını nisar et
mekten hiçbir veçhile çekinmiyen ve şehit olan 
o civanmert kardeşlerimizin ervahı mukadde-
sesine fatihalar ithaf ve Peygamberimizin hoş-
nudiyetini mucip olan böyle bir gazada ibrazı 
şahamet eyliyen fedakâr gazilerimizi tehniye 

| eylerim. (Bizde iştirak ederiz sadaları). 



t : 15 2 .4 . 
Bir müddeti muvakkate için bizden ayrılmış 

olan yeşil Bursa'miza, güzel İzmir'imize tebşir 
ederim ki, İnşallah ankarib kendilerine ka
vuşacağız ve İnşallah onları deraguş eyliyece-
ğiz. (Trakya, Çanakkale, Adana'ya da sesleri). 

Düşmanların payı tahkir ve telvisi altında 
kalmış olan camilerimiz de pek yakında1 banki 
Muhammedi istima olunacak ve kabirlerinde 
müteessir ve müteezzi ve rahatsız olan kardeş
lerimiz, babalarımız, ecdadımıza kendilerinin 
hayruhâlefleri olduğumuzu ispat eyliyeceğiz 
ve onların da ervahı mübarekesini dilşadedece-
ğiz. 

Efendiler; yaşamıya müstahak olan millet
ler ancak şan ve şerefle ölmesini bilen millet
lerdir. Geçen sene İstanbul'da kürsü mual-
lâyı milletten bütün cihana ilân eylediğim veç
hile, parlak ve şanlı bir maziye ve tarihe ma
lik olan Türkler, o asırdide istiklâllerinden 
sellemehüsselâm vazgeçemezler. Bizim istik
lâlimizi elimizden almak için bizi öldürmek lâ
zımdır. Fakat emin olunuz ki Türk ölmez. Bu
nu da bugün asarı fiilîye ve maddiyesi ile ispat 
eylemiştir. (Yaşıyacaktır sesleri, alkışlar). 

Milletimizin dehayı fevkalâdesini ve azmü 
imanındaki resanet ve salâbeti anlıyabilmek 
için düşmanlarımız bir defa maziye atfı nigâh 
etsinler. Görülür ki bir aşiretten cihangirane 
bir Devlet çıkaran ve izzetinefsi millîsine her 
türlü hakaretler ve darbeler indirilen Büyük 
Millet; bir sene zarfında bir eseri hayat gös
termiştir, harikalar ibraz eylemiştir ve bugün 
pazarı âlemde hatırını saydıracak bir surette 
muntazam ordusiyle ve mütevazin bütçesiyle 
arzı endam eylemiştir. Geçen sene de söyledi
ğim gibi yine de tekrar ediyorum efendiler : 
Bizim de şuaatı şemsiyeden müstefit olmak 
hakkımızdır. Biz bunu gayet mutavazıane bir 
surette ve Misakı Millî ile bütün cihana ilân 
eyledik. Fakat düşmanlarımız istihza ettiler, 
güldüler, biz gülmedik. Biz, demir kafes içeri
sine alınmış arslan gibi kükredik ve o demir 
kafesin parmaklıklarını birer birer kırdık. Bu
gün yine Âlemi Islâmiyete ve bütün dünyaya 
ilân ediyor ve diyoruz ki : Türkü teskin edecek 
ancak Misakı Millîdir. Bunu biz Garb'a oldu
ğu gibi Şark'a da aynı suretle ifham etmek is
teriz ve ancak Misakı Millî dairesinde Türk 
yaşıyabilir. Çünkü asgari olmak üzere taayyün 
etmiş olduğu esasat bunda mündemiçtir. Bu 
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Misakı Millî artık bizler için bir iman halini 
almıştır. Çünkü bütün millet bu Misakı Millî
ye andetmiştir. Malûmu âliniz olduğu veçhile 
Türk ölür, sözünden dönmez. 

Bu dakikada muhterem Müdafaai Milliye 
Vekili Fevzi Paşa Hazretlerine bir hitabta bu
lunacağım. Kendilerine, gerek kendi namıma 
ve eğer münasip görürseniz Meclisi Âli namı
na : Paşa Hazretleri! sarsılmak bilmiyen ima
nınız, bu gün Âlemi Islâmı kurtaran şu muaz
zam orduyu teşkil eylemiştir. Bu, mahza zatı 
âlinizin göstermiş olduğu müezzir meyamnda 
bulunuyor ve tarih, namı âlinizi hattı zerrin 
ile yazacaktır. (Şüphesiz sadaları). Yalnız; 
gerek bendeniz ve gerek rüfekayi muhtereme-
mizin teşekkürat ve tebrikâtımızı kumandan 
paşalarla diğer bütün ümeraya ve bahusus 
Mehmet 'ciklere lütfen iblâğ buyurunuz (Alkış
lar) . 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ VE ER
KÂNI HARBİYEl UMUMİYE REİSVEKİLİ 
FEVZİ Pş. (Kozan) — Efendim, Celâlettin 
Arif Bey biraderimizin söylediklerine bilhassa 
teşekkür ederim. Bendeniz İstanbul'da Har
biye Nazırı bulunurken memleketi kurtarmak 
için uğraştım. Fakat İstanbul muhitinde isti-
nadedecek bir nokta yoktu. Bu milletin, bu 
memleketin, bu Anadolu'nun sâf muhitindeki 
fedakâr evlâtları tarafından kurtarılacağına 
kanaat getirdiğimden dolayı buraya geldim. 
Bugün ne yaptı isem, benim şahsıma ait ola
maz. Milletin fedakâr, kahraman evlâtlarına 
aittir. Bunun için Celâlettin Arif Beyin teşek-
küratmı kabul ettim ve ayniyle millete ihda et
tim. (Çok yaşa sadaları). 

Geçende efendim, birinci celsede buluna
madım, Müdafaai Milliye Bütçesi Heyeti Ali-
yeniz tarafından bilâmünakaşa kabul olunmuş 
ve bundan dolayı bilhassa ordu namına arzı 
teşekkürat eylerim. ; "/J :|$-!|fj 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Muhte
rem kardeşler, âharm hakkına taarruz değil, 
taarruza, şenaate mâruz kalmış hukuku mu-
kaddesemizi istihsal için, kalbimizde iman, 
elimizde silâh; bütün mevcudiyetimizde azim 
olduğu halde işe başlıyan bizlerin geçirdiği 
devirlerin her birisi birer tarih, birer sahifei 
mübarektir. Bilhassa şenaatine, milletimiz ve 
dinimiz hakkındaki garazkârane efaline; ya-
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kından şahit olan ve bu efali sanatkâranenin 
tahtı tesirinde bulunan ben ve bana benzer hem-
şerilerimin yeşil yurtları Yunanlıların ayak
ları altında çiğnenirken, elbette eminim ki bü
tün kalbi İslâm ve bütün milletin kalbleri be
nim kadar düşmana tamamiyle nefret ve gayız 
ile meşbu bir kalb taşıyorlar ve bizler arka
daşlar, tabiî olan hukukumuzu istimal suretiy
le en büyük vazifemizi ifa etmiş olduk. Bun
dan evvelki inönü Zaferinin Yunan ruhunda 
husule getireceğini zennettiğimiz teyakkuz ve 
intibah, bilâkis onlarda dehşetli bir intikama 
ve dehşetli bir ahzi maksada vesile oldu. Fakat 
buna mukabil "bizde takviyei imana ve ümit ve 
azimdeki maksadın husulüne dehşetli bir saik 
oldu. Onlar intikam almak için kuvvetlendiler. 
Biz hakkımızı istihsal için kuvvet vermiye ça
lıştık ve muvaffak olduk. înönü'ndeki muvaf
fakiyet, meşru hakkın istihsali için yürekleri
mizde büyüttüğümüz kudsi emelin en bariz ve 
tecelli etmiş zahiri şeklidir. 

Kardeşlerim, bu Meclisin bütün vazifesinin, 
her şeyden evvel, Müdafaai Milliye şeklinde 
temerküz ve tecelli ettiği ve bütün mecalisin 
fevkmda bir kudrete malik olduğumuz malûm
dur. . Bunu ancak Müdafaai Milliye ve Müda
faai Hukuk denilen iki kudsi gayeyi kendimize 
en birinci bir rehberi hareket ittihaz etmekle 
iktisabettik. , Bundan sonra yine emin olalım. 
Düşmanlarımız bir değildir. Bizler Müslüman 
oldukça düşmanlarımız daima çok olacaktır 
ve düşmanlarımız çok oldukça bize daima mü
teyakkız bulunmak ve daima kuvvetli bulun
mak ve daima hazır ve daima düşmanı ezecek 
şekil ve kabiliyette bir iman ve azim ile mü
cehhez bulunmak üzerimize farz olmuştur. Onun 
için tekrar arz ediyorum : Bugün İnönü'nde şe
hitlerimizin, gazilerimizin fedakârlığı ve mille
timizin vahdeti sayesinde istihsal ettiğimiz mu
vaffakiyet; bir muvaffakiyeti katiye değildir. 
Ne vakit hakiki tarihimizi; hakiki yurtlarımı
zı, Trakya'mızı, Rumeli'mizi, îzmim'imizi, 
Bursa'mızı, Anada 'mızı, kurtarır ; hattâ ve 
hattâ yurdumuzu daha ziyade tevsi edersek, 
islâmlarla, bütün din kardeşlerimizle el ele 
vererek beraber çalışmak maksadını istihsal 
için diğer yerleri elde edebilinceye kadar azim 
ile, katiyetle çalışmak en büyük düsturumuz
dur ve düsturumuz olacaktır. (Alkışlar). Buna 
nasıl muvaffak olabileceğiz? Şimdiye kadar 
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yaptığımız şekilde, programda kati olarak ha
reket etmek lâzımdır. 

Kardeşlik duygusu esası altında yalnız fe
dakârlık, paradan fedakârlık, malımızdan fe
dakârlık, canımızdan fedakârlık, her şeyimiz
den fedakârlık; açlığa tahammül, yoksullu
ğa tahammül; yalnız iman, azim ve sebat sa
yesinde İnşallah gönlüm istiyor ki : Bütün bu 
arkadaşları evvelâ Sultan Osman Türbesinde ve 
sonra memleketim olan İzmir'in gövdesinde 
müctemi göreceğim. (Alkışlar). 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Arkadaşlar, 
şanlı ordumuzun bu defa pek parlak yapmış 
olduğu zafer hakkında fazla söz söyliyecek de
ğilim Hatip arkadaşlarımız bu bapta kâfi de
recede söz söylediler. Binaenaleyh bendeniz 
sözlerimi gayet kısa keseceğim. 

Biz bundan bir ay evvel, Büyük Millet Mec
lisi murahhaslarının Londra'ya davet edildiği 
anda idi ki - dâvayı millîmizin zaferi o andan 
itibaren başlamıştı - çünkü milletimizin hakkı 
mukaddesi düşmanlarımız tarafından da takdir 
edilmiş ve giriştiğimiz bu mücahedenin meşru
iyeti tamamen tasdik edilmiş ve murahhasları
mız davet olunmuştu. İşte bu andan itibaren-
dir ki arkadaşlar; bizim ordumuzun daima ta
şımakta olduğumuz mukaddes Sancağımızın 
Hilâli, düşmanlarımızın semti re'sinde parla-
mıya başlamıştır. Fakat bu sefer İnönü'nde 
yaptığımız muharebe ve bu muhaberede ka
zandığımız muzafferiyet; zaferimizi âdeta ka
tiyete yaklaştırmıştır. Bendeniz bu muzafferi
yet dolayısiyle bilhassa Şanlı Ordumuza her 
türlü tebcilâtı lâyık görür iken, aynı zaman
da, fevkalâde mahviyetkâr ve fevkalâde mü
tevazı olan Erkânı Harbiye'i Umumiye Reisi
miz Paşa Hazretlerinin müsaadeleriyle bir iki 
mâruzâtta bulunacağım : 

Arkadaşlar; bu, İnönü Muharebesi Osmanlı 
Harplerinin parlak bir modelidir. Burada Erkânı 
Harbiyei Umumiyemiz bir kere metîn bir or
du hazırlamış olduğu gibi, bu harbden evvel 
düşmanın vâki olan taarruzu acaba esas itiba
riyle hangi taraftan geliyor, bunu Erkânı Har
biyei Umumiyemiz vaktü zanıaniyle idrak ve 
düşmanın taarruzundan vaktü zamaniyle ha
berdar olmak ve esası kuvvetlerinin hangi isti
kametlerden ilerlediğini öğrenmek ve o istika
metler üzerinde vaktü zamaniyle kuvaya kâfiye-
eemi ve* tahşidedebilmek suretiyle Erkânı Har-
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biyemiz pek parlak bir sevkulceyiş harekâtı 
kazanmıştır. Bunu biz; mahviyetkâr Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Hazretlerine med
yunuz. Burada kazandığımız muvaffakiyete 
gelince, tabiidir ki, bu ; hem Erkânı Harbiyei 

Umumiyemizin ve hem de ordu, kumanda heyeti
nin ve bilhassa Mehmetçik kardeşlerimizin gös^ 
terdikleri azim ve -metanetin muhassalasıdır. 
Fakat bunların hepsi şüphesiz milletteki azmi 
fedakârinin; azmi celâletin; hissi vatanperveri
nin kezalik muhassalasıdır. 

îşte arkadaşlar! zaferi bu suretle kazandık 
ve bu suretle kazandığımız harb dolayısiyle, 
hilâlimiz artık bedritam olarak, gerek memle
ketimizin ufkunda ve gereks'e düşmanlarımızın 
ufkunda revnakdar olmaya başlamıştır. Hilâlin 
bu revnakdarlığı düşmanlarımıza hakkımızın 
meşruiyetini gösteriyor ve bize de bir şey gös
teriyor. Arkadaşlar, orada bize gösterdiği yol 
şudur: O da; memleketin muvaffak olması için 
her noktada tek emel ve bir vahdet lâzımdır. 
Bu vahdeti hamdolsun bu muharebe meydanın
da ibrazettik. Düşmanlar kendi karşılarında Ça
nakkale Harbinin yeniden başladığını gördüler 
ve inşaallah şimdiden sonra devam edecek mu-

- harebede yalnız öyle bir Inönün'de değil, bü
tün Anadolunun her yerinde, Çanakkale kahra
manı olduğunu görecektir. Ordumuzda Cenabı 
Hakkın inayetiyle gördüğümüz bu metanetin 
Çanakkale muhariplerine lâyık olan şu metaneti 
âtiyen devam edecek harekâtı harbiyede de in
şaallah tekmil milletimizde göreceğimizden emi
niz ve düşman öyle görmelidir ki, şimdiden 
sonra öyle bir şeye teşevbbüs ettikleri zamanda, 
yalnız önüne çıkacak Çanakkale kahramanı 
gösterir bir ordu değil, tekmil feveran eden ve 
feveran halinde her yerde ateş fışkıran bir mil
leti görecektir. Simden sonra cereyan edecek 
harekâtı harbiyede milletimizin aynı şiddeti, ay
ni kudreti göstereceğinden katiyen eminim. 
Çünkü anın evlâtları bize bu înönü mazhari
yetini ihda etmişlerdir. Bu suretle Meclisimizin 
bir vazifesini âcizane söylüyorum. O da bu fik
ri millet arasında telkin etmek, neşir ve tamim 
vatmek ve şimdiden sonra yapacağımız teşebbü-
aatı harbiyede, hattâ kadınlarına varıncaya ka
dar, ellerine orak geçersie; balta ile, her ne ile 
olursa olsun, düşmanın menzil hatlarına, telgraf 
hatlarına, emirberlerine, her şeyine, yalnız ordu 
değil, tekmil fertler kalkıp kıyam etmeli ve vol-
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kan olmalı; düşmanı Anadoludan dışarıya at-^ 
malıdır. Şimdiden sonra milletimizin bunu ya
pacağından eminim. 

Son söz olmak üzere neticeyi arz ediyorum. 
Memleketimizde metin bir ordu ihdas eden, si
yasette olduğu gibi, askerlikte de bize muvaffa
kiyet kazandıran Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi Paşa Hazretlerine âtide olacak muhare-
batta büyük bir itimat ederek kendilerine arzı 
minnetdari eylerim. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ VE ERKÂ
NI HARBÎYE! UMUMÎYE REÎSVEKÎLÎ (Fev
zi Paşa) — Yusuf îzzet Paşa Hazretlerinin hak
kı âeizanemde ibraz buyurdukları teveccühe 
teşekkür ederim. Bu vesile ile arz edeyim ki, bu 
muvaffakiyeti kazanan; Cenup Cephesindeki 
safıharb neferinden umum zâbitan ve kumanda
nına kadar cümlesnin göstermiş oldukları ma-
hirane ve gayet fedakârane harekâtı harbiye ile 
Garp Cephesinde safıharb neferinden en büyük 
kumandanına kadar göstermiş oldukları kahra
manlıklar ve liyakatlerden ibarettir. Bu tevec
cühü ben kendime alamam. Tamamiyle onlara 
ait olduğunu Heyeti Âliyenize arz eylerim 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Arkadaş
lar! İkinci înönü muzafferiyetini kazanan ars-
lan ordumuza şükranı millimizi şu kürsüden ib
lâğ için söz söyliyen rüfeka benden daha fasih 
ve beliğ bir lisana malik oldukları için artık be
nim sükûtum lâzımgeliyor idiyse de ne çare ki, 
bu muzafferiyetin hayat ve istiklâlimizi temin 
eden bir muzafferiyet olduğu düşüncesiyle her 
türlü aczimi unutarak huzurunuzda bir iki söz 
söylemek için buraya geldim. Dokuz gündür de
vam eden îkinci înönü Harbinde Cenabı Allahm 
Lûtfu keremiyle ordularımızın o sarsılmaz imanı 
ve yıkılmaz azmiyle düşman bermutat makhur 
ve perişan oldu. (Haza min fadli Rabbi). Bizim 
bunda ne kadar hissi mefharetimiz, mefahirimiz 
varsa, Avrupa denilen o muammayi garibin de 
o kadar hakkı hayası ve vazifei ârü hicabı 
olmalıdır. Çünkü arkadaşlar; tarih hiçbir za
man şekavetin, haksızlığın, zulüm ve itisafm 
bu derecesi bigünah kanlar dökülmesini bu 
derece şeni bir surette kaydetmiyor. Fakat il-" 
miyle, fenniyle, medeniyetiyle, şiriyle, içtima-
tiyle iftihar <eden Avrupa demin arz ettiğim ka
dar kendisinde gördüğü bu Muhasin arasında 
eğer zerre kadar ârü hicabı varsa bu kan ve 
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ateşten utanmalı ve Inönündeki muzafferiyetin ı 
menazırı bülendi önünde yerleri geçmelidir. 
(Allah geçirir sesleri). Fakat arkadaşlar (Allah 
geçirir sesleri). O hassas, mütefekkir, medeni 
dediğimiz Avrupanm yalnız hakkını, yalnız 
istiklâlini, yalnız harap yuvasını muhafaza için 
uğraşan ehli İslama reva gördüğü bu tezvirat, 
bu kan, bu ateş hiç şüphesiz azameti Ilâhiyeye do
kunmuştur. Gadabı ilâhi, dinini, imanını, hakkı 
hayatını, istiklâlini muhafaza etmek istiyen 
müslimanlara karşı hücum eden bu küf farı, yine 
din ve imanı bütün olan müslimanlara tarumar 
ettirmiştir. 

Efendiler! Avrupa denilen bu muammayi ga
rip, eğer bizi hakkı hayattan mahrum etmek is
tiyorsa, eğer istiklâlimizi bize vermemek isti
yorsa, bizi imha etmek istiyorsa aldanıyor. Bu
nu yapamıyacaktır ve bunları tasdik edecektir 
efendim. Edemezse bu milleti muazzama cebren 
onlara tasdik ettirecektir. Efendiler! malûmu 
ihsanınız Briinci înönü muzafferiyetinde Reis 
Muhterem Mustafa Kemal Paşa Hazretleri -
kabri pür nur olsun - büyük vatanperver Ke
mal'in (Yok mudur kurtaracak bahtı kara ma-
derini) mısraını (Bulunur kurtaracak bahtı si
yah maderini) ne tahvil buyurmuşlardı, işte 
efendiler, hançerini maderi vatana saplamak is
tiyen o düşmanın kafasına hançerini saplıyan 
bulundu. Efendiler bunu yapan islâm ordusu
dur. O maderi vatan bugün bahtı kara değildir. 
Çünkü hakkı hayat ve istiklâlini inönü meydan 
muharebesinde bihakkin ispat etmiştir. Binaen
aleyh bendeniz bu mısraı (Bulundu kurtaran 
bahtı beyaz maderini) ye tahvil ederim. 

TUNALI H İ L M l B . (Bolu) —Arkadaşlar! 
işbu dakikada edinmiş bulunduğum hissiyatı 
ben Allahıma güvenerek Çarşamba günü altı 
buçukta edindim. O dakikadan bu dakikaya ka
dar benim ulu orduma karşı medyun bulundu
ğum teşekküratımı nasıl takdim edeceğimi tâ
yinde muztar kaldım. Buna muktedir olama
dım. Binaenaleyh huzurunuzda orduya karşı 
söylıyeceğim sözler şu tek kelimeden veyahut 
çift kelimeden ibarettir, ilâhi bir sükût bu ka
dar. : 

Şunu söylemek isterim ki : Biz gece gündüz 
zaferyap olmamış gibi, yine çalışmakta devam 
etmeliyiz. Paşa Hazretlerine çok teşekkür ede
rim. Kendileri asaleten ve u âciz arkadaşınıza 
vekâleten meseleyi ortaya koydular ve bildir- | 
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diler. Size biri hariçte ve diğeri dâhilde olmak 
üzere iki hâtıradan bahsedeceğim. Efendim Pa
şa Hazretlerinin buyurdukları veçhile; çalışmak 
için insanda ümit, daima parlak bir ümit olma
lıdır. Ben tabiatim iktizası ömrümde bir şey 
tanımamışım. O da yeis. Fakat maatteessüf çok 
meyüsiyetlere rast gelmişimdir. Hattâ Mecliste 
edindiğim bir hâtıra zannederim biraz bu nok
taya temas 'ediyor. Şurada ta ; dipte oturuyor
dum. O zaman ismet Bey olan ismet Paşa Haz
retleri Ermenistan'da, Şark'ta husule getirdi
ğimiz muzafferiyetten bahis buyururlarken altı 
yüz top dedikleri zaman altmış mı altı yüz mü 
seslerine karşı hayır altmış değil altı yüzdür. 
Dediler. 

Arkadaşlar; bu hikâyenin karşısında asıl 
şunu arz etmek isterim. Karşıdan karşıya o ka
dar müteessir oldum ki, gözlerim yaşardı. Zira 
arkadaşlarımın bu tereddüdü (Tereddüt yoktu 
sesleri). Badehu şevk ve sürür ile buna kargı 
müteşekkir bir hal almaları bana şunu ihsas et
ti ki, zavallı bizler galebeden, zaferden pek 
uzak bulunduğumuzu zannederken lehülhamd 
velminne cümlemizde yeniden yeniye şevkler ve 
imanlar husule gelmeye başladı. (Eskiden vardır 
sesleri). 

RE IS — Sözünü kesmeyiniz, rica ederim. 
TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Yeniden yeni

ye ne demektir efendiler? Bir istitrat yapacağım. 
yeniden yeniye ne demek efendiler? O tecdit edil
miş, teyidediliyor demektir. Türkçeyi bilmiyen-
ler karışmasınlar. (Handeler). Benim gibi istan
bul'dan gelen mebuslar değil, sizin gibi 
Anadolu'dan gelen mebuslar daima iddia etmiş
tir ki; canlarını dişlerinin arasına almışlar da 
gelmişler. Bunlar da mı iman bulunmaz? (Bra
vo sesleri). 

RAMİZ B. (Dersim) — Reis Beyefendi, bu 
sözü izah etsinler, anlaşılmadı. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Arkadaşların 
çoğiyle görüştüm. Birçoklarının, açık söyliye-
ceğim, bâzılarının intihapta kazandıkları me
busluğu kabul etmeyişleri korkudandır, «dediler. 
(Sadede sesleri). Müsaade buyurun izah edeyim. 
(Gürültüler). 

RElS — Sadet haricinde söylemiyor. 
TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Sizi tebcil ve 

takdis ediyorum. Neye patır kütür... Aksini 
söylüyorum. Eğer neşei zaferle o kadar serhoş 
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olmuş iseniz kendinizi bir parça teskin ediniz. 

Efendim, hariçteki hâtıraya gelelim. Beş 
altı ay evvel telgrafhanedeyim. O günlerde Bur
sa 'nm istirdat edilmek üzere bulunduğu rivayeti 
şayi olmuş idi. Biri geldi dedi ki : İstirdat te-
eyyüt etti, elhamdülillah dedi. Yanımdaki bi
risi bak dedi, Venizelos Tan muhabirine ne de
miştir. Yunan Ordusu Anadolu'da hiçbir ma
niaya, hiçbir Osmanlı ve Türk askerine tesadüf 
etmeksizin ilerliyor ve onun bulduğu birşey var
sa yalnız kokmuş, mütefessih insan kütleleri, in
san yığınlarıdır. Gördün mü melun? Gördün 
mü? dedi. Bak mütefessih dediğiniz, mütefessih 
diye iddia ettiğiniz o kitleler ne yapıyormuş! 

. Şimdi o tahkirini, o haretini reddediyoruz. Ben 
dedim ki, ona bu veçhile hakaretini reddetmi-
yeeeğim. Ben daha başka türlü reddedeceğim. 
Ben bilâkis onun mütefessih dediği hali kabul 
eder gibi görünüyordum ve tasavvur etsin ki, 
ben mütefessih olduğum halde o melûne bu de
rece şiddetli bir tokat atarsam, yarın kendimi 
epeyce toplarsan kerataya ben neler yaparım? 
(Devam sesleri). Efendim, Cenabı Hakka ham-
düsena, o günden bugüne kadar altmış ay değil, 
altı senede değil, altı ay kadar kısa bir zaman geç
ti, Bakınız neler husule geldi? Cenabı Hakka 
bu derece istnadetmiş olan bu millet daha bü
yük zaferler temin edecektir. O şartla ki, arka
daşlar; Yusuf İzzet Paşa Hazretlerinin buyur
dukları gibi, her türlü esbaba tevessülden kati
yen geri kalmamalıyız. Bunun neticesinde zafer 
bizimdir. Zira efendiler benim kalbim minel-
kadim bir tebşir ile çarpmaktadır. Estaızübillâh 
(înna fetahnaleke fethan mübîna ve beşşiril-
müminine ya Muhammed). (Alkışlar). 

REİS — Âlim Efendi Hazretleri söz istedi
ler. (Dua etsin sesleri). 

ÂLİM Ef. (Kayseri) — Her ne kadar idarei 
kelâm etmek liyakatini haiz değil isem de bir 
tebşirat haber vereceğim. Bu, cemiyetimizde 
meşrudur. Allahm emri de böyledir. Cenabı 
Allah bize nusret verecek inşaallah, eski hali 
kesbedeceğiz, cihangir olacağız. Âyatı Celile 
ve ahadisi şerife ile ispat edeceğim. Biz, azim ve 
sebat, iman ve ciddiyetle, malen ve bedenen ça
lıştıktan sonra mutlak Cenabı Hak bize yardım 
edecek. Biz daima Allahm inayetine 'istinadede-
rek çalışırsak muvaffak oluruz. Zira Hazreti Pey
gamberimiz Efendimiz Hazretlerinin mader ve 
pederi peyderpey terki âlem ettiği ve sedeften ha-
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I lî dürri yetim misali kaldığı zamanda amcası Ebu 

Talip zamanı nübüvvetlerine değin icrayı umurda 
bezlihimmet etti. Âlemi beşeriyette güzeran eden 
ahval ve etvarına, hiçbir gûna zarar 
iras etmedi. Küffar ile muharebeye başladı. 
Hazreti İsa Aleyhisselâm ile Hazreti Fahri Kâi
nat Efendimizin arasından ala rivayetin 630 se
ne geçti. Hiçbir fert yoktu islâm olarak. Kü
für ihata etti. Tekmil kâfir oldular. Bunlara 
karşı bir fert meydana çıktı, bunlarla uğraşir-
ken iki oldu, beş oldu, çoğaldılar. Şark ile 
Garbı, Milleti Islâmiye istilâ etti. Daima Allaha 
istinadetti, Allahm lûtfuna dayandı. Yarab-
bi sen nusret ver dedi. Onlar kuvvetlerine gü
vendiler. Cenabı Hak onları muzmahil etti. 
Biz de gayet engin bir hale geldik. Çokları Alla
hm lûtfundan kat'ı ümidettiler. Bizim topumuz 
tüfeğimiz yok. Bu kâfirlerle muharebe ede
meyiz diye kat 'ı ümidettiler. Bu cilvei Rabba
nidir. Bundan sonra Cenabı Hak Din* İslama 
nusret verecek, Şark ile Garbin mabeynini mil
leti islâmiye ihata edecek. Ehadis ve âyatı şe
rife ile bu sabittir. Zira Cenabı Hak bu Milleti 
Islâmiyeye garaz etmedi. Bâzı isyanı bipaya-
nımızm semeresi olarak bu giriftar olduğumuz 
musibeti de kaldırıyor. Hazreti Fahri Kâinat 
Efendimize, Allah sizi terketti, dediler. Birtakımı 
şeytan terketti. Bir takımı da dedi ki Rabbınız 
sizi terketti. Bundan sonra zafer bulunur. On
ları da ret için buyurdular ki: Ey mürgi gülistanı 
bağı hakikat olan habibim ve ey bülbülü büsta-
nı şeriat olan resulüm, bidayeti hali beşeriyetin
de envai hali ıstıraptan lûtfu amîm ile halâs 
ve terbiyei hakikat ile terbiye buyurup libası 
nübüvvet ve hil'ati fahirei risalet ihsan buyu
ran Rabbm «Celle Azametühu» Hazretleri zati 
hümayunlarını ruzu ezelde habip ittihaz bu
yurup âsari füyuzatı risalet ve envai ihsanatı 
muhabbet peyderpey zahir olmakta iken hilaf 
ve mugayiri muhabbeti ezeliye olan muamelei 
gayriyet vaz'ı kadimini terk ile Zati Hümayu
nuna âdayi müşrikinin dedikleri veçhen minel-
vücuh tahakkuk ve tebeyyün etmedi Zira o kâ
firler cilvei Rabbaniye ve inkıtaı vahyi celili 
ilâhiyemin esbabı meşruasmdan haberdar olmı-
yarak terk ve tevdia nispet etmeleri hilafı vâ-
kıdır. Onların birtakım makalei nâseza ve ke-
limatı nâbecaları mübarek mesut kalbi nübüvveti
ni mahzun ve mükedder kılmasın buyurdu. 

I Zira hadisi Resulüllâhda Cabir Radıyallahü 
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taalâ anhten varit olmuştur. (Lâyezalü taife-
tün min ümmeti yukatilûne alel hakkı za
hirine ilâ yevmülkıyame). Sadaka Resulûllâh. 
Yani ümmetimin bir sınıf kimseleri zail olmaz 
ki, bunlar hak üzerine mukatele ederler. Galip 
oldukları halde bir mümin ve mümine kalma-
ymcaya kadar, bu milleti islâmiye küffar defi 
oluncaya kadar, bu milleti islâmiye harb eder. 
Bu din zail olmaz. Bu dini mübin kıyamete ka
dar bakidir. Bizde azim, bizde1 sebat, bizde 
ittifak oldukça cihan düşman olsa bir tüyleri
ne halel getiremezler. Emin olun inayeti hak
la Allahm nusreti bizim üzerimizden eksilmez, 
madem vahdaniyeti tasdik ediyoruz, peygam
beri tasdik ediyoruz, kitaplarını tasdik ediyoruz, 
Cenabı Hakkın lûtfu muaveneti milleti islâmi-
yeden infikâk etmez. Zira Cenabı Hak âyeti 
Kerime ile vait buyuruyor. Esteizü billâh (Fe-
inne maal usrü yüsren inne maal usrü yüsra). 
!Bu âyeti celilenin tefsirinde müfessirin hazaratı 
buyuruyorlar ki,: Makamı ünsi ulûhiyctimde 
enisi melûf olan habibim, medarı kıvamı âlem 
olan şer'i metini feyzi Rabbaniyemde âmmei uka
lâ ve kâffei nâs ve sekaleyn'e tebliğe memur 
iken mükellefinin âlemi vahdet sarayı ilâhiyeme 
enisi kadimi vaz'ı lâtifi nübüvvetine halel hav-
fiyle sadrı hümayununda olan üsrü zıykı cüz'i 
şerh ve tevsii makam mahremi ilâhide ve mua-
neti vuslatı Rabbaniye hasenatülebrar olan 
terk olanın yahut hâlâtı saireden vücudu hü
mayununa sıklet ve giraniyet veren şeyi asîri vazı 
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ve hat buyurmaklığıma delâletle nezdi nübüvve
tinde bir üşür mukabilinde iki yüsrü azîm ih
sanım sabit ve mukakkak oldu ise makamı ubu
diyet ve dairei ibadet ve fisebilûllah muharebe 
ve mücahedede bulunan kullarıma târi olan her 
bir üsrün mukabilinde galebei cemali ilâhiye 
muktazası iki yüsrü azîm ihsanımla hoşnut ve 
razi olacakları mukakkakan mukarrer ve müek-
kettir. Ve va'di rabbaniyem dahi sıtkı rnahz-
dır, habibim, buyuruyor, iki şeyin zaten ve za
manen maiyet ve müsahabetine şebih müttasılan 
ve mütakıben keynunet ve husulü mukakkakan 
mukarrer ve müekkettir. Yani biz bu zahmeti 
çekersek Cenabı Hak mali ganimetle, cemalle 
lûtufları ihsan buyuracak. Kuranı Keriminde 
vait buyurdu. Fisebilûllah muharebe ve müca
delede ve azmü imanla sebat ederek muhafa-
zai vatan eden ve gülleye ve kurşuna göğüs 
gerip de bu uğurda şehit veya gazi olan 
kullarını Cenabıhak mutlak iki cihetten sevin
direcek. Biri; galibiyet halinde mali ganimet 
ile, ahrette Cennet ve cemal nimetine nail 
olmakla sevindirecek. Va'dinde hulf etmez. 
Ayeti Kerimeye ve Hadisi Resulûllaha iman 
ve itikadımız vardır. Cenabı Hak bu Milleti ts-
lâmiyeye yardım edecektir. Bunun için amin
inin olalım. İcabeti duaya âmin... 

(Âlim Efendi tarafından bir duayı beliğ ti
lâvet olundu). 

ABDULLAH AZMl Ef. (Eskişehir) — Reis 
Bey, bir takrir vardır. 

5. — TAKRİRLER 

1. — İstanbul Mebusu Neşet Beyle arkadaş
larının, Fevzi Paşanın hidematı vatanpervera-
nesinden dolayı rütbesinin bir derece terfiine da
ir takriri 

REÎS — Efendim, bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl ve istihlâsı millîmizin temini yolun

da bilhassa bu defa müşahede olunan hidematı 
vatanperveranesinden dolayı Müdafaai Milliye 
Vekili Fevzi Paşa Hazretlerinin bir derece terfii 
rütbelerinin icrası hususunu teklif ederiz. 

2 Mart 1337 
Üsküdar Saruhan Yozgad 

Neşet Avni Ahmet 

Ertuğrul Lâzistan Mersin 
Ahmet Hamdi Osman Nuri Yusuf Ziya 

(Çok muvafık, kabul sesleri). 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, tak
rir kabul edilmiştir. Fakat bunun muamelesi 
vardır, bu muamelenin ikmali için Heyeti Ve-
kileye tasviben gönderelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Iradei 
milliyeye taallûk etmiş, bitmiştir. Başka şekil 
yoktur. 

REİS — Abdullah Azmi Efendi ve rüfeka-
smm bir takriri vardır. 

3. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efen
di ile refikinin, şehit zâbitan ve efrat aileleriyle 
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mâlûline verilecek mükâfatı nakdiye hakkında 
teklifi kanunisi (2/265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Halâsı vatan mücadelesinde şehit olarak ev

lât ve ailelerini milletin yedi emanetine tevdi 
eyliyen ve muharebatta malûl kalan kahraman
larımıza yardım boynumuzun borcudur. Bu se
beple âtideki kanunun müstaceliyetle müzake
resini teklif eyleriz. , 

Teklifi kanuni 
1. — Şark'ta Ermenistan Muharebatında ve 

Birinci inönü Muharebesinden itibaren Garp, 
Cenup cepheleri ve Kocaeli mmtakasmda ve 
Adana, Ayintab havalisinde cereyan eden mu
harebatta şehit olanların aileleriyle malûl kalan 
erkân, ümera, zâbitan, küçük zâbitan ve efrada 
ikinci maddede mezkûr mükâfatı nakdiye def
aten ita olunur. 

2. — Şehit erkân, ümera, zâbitan ve zabit 
sırasındaki mensubini askeriye ailelerine biner, 
şehit küçük zâbitan ve efrat ile zabit ve küçük 
zabit sırasındaki mensubini askeriyeye bu mik
tarların nısfı verilir. Bu maddedeki aile tâbiri 
zevce, evlât, valide, büyük valide, peder, bü
yük peder, sağır birader, iaşeleri kendisine 
mevdu sagir ve kebir hemşire ve yetim hafitle
re olup şühedaya ait mükâfatı nakdiye yekûnu 
bunlar meyannda müsavaten taksim olunur. 
Sagir ve sagirelerin hisseleri en yakîn vasile
rine verilir. 

3. — Birinci maddedeki muharebatm iptida 
ve intiha tarihleri Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetince vesaika müsteniden tesbit edilerek 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine ve Müdafaai 
Milliye ve Maliye vekâletlerine bildirilir. 

4. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber 
olup icrayı ahkâmına Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyasetiyle Müdafaai Milliye ve Maliye ve
kâletleri memurdur. 

Eskişehir Mebusu Bursa Mebusu 
Abdullah Azmi Şeyh Servet 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. Bu
nu okumaktan maksadım, takririn yanında izah 
edecek bir madde olmadığı için bu yeni mad
deyi okuyorum, Meali anlaşılsın diye. Lâyihai 
kanuniye olduğu için Lâyiha Encümenine gön
dereceğiz. (Pekâlâ, müstaceliyetle sesleri). 

REÎS — Müstaceliyetle Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz efendim. 
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4. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, (Ka-

racahisar - İnönü) namiyle bir madalya ihdası 
hakkında teklifi kanunisi (2/266) 

REÎS — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, 
înÖnü namiyle bir madalya darbı. 

5. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, Es
kişehir isminin Ensariye namına tebdili hakkın
da teklifi kanunisi (2/267) 

REÎS — Yine Antalya Mebusu Rasih Efen
dinin, Eskişehir'in Ensariye tesmiye edilmesi
ne dair takrirleri vardır, Lâyiha Encümenine 
gönderelim. 

ABDULLAH AZMÎ Bf. (Eskişehir) — Rica 
ederim, bunun için müzakere cereyan etmesin. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Müsaade buyuru-
lursa efendim aynen okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mücahedei Milliyemizin mebd'einde İngiliz 

işgal kuvvetlerine karşı gösterdikleri salâbet 
ve istiklâl müdafaasında malen ve bedenen ifa 
ettikleri hidematla Eskişehir Livası ahalisi (as
rımızda Islâmm Ensarı) vasfına lâyık bir ha
leti ruhiye göstermişlerdir. Binaenaleyh liva
yı mezkûr unvanının bir hâtırai tarihiye ol
mak üzere (Eskişehir namı diğer Ensariye) ola
rak kabulünü arz ve bugünkü celsede müstace
liyetle müzakeresini Heyeti Celileye teklif ey
lerim. 

Antalya 
Rasih 

Madde 1. — îstiklâl Mücahedesine bir hâ
tıra olmak üzere Eskişehir Livası unvanı (Es
kişehir namı diğer Ensariye) olarak kabul edil
miştir. 

Madde 2. — îşbu maddei kanuniyenin ic
rasına Heyeti Vekile memurdur. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, refiki muhterememizin Eskişehir hakkın
da gösterdiği teveccühe, Eskişehir Mebusu ol
mak ve bizzat Eskişehirli bulunmak suretiyle 
takdimi tesekkürat ederim. Fakat Eskişehir 
namı ilelebet tarihte altın kalemle yazılmıştır 
ve böyle devam edecektir. Eskişehir'in namı
nın böyle altın kalemle yazılması ve bu suretle 
devamını bendeniz arzu ediyorum. Eğer arka
daşım takririni geri alırlarsa teşekkürlerimi 
memleketim namına arz ederim. 
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BEİS — Geriye almıştır. 
Efendim, bu meseleye dair söz alan dört 

beş arkadaş vardır. Arzu ederseniz devam 
edelim? 

Efendim, müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Kâfi görülmüştür efendim. 

2. — Trabzon Mebusu Nebizade Hamdı Be
yin, işgal altındaki arazimizde yapılan Yunan 
mezaliminin protesto edilmesine dair takriri 

REİS — Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi 
Beyin takriri vardır. Onu da okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
İşgal altında bulunan arazimizdeki Yunan 

mezaliminin gittikçe tezayüdettiği, mağlûp 
Yunan Ordusunun da esnayı ricatte yapmadık 
zulüm ve şenaat bırakmadığı, köyleri, kasaba
ları yakıp yıkmakta olduğu haber almıyor. Ha-

Kabul edenler 

Mustafa Necati B. (Saruhan), Besim Atalay 
B. (Kütahya), Behçet B. (Rengin), Nebizade 
Hamdi B. (Trabzon), Arif B. (Konya), Mehmet 
Vehbi Ef. (Konya), Mustafa Vasfi B. (Tokad), 
Ziya B. (Sivas), Mehmet B. (Biga), Sami B. 
(İçel), Hilmi B. (Ankara), Kasım B. (Muş), 
Osman B. (Kayseri), Mustafa Fehmi Ef. (Bur
sa), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Riza B. (Muş), 
Abdullah Ef. (Adana), Hamdi B. (Tokad), Cev
det B. (Kırşehir), Atıf Ef. (Ankara), Ömer 
Lûtfi B. (Amasya), Ahmet Mazhar B. (İstan
bul), Mustafa B. (Antalya), Oelâleddin Arif B: 
(Erzurum), Mehmet Salih Ef. (Erzurum), Sadık 
B. (Kırşehir), Salâhaddin B. (İstanbul), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Şevket B. (Sinob), Tufan 
B. (Hakkâri), Ali Vefa B. (Antalya), Rifat B. 
(Tokad), Mehmet Sait B. (Muş), Rifat Ef. 
(Konya, Cevdet B. (Kütahya), Tahsin B. (Ma-
raş), Rüstem B. (Oltu), Hasan Fahmi B. (Gü-
müşane), Ata B. (Niğde), Atıf B. (Bayazıt), 
Naim Ef. (İçel), Emir Paşa (Sivas), Salâhaddin 
B. (Mersin), Şeyh Fikri Ef. (Genç), Hüseyin 
B. (Kozan),; M'ehmet Ef. (Adana), Fuat.B. (Ço-
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riciye Vekâletinin efkârı umumiyemizdeki he
yecanı nazarı itibara alarak keyfiyeti bütün 
düveli ecnebiye nezdinde protesto etmesinin, 
Yunan Hükümetine de tebligatı şedide icra et
tirmesinin Meclisi Âlice tahtı karara alınma
sını teklif eylerim. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

(Gürültüler). 
REİS — Takrir müzakere edilmiyor efen

dim. Müsaade buyurunuz arz edeyim : Bu gi
bi protestolar zaten mütemadiyen Hariciye Ve
kâletinden yapılıyor. Bunu da tekrar tasviben 
Meclisi Âlinizin karariyle Hariciye Vekâletine 
gönderelim, orada icabeden muamele yapılır. 

Pazartesi günü saat 2 de içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 6 zevalden sonra 

rum), Müfit Ef. (Kırşehir), Sabit B. (Kayseri), 
İbrahim Hakkı B. (Ergani), Doktor Adnan B. 
(İstanbul), Şükrü Ef. (Bolu), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Şevki B. (İçel), Hüseyin Avni B. (Er
zurum), Mustafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sahip), 
Mehmet Emin B. (Ergani), Ömer Lûtfi B. (Ka
rahisarı Sahip), Hakkı Hami B. (Sinob), İhsan 
B. (Cebelibereket), Ziya B. (Kengırı), Ce
mil B. (Kütahya), Nâzım B. (Tokad), Abdül-
gani B. (Siverek), İsmet B. (Çorum), Haydar 
B. (Van), Mustafa Sabri B. (Siird), Mehmet 
Ef. (Eskiş'ehir),, İzzet B. (Tokad), Mustafa B. 
(Gümüşane), Hamit B. (Biga), İsmail B. (Er
zurum), Celâl B. (Genç), Şerif B. (Sinob), Şa-
kir B. (Ankara), Riza Ef. (Yozgad), Reşat B. 
(Saruhan), Rasih Ef. (Antalya), Sait B. (Ken
gırı), Atıf B. (Kayseri), Yasin B. (Oltu), Ah
met Ef. (Yozgad), Ali Vasıf B. (Genç), Hasan 
Ef. (Denizli), Abdullah Ef. (Bolu), Vehbi B. 
(Niğde), Bahri B. (Yozgad), Hamdi Namık B. 
(İzmit), Musa Kâzım Ef. (Konya), Osman B. 
(Lâzistan), Faik B. (Cebelibereket), Rasim 
B. (Sivas), Necib B. (Ertuğrul), Hulusi Ef. 
(Kastamonu), Mesut B. (Karahisarı Şarki), Dr. 
Fikret B. (Kozan), Hafız İbrahim Ef. (tspar-
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ta), Şemsettin Ef. (Ankara), Abdülhalim Çelebi 
Ef. (Konya), Abdülkadir Kemali B. (Kasta
monu), ismail Safa B. (Mersin), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (istanbul), Abdülhak Tevfik " Ef. (Der
cim), Ruşen B. (Gümüşane), Derviş B. (Mar
din), Şeyh Servet Ef. (Bursa), Hamdi B. Er-
tuğrul), Nuri B. (Bolu), Refik Şevket B. (Sarıı-
han), Ragıb B. (Kütahya), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Hacı Bekir Ef. (Konya), Riza Vamık 
B, (Sinob), Zamir B. (Adana), Hüsnü B. (Bit
lis), Ali B. (içel), Hacı Mehmet Ef. (Bayazıt), 
Hasan Tahsin B. (Antalya), Hacim Muhittin B. 
(Karesi), Halil ibrahim B. (Antalya), Celâl B. 
(Trabzon), Haşim B. (Çorum), Veli B. (Bur
dur) , Avni B. (Saruhan), Dr. Suat B. (Kas
tamonu), Sırrı B. (Ergani), Celâl B. (Saruhan), 
Emin B. (Canik), Dr. Ali Haydar B. (Genç), 
Esat Ef. (Aydın), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Tahsin B. (Aydın), Yusuf Ziya B. (Mersin), 
Hasan B. (Trabzon), Necati B..(Bursa), Tahsin 
B. (Cebelibereket), Emin B. (Erzincan), isma
il Şükrü Ef. (Karahisıarı Sahip), Fikri Faik B. 
(Genç), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Osman Nuri 
B. (Bursa), Recai B. (Trabzon), Eyüb Sabri B. 
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(Eskişehir), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Ali 
Ulvi B. (Burdur), Hafız Hamdi Ef. (Biga). 
Nusret Ef. (Erzurum), Hacı Süleyman Ef. (iz
mir), Hasan Basri B. (Karesi), Mehmet B. (Gü
müşane), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Haydar 
Lûtfi B. (içel), Naib Ef. (Kayseri), Tevfik B. 
(Van), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Âlim Ef. (Kay
seri), ismail Remzi B. (İsparta), Diyab Ağa 
(Dersim), Ahmet Hilmi B. (Kays'eri), Mazlum 
Baba Ef. (Denizli), Haydar B. (Kütahya), Ali 
B. (Amasya), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Ziya 
Hurşit B. (Lâzistan), Dr. Fuat B. (Bolu), 
Besim B. (Kastamonu), Hacı Ali Ef. (İçel), Sa
dettin B. (Menteşe), Necib B. (Mardin), Hafız 
Abdullah Ef. (izmit), Yusuf izzet Pş. (Bolu), 
Hamdi B. (Amasya), Ali Şükrü B. (Trabzon). 

(Müstenkifler) 

Rifat B. (Kayseri), Mehmet Şükrü B. (Ka-
rahisarı Sahip). 

(Reddedenler) 

Dursıun B. (Çorum). 
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