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ru olurdu. Muvakkat bütçenin bidayetinden muteber
dersek daha doğru olur.
VEHBİ BEY (Karesi) — Birinci maddede tasrih
ediliyor beyim.
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Tasrih et
MADDE 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden iti
mekle beraber «Muvakkat bütçenin tarihi neşrinden
baren meriyülicradır.
muteberdir» diyelim, daha doğru olur.
VEHBİ BEY (Karesi) — Evvelki sarfiyata da şâ
REİS — Efendim, bu madde hakkında söz söy
mil olur.
leyecek var mı? (Yok sadaları). Aynen kabul eden
REİS — Maddeye «Muvakkat bütçenin tarihi
ler ellerini kaldırsın.
neşrinden muteberdir» tâbirinin ilâvesini kabul eden
İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT CE
ler lütfen el kaldırsın. O yolda tashihan kabul olun
LÂL BEY — Bu, bir noksanı ikmaldir ve maaş ala
du.
cak memurlarımızdır. Tarihi neşrinden muteber olur
Kabul edilen ikinci madde : İşbu kanun; muvak
sa memurlarımızın tahsisatını ikmal edememiş olu
kat bütçenin tarihi neşrinden muteberdir.
ruz. Böyle kırtasü muamelenin ikmalidir. Meclis he
MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye
nüz umumî bütçeyi kabul etmemiştir. Onun için neş
Vekili memurdur,
rinden muteber olursa evveline şâmil olamaz.
ı
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Kabul olunmuştur.
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bu mahzur
Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reye koya
varit değil. Çünkü birinci madde ile, onlara munzam
cağız. Reyinizi istimal buyurunuz.
olarak muvakkat bütçede tahsisat verilip, tarihi neş
rinden itibaren sarfına mezuniyet veriliyor demek
İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT CE
tir. O mahzur varit değildir.
LÂL BEY (Saruhan) — Müsaade buyurur musunuz
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim,
Reis Bey; bu muamele ikmal edile dursun, Meclise
her halde tarihi neşrinden diyeceğiniize, muvakkat
Heyeti Vekile namına mâruzâtım vardır.
bütçenin tarihi kabulünden itibaren dense daha doğREİS — Buyurun.
REİS — Birinci madde hakkında söz söyleyecek
var mı? (Kafoul sesleri). Aynen kabul edenler lütfen
ellerini kaldırsınlar. Aynen kabul edildi.
ikinci maddeyi okuyoruz :

7. — MUHTELİF EVRAK (Devam)
3. — Irak sadatından Büyük Millet Meclisi Ri
yasetine mevrut, kemali metanetle mücadelei diniye
ve vataniyeye devam olunmasına ve talebi müzahe
rete dair telgraflar.
İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT CE
LÂL BEY (Saruhan) — Efendiler, pek büyük elem„-r ve ıztıraplardan sonra, giriştiğimiz bu hürriyet
ve İstiklâli millî mücahedesinin bütün âlemi İslama
aksedeceğini pekâlâ biliyorduk ve Anadolu'da büyük
bir azmi millî ile meydana atılan mücahitlerin düş
man saflarına savletlerinin ve düşmanı kahır ve ten
kil etmelerinin bütün âlemi islâmca bir tesir uyan
dıracağını bütün kuvvet ve kanaatimizle tahmin edi
yorduk ve şundan sureti katiyede emîn oluyorduk
ki: Anadolu'da islâm kalpleri ayni zulma, ayni vah
şete karşı daraban ederken bütün âlemi islâmın kalp
leri de bizimle beraberdir ve bizlim duyduğumuz his
leri onlar da duymaktadırlar. Ve bilmünasebe bura
da İzmir fecayiinden ve islâmlara reva görülen zu
lüm ve taaddiden bahsederken demiştim ki :

Efendiler! davamız yalnız Anadolu dâvası değil
dir. Üç yüz milyon islâm bu açılan mücahedede bi
zimle beraberdir ve onun ilk tezahürünü size bu gün
tebşir etmekle ben de kendi şahsıma bir hissei iftihar
ayırıyorum. Şüphe yok ki, zâlimler ne kadar kuvvet
li olurlarsa olsunlar, onların kuvvetleri gayet muvak
kat bir zamana münhasırdır ve dünyada zulüm ile
yaşamış, payidar olmuş hiç bir kuvvet yoktur. Her
an ve zaman için zâlimler sernigûn olmaya, mah
volmaya mahkûmdurlar. İşte efendiler, bu itibarla
dır ki, kendi kuvvetine, kendi ceberutuna güvenerek
âlemi islâma saldırmış ne kadar zâlim varsa bu gün
bizim muvakkat sükûtumuzdan katiyyen emin olma
sınlar. Onları elbet ve elbet kahır ve tedmir edece
ğiz. (İnşaallah sadaları). Ben büyük bir aşk ve iman
la söylemek ve kanaatlerimi de kısaca arz etmek is
tiyorum ki; Afrika, Asya, Avrupalıların zâlim ida
resinde bulunmaktan elbette yakinda kendini kurta^
racaktır. (İnşaallah sadaları). Ve zâlimler her halde
yakında denizlere döküleceklerdir.

