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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 2 sonra 

REİS — Beisisani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTÎP — Ziya Hurşit B. (Lâzistan) 

REÎS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

(Ziya Hurşit Bey tarafından zaptı sabık hu
lâsası kıraet edildi.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Efendinin 
tahtı riyasetlerinde saat ikide inikat ederek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashihan kabul 
olundu. Maliye Vekili Ferit Beyin,, hilafı usul 
muamelâtına dair Eskişehir Mebusu • Abdullah 
Azmi Beyin, Maliye Vekâletinden istizah tak
riri kabul edildi. Şayanı müzakere olduklarına 
dair mazbatalarla Lâyiha Encümeninden mev
rut Lâzistan Mebusu Osman Beyin Rize - Erzu
rum tarikinin turuku umumiye meyanma itha
line dair takriri Nafıa Encümenine, Aydın Me
busu Esat Efendinin İhracat Resminin tezyidi 
hakkındaki kanunun ilgasına dair teklifi İktisat, 

Kavanin ve Muvaz'enei Maliye encümenlerine, 
Abdülkadir Kemali Beyin, imalâtı Harbiye tes-
gâhlarmdaki âmele ve ustabaşılara, cephe zam
mı itasına dair takriri Müdafaai Milliye ve Muva-
zenei Maliye encümenlerine, Operatör Emin Be
yin, Kıptilerle aşairi s'eyyarenin iskânlarına da
ir teklifi Dahiliye Encümenine, Muş Mebusu 
Abdülgani Beyin, kumarın men'ine dair teklifi, 
Süleyman Sırrı Beyin bu baptaki teklifiyle tev-
hidedil'erek Adliye Encümenine, Refik Şevket 
Beyin 17 Şubat 1330 tarihli Kanun mucibince 
Harbiye Mektebine dâhil olan ihtiyat zâbitanı-
nm sınıfı muvazzafa nakilleri hakkındaki tek
lifi Müdafaai Milliye Encümenine havale olun
du. Abdülkadir Kemali Beyin, asarı ilmiye i 
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garbiyeyi tercüme iein her vekâlete iki bin lira 
itası hakkındaki teklifi Lâyiha Encümeni maz
batası mucibince şayanı müzakere görülmedi. 

Bitlis Mebusu Ziya Beyin, Nisabı Müzakere 
Kanununun kinci maddesinin tadiline dair tek
lifinin ruznamedeki nisabı müzakere hakkındaki 
teklifle tevhidine karar verildi. Lâzistan Mebu
su Osman Beyin, (Mapavri) Nahiyesinin kaza
ya ta'hviline, Abdülhalim Çelebi Efendinin, şehit 
zâbitan ve efrat ailelerinin borçlarının teciline, 
Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, gayri-
millî şehir ve koy isimlerinin tebdiline, Tunalı 
Hilmi Beyin Ereğli kömür havzası imar atına 
dair teklifleri Lâyiha Ecümenine, Çelebi Efen
dinin, Ankara'da kapalı çamaşırhaneler inşası
na dair takriri Dahiliye Vekâletine havale ve 
Karahisarı Sahib Mebusu Mustafa Efendiye bir 
mah mezuniyet itası hakkındaki Divanı Riyaset 
kararı kabul olundu. Bilâhara Hareirah Kanu
nunun lüzumu tefsirine dair Divanı Riyaset 
kararı hakkında müzakere cereyan ederek Ço-
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rum Mebusu Hâşim Beyin, bu baptaki teklifi 
Lâyiha Encümenine havale olunduktan sonra 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbata muharri
rinin izahatı veçhile harcıraha müstahak olmı-
yan memurun ailesine de harcırah itası lâzım-
gelmiyeceği onuncu maddenin sıarahati mucibin
ce muamele yapılması icabedeceği taayyün et
tikten sonra, Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin 
teklifi vekhile işbu tefsire lüzum olmadığına 
karar verilip ruznameye geçildi. Ve teneffüs 
için Celse tatil olundu. 

İkinci celse hafidir 

13 . 4 . 1337 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi Ziya Hurşit Feyyaz Âli 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? İtiraz eden yok. Zaptı sabık aynen kabul 
edildi. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İkinci İnönü Muzafferiydi münasebe
tiyle muhtelif mahallerden mevrut tebrik tel
grafları 

REÎS — İnönü Muzafferiyeti münasebetiy
le mevrut tebrik telgrafları vardır : Geyve Mü-
dafaai Hukuk Heyeti Merkeziyesinden, Gök
sün Kaymakamlığından, Harput ' ta Diyarbekir 
Mebusu Hamdi Beyden, Bartın Müftülüğün

den ve Belediye Riyasetinden, Genç'te umum 
hanımlar namına Genç Müftüsü refikası Havva 
Hanımdan, Eğin Müftülüğü ve Belediye Riya
setinden, ,Malatya Müftülüğü ve Belediye Ri
yasetinden, Keskin Kazası Müftüsü ve Müda-
faai Hukuk Riyaseti tarafından. 

Tensip buyurursanız icabeden cevapları Ri
yaset yazar. (Hay, hay sesleri). 

5. — TEZKERELER 
1. — Bozkır hâdisesi esnasında gasbolunan 

koyunlar hakkındaki meselei hukukiyenin istifsa
rına dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Bozkır hâdisei isyaniyesinde gasbo-
lunan koyunlar hakkında İcra Vekilleri Heye

ti Riyasetinin bir meselei hukukiyeye mütaal-
lik Meclisi Âlinizden bir istifsar tezkeresi var, 
tensip buyurursanız Adliye Encümenine verelim. 
Oradan geldikten sonra müzakere ederiz. (Mu
vafık sesleri). 

8. — SUALLER, İSTİZAHLAR, CEVAPLAR 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendi ile ar
kadaşının, Keçiören'de ciheti askeriyece işgal 
edilmiş olan bağlar hakkında sual takriri ve Mü-
dafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın tahrirî ce
vabı 

REİS — Ciheti askeriyece işgal edilen bağ
lar hakkındaki suale Müdafaai Milliye Vekâle
tinden mevrut cevap okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1 5 . I I I . 1337 tarih ve 43, 88 numaralı tez-

kerei sâmileriyle mürsel Mehmet Şükrü Bey 
ve rüfekasınm sual takririne cevaptır : 

1. — Ankara'nın Keçiören bağlarında top
çu talimgahı için otuz dört aded köşk işgal 
edilmiş olmayıp ancak ciheti askeriyece usul 
dahilinde sarfiyatta bulunularak tamirat ve 
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tadilâtı mükemmelesi halen icra kılınmış olan 
on aded köşk işgal edilmiştir ki bunların da 
oda ve ahırlarının vüsati cihetiyle topçu endaht 
ve zâbitan mekteplerini ihtiva eyliyen topçu ta
limgahına tahsisi münasip görülmüştür. Vâ-
kaa bidayette topçu endaht taburiyle küçük za
bit namzetlerinin de bu köşklerde iskânı düşü
nülerek (25) köşkün işgali Hükümeti mahalli-
yeden talebedilnıişti ve fakat bilâhara Ankara'-
daki mesken buhranı ve mevsimi sayfın hululü 
münasebetiyle kısmen ordugâhta da ikameleri
nin mümkün olabileceği mülâhaza edilerek mu
vakkaten (15) adedinin işgalinden sarfınazar 
edilmiştir. 

2. — Topçu talimgahı için mülhakat dahi 
nazarı dikkate alınmıştır. Şu kadar var ki ; va
ziyeti hazıra dolayısiyle cephelerden bilhassa 
Garp ve Cenup cephelerinden topçu zâbitanı-
nın işbu talimgaha celpleri ve icabında sürati 
mümkine ile kıtaları başına sürati şevkleri ve 
muhtelif talimgahların müşterek tatbikat ta
limleri ve Erkânı Harbiyece teftişleri ve Erkâ
nı Harbiyedeki Talim ve Terbiye Şubesinin ya
kından teması ancak bu sayede temin olunabi
lir. Ankara'da bulunan topçu sınıflarını da 
ihtiva eyliyen sunufu muhtelife zabit namzet
leri talimgâhiyle Müdafaai Milliye emrindeki 
bilûmum sunufu muhtelife zâbitanmm da işbu 
talimgahtaki muhtelif endahtlardan en son te-
rakkiyatı takibederek pek büyük istifade eyli-
yecekleri vârestei arz ve beyandır. İstiklâl Or
dusunun en kaahir ve kaadir sınıfını vaziyeti ha-
zıramızm icabatı mutlakasma tevfikan yetiştire
cek olan pek mübrem müessesenin mevakii sa-
irede tesisi muvafık olamıyacağmı, bahusus 
böyle bir topçu kuvvetinin icabında süratle 
cepheye yetiştirilmek üzere şimendifer hattın
dan hariç bir noktada bulundurulamıyacağmı 
arz eylerim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

(Pek muvafık sesleri). 
REÎS — Sual sahibi, tabiî cevabı kâfi görü

yorlar. 

2. — Sinob Mebusu Şerif Beyin, Sinob'da 
köprü ve şose inşası hakkındaki teklifi kanuni
si hakkında Nafıa Vekâleti tezkeresi (2/139) 
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REİS — Boyabat - Vezirköprü arasındaki 

Kızılırmak üzerine köprü inşasme dair teklife 
Nafıa Vekâleti Celilesinin tezkerei eevibayesi 
vardır, okunacak : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

11 Kânunuevvel 1336 tarih ve 847/1681 nu
maralı tezkerei sâmileri cevabıdır : 

Boyabat - Vezirköprü arasında ve Kızılır
mak üzerinde bir köprü inşası hakkında Sinob 
Mebusu Mehmet Şerif ve Mehmet Şevket bey
ler tarafından verilip Vekâleti âciziye tevdi 
buyurulan takrir üzerine mezkûr köprüye ait 
olmak üzere üç yüz yirmi üç senesinde Kasta
monu Başmühendisliğince tanzim olunan altı 
bin beş yüz lira bedeli inşaatı muhtevi evrak 
ve projeler bu defa Sinob'dan celbedilerek 
Vekâlet Fen Müşavirliğince ledeltetkik mez
kûr köprünün eski mevkiinden on kilometre 
yukardaki Karlıgeçit'inde tesisine karar veril
diği ve on beş seneden beri ilcaat dolayısiyle 
rayicin fevkalâde tereffuatı nazarı dikkate 
alınarak mezkûr köprü ve teferruatının rayici 
hazıra nazaran yetmiş yedi bin lira ile vücuda 
gelebileceği anlaşılmakta olduğundan bu cihet 
Meclisi Âlice kabul ve tasdik buyurulduğu tak
dirde hemen İnşallah başlanmak üzere salifül-
arz yetmiş yedi bin liranın senei haliye bütçe
sine ilâveten ithaliyle keyfiyetin emrü işar bu-
yurulması mâruzdur. 

9 Nisan 1337 
Umuru Nafıa Vekili 

Ömer Lûtfi 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız Na
fıa Vekâletinin Bütçesinin müzakeresine tehir 
edelim. (Muvazenei Maliye Encümenine sesleri). 
Muvazenei Maliye Encümenine havalesini ka
bul buyuruyor musunuz? Muvazenei Maliye 
Encümenine havalesi kabul edilmedi efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Aksini reye koyunuz Reis Bey. 

REİS — Rica ederim, kabul edilmedi. Bun
da anlaşılmıyacak bir şey yok. Bütçe müzake
resinde Heyeti Aliyeniz nazarı dikkate alır. 
Meclisi Âliniz arzu ederse tahsisatını verir, 
etmezse vermez, 
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9. — MAZBATALAR 

1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Saideli 
Belediye Âzasından Ömer Efendi hakkındaki ev
rakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Ha
cı Ömer ve rüfekası hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hâdisei isyaniyeye iştirak eylediği iddiasiyle 

maznunualeyh olan Saideli Kazası Belediye Mec
lisi Âzasından îsa Hocaoğlu Hacı Ömer Efendi 
bin Bekir hakkındaki evrak İstiklâl Mahkemesin
ce devredilmesi üzerine Konya Merkez Bidayet 
Ceza Mahkemesince icra kılman muhakeme neti
cesinde merkumun isyanda aslen veya fer 'an met-
haldar olduğu hakkında temini kanaat eder de-
lâil elde edememişse de Kadmhamnda isyan zu
hur ettikten sonra ahali ve usatm bulunduğu 
mahalde alenen Mustafa Kemal Paşa Ankara'da 
Hükümet teşkil etmiş, adam astırıyormuş sözleri
ni istihfafkârane irat ve hiyaneti vataniyeden 
madut olan isyanı vâkıı tasvip ve beyanı memnu
niyeti ihsas edecek tarzda idarei kelâm ile tahri
kâta cüret ettiği sabit olduğundan Hiyaneti 
Vataniye Kanununun iki ve üçüncü maddeleri
nin matufunaleyhi olan Kanunu Cezanın kırk be
şinci maddesine tevfikan tâyin olunan üç sene 
kürek cezasının sülüsü badettenzil iki sene müd
detle küreğe konulmasına ve sarf olunan elfa-
zm bir gûna tesiri mucip olmaması ve maznunu 
aleyhin vaziyeti ihata edemiyecek bir sin ve ka
biliyette bulunması esbabı muhaffifei takdiri-
yeden görüldüğü cihetle kürek cezasının kale
bentliğe tahviline karar verildiğine mütedair 
olan 16 Mart 1337 tarihli ve 137 numaralı ilâm 
ve evrakı müteferriası encümenimize havale 
olunmakla tetkik ve mütalâa ve icabı müzakere 
olundu. Cereyan eden muhakemeye ve şühudü 
müstemianın ihbaratına nazaran Hacı Ömer'in 

1. — Dersim Mebusu Mustafa Ağanın müstafi 
addolunmasına dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Dersim Mebusu Mustafa Ağanın 
müstafi addedilmesi hakkında Divanı Riyaset ka
rarı var: 

sarf ettir elfazı tahkiriye rüesa ve memurini 
Hükümete italei lisan mahiyetinde ceraimi âdi-
yeden olup hiyaneti vataniyeden madut olmadı
ğı cihetle tasdikma imkân görülemiyen hükmü 
mezkûrun ref 'i ve sebebi âhara mebni mevkuf ol
madığı takdirde ihlâyi sebilinin telgrafla mahal
line işarı ve cürmü âdiden dolayı muhakemesi 
icra kılınmak üzere evrakının ait olduğu mahke
meye tevdii ekseriyetle tensip olunarak tasdiki 
Heyeti Umumiyeye teklif olunur. 

Âza Âza 
Eskişehir Sinob 

Hini imzada bulunamadı. Hakkı Hami 
Âza Âza 

Antalya Niğde 
Hini imzada bulunamadı. Mustafa Hilmi 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Istima kılman şühudün ihbaratına nazaran 
keyfiyet hiyaneti vataniye cürmünden madut 
olmakla Konya Bidayet Mahkemesince ita 
olunan hüküm muvafıkı usul ve kanun oldu
ğundan tasdiki rey indeyiz. 
Erzurum 'Sinob Kengırı 

Celâlettin Arif Mehmet Şevket Neşet Nâzım 

(Muvafık sesleri). 
REİS — Efendim, Mazbata Muharriri izahat 

versin. (Hacet yok sesleri). 
Adliye Encümeni mazbatasını kabul buyu

ranlar lütfen el kaldırsın. Adliye encümeninin 
mazbatası kabul edildi. 

2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyle rüfekasının Küreinühas nahiyesinin ka
zaya tahviline dair teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/247) 

REİS — Küreinühas Nahiyesinin kazaya 
tahviline dair Lâyiha Encümeninin mazbatasını 
tensip buyurursanız Muvazenei Maliye Encüme
nine ve Dahiliye Encümenine havale edelim. 

Heyeti Umumiyeye 
12 Mayıs 1336 tarihinde Mebusluğa intihap 

ve mazbatai intihabiyesi 29 Haziran 1336 tari
hinde tasdik edildiği halde bilâmezuniyet Meclî
si Âliye iltihak etmemiş olan Dersim Mebusu 
Mustafa Ağaya Meclise iltihakı için 1 Mart 1337 

3. — ÂZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 
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tarihinde harcırah gönderilmiş olmakla beraber I 
uzun müddet Meclise ademiiltihakmdan dolayı 
Nisabı Müzakere Kanununun üçüncü maddesi 
(Büyük Millet Meclisi Âzasından senede iki 
ay bilâmâzeret ve bilâfAsıla devam etmiyenler 
Heyeti Umumiye karariyle müstafi addolunur
lar) diye mıısarrah olmasına mebni mumaileyhin 
Vaziyeti Divanı Riyasetin 6 Nisan 1337 tarihli 
ikinci içtimamda tezekkür edilerek müstafi addi 
lüzumiyİe keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzına 
karar veriliştir efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi | 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

NEBİL Ef. (Kaıahisarı Sahip) — Bunun 
âzalığını iskat ediyoruz. Fakat harcırahının istir
dat olunup olunmıyacağı meçhuldür. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Bir şey anlamak istiyorum. Mazbatada harcıra
hın 1 Mart 1337 tarihinde gönderildiği yazılıyor. 
Biz daha Nisan içindeyiz. İki ay olmamıştır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, bu zat şimdiye kadar harcırah talebinde bu
lunmuş mudur? Bunun yolda bulunduğunu ha
ber alıyoruz efendim. 

VEPÎBÎ Ef. (Konya) — Efendim, Rica ede
rim. Eğer mebus lazımsa biz burada çoğuz. Bu
gün gelecekmiş diye münakaşa etmek bence zait
tir, çünkü bir senedir gelmemiştir. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. — Değildir. 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Zaittir. Bir senedir 

gelmiyen bir mebus için harcırah göndermek Di
vanı Riyasetin, Heyeti İdarenin kendi kusuru 
ve semahatidir. Rica ederim. Bir senedir Mecli
se ayak basmıyan bir adamı ikinci bir senede hâ
lâ mebus'diye iddia etmek ne demektir? Ben bu
nu anlamıyorum. Müstafi addedilmesini teklif 
ediyorum. (Gürültüler). 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Bu 
zatı muhterem geçen sene buraya gelmemiş, bi
zim kanunumuz da sarihtir. 16 ay değil, 7 - 8 
ay geçtikten sonra bu adamın mebusluğu tabia-
tiyle sukut etmiş demektir. Bu adamın mebus
luğu uhdesinde kalmış demek abestir. Çünkü 
tabiatiyle sukut etmiştir. 

SALÎTI Ef. (Erzurum) — Efendiler, inayet 
buyurun, azacık bunu sükûnetle dimağımızda 
tetkik edelim. Mustafa Ağa namuslu bir adam
dır. (Gürültüler) Müsaade buyurun efendim, j 
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hiddet buyurmayınız. Memleketi temsil edecek 
bir adamdır. Geçen sene buraya mazereti dola
yı siyi e gelememiş, çünkü hasta idi. Mezuniyet 
alsın veya almasın. -Buraya gelmesi için harcı
rah istemiş, buraya müracaat etmiş, biliyorsu
nuz ki, buradan Erzincan'a havale iki ayda gi
diyor. Bunu takdir etmek lâzımdır. Efendim, 
Erzincan'a bugün bir mektup iki ayda gidiyor. 
Bu adam şüphesizdir ki, gelecektir, bunu talik 
edelim. Eğer bu adam Nisan nihayetinde gel-
miyecek olursa o zaman lâzımgelen muamele ifa 
edilir. Bu adam bizden para istemiyor. Har
cırahı iade edecek ve bizden bir.para almıya-
caktır, gelecektir buraya. Burada mazeretini 
ispat edecektir. Binaenaleyh, tehir etmek doğ
rudur. Mutlak gelecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu za
tın Mart içerisinde harcırahı gönderildiği için 
mebusluğuna muvafakat edilmiş ve Divanı Ri
yaset harcırahını gönderdiği halde ahiren müs
tafi addedilmesine dair bir karar ittihaz etmesi 
nasıl oluyor? 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Rica ede
rim efendim, böyle müzakerelerde bir şahıs dü
şünülmesin. Menfaati şahsiye düşünülme
sin. Bir mebus düşünülsün. Sıfat dü
şünülsün. O bizim arkadaşımız intihap olun
muş mazereti var, gelememiş. Meclis tenvir edil
miyor. Yalnız bir seneden beri iltihak etmedi 
diyorlar. Biz bir Mart 1337 de harcırah gön
derdik diyorlar. Bir defa geliyor mu? gelmiyor-
mıı? Buna dair de tahkikat yapınız. Binaena
leyh, bendenizce gelmemek ıskatı hak etmez. 
gelmemiş birçok âza vardır. Ben size gelmiyen-
lerden başkalarını gösterebilirim. întihabedil-
diği tarihten itibaren buraya gelmemiş, evinde 
oturduğu halde maaş almış âza vardır. Bura
ya dikkat ediniz. 

HAFIZ IIAMDÎ B. (Biga) — Bu zat bir se
neden beri Meclise gelmemiş. Binaenaleyh, gel
mesi için harcırah gönderilmiş. Güzeran 
eden müddet zarfındaki tahsisatı alabilecek mi? 
Alamıyacak mı? (Hayır alamıyacaktır sesleri). 
Mademki mebusluğu kabul ediliyor, o halde onu 
da alabilir. Nisabı Müzakere Kanunu mucibin
ce tahsisat alması ieabeder. 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Efendim, bu mese
lede mevzuu müzakere, mebus olduğu bize ha
ber verilen arkadaşın şahsı değildir. Elimiz-
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de mevcut olan bir Nizamnamci Dahilî var, 1 
Kanunu Esasi var. Nizamnamei Dahilî, Meclis
te bilâmezuniyet ispatı vücut etmiyen bir zatı 
gaibi müstafi addediyor, bunun için lâzımge-
len tedabiri almış. Bizim yapmış olduğumuz 
Nisabı Müzakere Kanunu da : Bilâmazeret iki 
aydan fazla Mecliste ispatı vücut etmiyen zat 
müstafi addolunur, diyor. Bu zatın buraya gel
meyip, bilâmazeret ve bilâmezuniyet bu Mec
liste iki ap ispatı vücut edemediğine dair iddia
mıza karşı kendisi buraya gelip de, benim ma
zeretim şu idi, bu idi diye bizi ikna edecek 
olursa o vakit kabul ve ademikabul cihetine gi
deriz. Ne için acele ediyoruz? Gelsin söylesin, 
iddia etsin. Bundan evvel diğer iki zatı ka
bul etmedik, gönderdik. Bunu da dinliydim, 
ondan sonra eğer mazeretini ispat edemezse 
kabul etmeyiz. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Tensip buyurursanız Divanı Riyaset namı
na bu mesele hakkında Heyeti Celilenize lâ-
zımgelen malûmatı verecek kimse bulunmadığı 
için Cumartesi gününe talik edelim. Dosyasını 
ve evrakı sairesini o zaman arz edelim. 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Bendenizin tekli
fimi reye koyunuz efendim. 

. 3 . — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Ankara'da bir Hukuk ve Kastamo- I 
nu'da bir Tıbbiye Mektebi küşadına dair teklifi 
kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/248 
M.) 

REİS — Kastamonu'da bir Tıbbiye Mektebi
nin küşadı muvafık olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var. Sıhhiye ve Maarife ha
vale ediyoruz. 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin \Âvni Beyin, I 
Erzurum'da tevkif edilmiş olan Albayrak Ga
zetesi sahibi M it at Bey hakkında İcra Vekille
rinden istizah takriri 

REÎS — Erzurum Mebusu. Hüseyin Avni Be
yin, Erzurum'da Albayrak Gazetesi Sermu
harriri Mitat Beyin tevkifinden dolayı Heyeti 
Vekileden olan istizah takriri okunacak : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celil-esine I 
Erzurum'da intişar eden Albayrak Gaze

tesi muharrirlerinden ve Aziziye Mektebi mu- | 
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ali imlerinden Erzurum Maarif Mücliri sabıkı 
Mıtat Beyi 21 Şubat 1337 tarihinde, merbuten 
takdim eylediğim gazetesinin neşrettiği başma
kaleden dolayı, Erzurum Mevki Kumandam 
Emin Bey vazifei memuriyet ve salâhiyetini 
suiistimal ederek mumaileyhi tahtı tevkife 
alarak memleketimizin pek kıymettar ve mü
nevver evlâtlarından Mitat Beye pek çok iş
kenceler irtikâp ettirdiğini istihbar eylediği
mizde kanunun muhafazasından ınehcur bıra
kılan bu zatın hukukunun sıyaneti için taallû
ku itibariyle Maarif, Adliye, Dahiliye, Müda-
faai Milliye vekâleti celilerine sureti hususiye-
de müracaat ettik. Cereyan eden muhabere ne
ticesinde işbu haksızlığa nihayet verilmesi ve 
Mitat Beyin tahliyesiyle bu bapta kanunsuz 
harekete cüret eden Emin Bey hakkında ta
kibatı kanuniyeye tevessül olunduğunda bun
dan munfail olarak 13 Mart 1337 tarihine mü
sadif olan Erzurum'un istirdadının senei dev
riyesi ihtifali esnasında memurini askeriye ta
rafından cebren polis dairesinden alınarak tek
rar tevkif ve Cephe Divanı Harbine verilmek 
üzere Kars'a izam edildiğini haber aldığımız
da Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesine mü
racaat ettik. Cereyan eden muhabere ve icra 
kılınan tahkikat ve tetkikat neticesinde muga
yiri kanun olduğu tezahür etmiş ve bu husus 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden Şark 
Cephesi Kumandanlığına tebliğ olunmuş ise de 
bir aydan beri işbu emir nazarı ehemmiyete 
alınmayıp hâlâ Mitat Beyin tahtı tevkifte ol
duğunu bugün Erzurum'dan işar eylediler. Bu 
haksız muameleye şimdiye kadar niçin mâni 
olmadığını Heyeti Vekileden istizah eylerim. 

9 Nisan 1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Rica ederim, 
böyle bir istizah ne oluyor? 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — istizah, 
vazife oluyor, vatanperverlik oluyor. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Cephelerde 
kan ağlıyor... 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Siz an
lamazsınız, susunuz rica ederim, susunuz, çün
kü bilmezsiniz. Cepheleri tutacak kanundur, 
adalettir. 

REtS — Efendim, istizahlar bilâmünakaşa 
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reye arz olunur. Heyeti Celileniz kabul veya 
reddeder. Hüseyin Avni Beyin teklif ettiği is
tizah takririni kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi. (Aksini reye koyunuz ses
leri). 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi, usulü müzakereye dair söz söyliye-
eeğim. Nizamnamei Dahilî istizah hakkında 
diyor ki; istizahı mucip olan takrirler Heyet
çe kabul edildikten sonra bir gün takarrür et
tirilir. Heyeti Vekilenin keyfine bırakılmaz. 
Halbuki şimdiye kadar istizah takrirlerinde 
gün tâyin edilmedi. (Kürsüye sesleri). Bina
enaleyh Nizamnamei Dahilî mucibince günün 
tâyinini talebediyorum. 

REİS — Efendim, istizah takrirleri için 
Heyeti Celile gün tâyin eder, bu malûm şey. 
Fakat istizahta muayyen bir müddet için tehi
rini talebetmek de Heyeti Vekilenin hakkıdır. 
Fakat yine hüküm Heyeti Celilenin kararıdır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bir ay sonra.. 
REÎS — Heyeti Celileniz arzu ederse tebligatı 

yapar, cevabını aldıktan sonra gün tâyin eder. 
Bu, Meclisin takdirine ait bir şeydir, efendim. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Mecli
se aittir. Heyeti Vekile tehirini talebetmek 
hakkını haizdir. Kanun meydandadır. 

REÎS — Gün tâyin etmek arzu ediyor mu
sunuz ? (Gürültüler). 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Mitat 
Bey bir aydan beri haksız yatıyor efendiler! 
eğer adalet varsa ordu da vardır, her şey var
dır, adalet her şeyden mukaddemdir, eğer Hü
kümet yoksa o başka. 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Hamiyet her 
şeyden mukaddestir. (Gürültüler). 

REÎS — Rica ederim susunuz, söz vermiyo
rum. Efendim, istizah takriri kabul edildi. Hey
eti Celile arzu ederse gününü bugün tâyin 
eder. Efendim, Pazartesi... (Cumartesi sesleri). 
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Cumartesi günü başka işlerimiz vardır. Pazar
tesiye tensip buyuruyor musunuz efendim? 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Tehi
rini talebetmek Heyeti Vekilenin hakkıdır. 

REİS — Pazartesi günü ruznamesine itha
lini kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

3. — izmit Mebusu Ilamdi Namık Beyin, 
Posta ve Telgraf memurini maaşatı zamaiminin 
tediye edilmemesi esbabına dair Dahiliye Vekâ
letinden sual takriri 

REİS — İzmit Mebusu Hamdi Beyin, Pos
ta ve Telgraf memurini maaşatı zamaiminin 
şimdiye kadar tediye edilmemesi esbabına dair 
Dahiliye Vekâletinden sual takriri vardır, alel
ûsul Dahiliye Vekâletine havale ediyoruz. 

4. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, Nasrullah ismindeki adamın koyunları
nı iade etmiyen Kırk Birinci Fırka Kumanda
nı hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri 

REÎS — Abdülkadir Kemali Beyin, Nasrul
lah nam kimsenin koyunlarını iade etmiyen 
Kırk Birinci Fırka Kumandanı hakkında Mü
dafaai Milliye Vekâletinden sual takriri var
dır. Bunu Müdafaai Milliye Vekâletine tevdi 
ediyoruz. 

5. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, Kozan Sancağı dâhilinde ahalinin zahi
resini müsadere eden Yüzbaşı Sinan Bey hak
kında Müdafaai Milliye Vekâletinden sual tak
riri 

REÎS — Yine Abdülkadir Kemali Beyin, 
Kozan Sancağı dâhilinde ahalinin zahiresini 
müsadere eden Yüzbaşı Sinan Paşa hakkında 
Müdafaai Milliye Vekâletinden sual takriri 
yar, bunu da Müdafaai Milliye Vekâletine tebliğ 
ediyoruz. 

4. — TEKLtFLER 

1. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, İstan
bul Vilâyeti Kanununun dördüncü ve beşinci 
maddelerinin tadili hakkında teklifi kanunisi 
(2/281) 

REÎS — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, İs

tanbul Vilâyeti Kanununun dördüncü ve be
şinci maddelerine dair teklifi kanunisini Lâyi
ha Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, İstan
bul'dan ve sair mahallerden gelenlerle gelecek
ler hakkında teklifi kanunisi (2/282) 
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REİS — Çorum Mebusu Haşim Beyin, İs

tanbul'dan gelip memuriyet talebinde bulunan 
eşhas hakkındaki teklifi kanunisini Lâyiha En
cümenine gönderiyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Yozgad Mebusu Bahri Beyin, Yozgad 
hâdisesinden dolayı mevkuf bulunanların An
kara İstiklâl Mahkemesine verilmesine dair tak
riri 

RElS — Yozgad hâdisesinden dolayı mev
kuf bulunanların Ankara istiklâl Mahkemesi
ne verilmelerine dair Yozgad Mebusu Bahri Be
yin teklifi var, tensip buyurursanız Adliye En
cümenine gönderelim. Adliye Encümeninin mü
talâasını aldıktan sonra müzakeresine geçelim. 
Adliye Encümenine havale edildi. 

6. —• Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efen
dinin, Maliye Vekili Ferit Beyin vazifei vekâ
lete ait hilafı usul muamelâta dair istizah tak
riri ve müşarünileyhin cevabı 

RElS — Geçen celsede kabul buyurduğu
nuz istizah takririne Maliye Vekili Ferit Bey-
fendi cevabının hazır olduğunu söylüyorlar. 
tensip buyurursanız izahat versinler. 

ABDULLAH AZMl Ef. (Eskişehir) — Mü
saade buyurur musunuz? gün tâyin etmek He
yeti Celilenin hakkıdır. Eğer bugün kabul edi
yorlarsa reye koyunuz. 

MALİYE VEKİLİ FERÎT B. — Tehire lü
zum yok. Müsaade buyurursanız kısaca arzı ce
vap edeceğim, münasip görürseniz bugün izahat 
vereyim. 

RElS — Efendim, Ferit Bey bugün izahat 
vermeye hazır olduğunu söylüyor. Bugün izahat 
alınacaktır. Abdullah Azmi Efendi evvelâ söz 
zati âlinizindir. 

ABDULLAH AZMl Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, takrir okunsun, takrirde madde, tasrih 
edilmiştir. Takririme cevap verdikten sonra 
bendeniz söz söyliyeceğim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maliye Vekili Ferit Beyin, vazifei Vekâlete 

ait muamelâtta iltizam ettiği kanunisikenane ve 
cüretkârane muamelâta artık bir nihayet veril
mesi zamanı gelmiş ve geçmiştir. Evvelen müd
deti hulul etmiyen düyunatı, esbabını tevkif ve 
kuvvei müselliha ile tazyik etmek suretiyle 
tahsile kıyam eden muhasebeciden vâki olan 

şikâyete karşı muhasebecinin maaşına zammet
mek suretiyle mukabele etmiştir. Saniyen hiçbir 
kanun ve karara müstenit olmıyarak Ağnam 
Resminin elli kuruştan tahsiliyle emanete kay
dedilmesi hakkında muhasebeciliklere gayrika-
nuni tebligatta bulunmuştur. Salisen, sureti mer
but olup Eskişehir ve Kütahya muhasebecilik
lerine çektiği telgraf - ki, kıraatiyle keyfiyet 
müsteban olacaktır - gerek Meclisten ve gerek 
Heyeti Vekileden bir karar almaksızın ve Mü-
dafaai Milliye Vekâletinden dahi re'sen lüzum 
gösterilmeksizin yalnız kendi reyi hodiyle ve 
Müdafaai Milliye Vekâletine de teklif etmek 
suretiyle Eskişehir ahalisi gibi fedakâr tekâlifi 
emiriyesinden başka ikraz ve iane suretiyle her-
bar hidematı vatanperveranesini ifadan geri 
durmayan ve Büyük Millet Meclisinin mükerre-
ren teş'ekküratma mazhar olan bir halka karşı 
dükkânlarda basma ve patiska gibi eşyaya va
rıncaya kadar hiçbir yerde tatbik edilmiyen 
tekâlifi harbiye ve vazıyed usulünü vâsi bir 
mikyasta tatbika ve bu suretle halkı ızrar ve 
şimdiye kadar şikâyet nedir bilmiyen halkı şi
kâyet ve hoşnutsuzluğa sevka sebebiyet vermiş
tir. Vekil Beyin anifülbeyan ahvali icrası halkı 
ve efkârı umumiyeyi hiçe sayarak öteden beri 
tanıdığımız şahsi cüretkârlık mıdır, yoksa bir 
kanun ve karara iktiran etmiş midir? Keyfiye
tin Maliye Vekili Ferit Beyden istizahını tek
lif ederim. 

11 Nisan 1337 
Eskişehir Mebusu 

Abdullah Azmi 

Eskişehir ve Kütahya muhasebeciliklerine 
11 . 4 . 1337 

Maliye Vekâletinden yazılan tezkere suretidir 
Muamelâtı nakdiye ihtiyacatımn temini an

cak mubayaa suretiyle muamele icrasına zaman 
bulunmadığı cihetle gerek mültezimin ve gerek 
ahali yedinde bulunan buğday, arpa, ot ve sa
man, davar ve saireye,, bilâhara tediyat icra 
edilmek üzere acilen vaziyed edilmesi Müda
faai Milliye tarafından tasvip ve talebolundu-
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ğuııdan cephe kumandanlığının göstereceği lü
zum üzerine ciheti askeriye ile müştereken der
hal vaziyed edilerek usul ve kanununa tevfikan 
vaziyed 'edilen levazıma fiyat takdir edilerek 
musaddak senedin badehu tediye edilmek üzere 
ashabı yedine itası ve alman levazım miktariyle 
baliğ olduğu miktarın serian inhası. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 
Eskişehir mebusu muhtereminin hakkımda reva 
gördüğü birtakım tâbirat bir tarafa bırakılacak 
olursa başlıca üç meseleden bahsedildiği görü
lür. Bunlardan birincisi Eskişehir muhasebeci
sinin tahsilatta şiddet ibraz etmesi ve kendisin
den vâki şikâyet üzerine kindisinin tecziyesi 
nazarı dikkate alınacak yerde maaşına zam ile 
mükâfat edilmiş olduğu. İkinci mseele Ağnam 
Rüsumuna ait bir meseledir. Üçüncü mesele de 
Eskişehir'de esnayi harbde tekâlifi harbiye 
usuliyle mevaddı iaşenin alınmış olması mesele
sidir. Bunların herbirine ayrı ayrı arzı izahat 
etmek isterim. 

Birincisi, muhasebeci meselesi; evvel emirde 
Heyeti Celilenize şunu arz etmek isterim ki, 
muhasebecinin faaliyetine binaen maaşına vâki 
olan zam, şikâyetin vukuundan sonra değil, 
şikâyetin vukuundan çok evvel yapılmıştır. 
Zannederim ki,, kendileri buraya Mart iptida
sında, iyi hatırlıyamıyorum, ne zaman teşrif 
buyurduğunuzu lütfeder misiniz efendim? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 15 
Şubat. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Yani Heyeti 
Celilenize arz etmek isterim ki, vâki olan şikâ
yet üzerine bir zammı maaş muamelesi yapılma
mıştır. Fakat bu muhasebecinin icraatında ve 
muamelâtında Maliye cihetiyle göstermiş oldu
ğu fedakârlık ve faaliyet dolayısiyle maaşına 
beş yüz kuruş zammedilmiştir. 8 Kânunusanide 
bu zam yapılmıştır. Efendiler, malûmu âliniz 
vaziyeti maliyemizi pekâlâ takdir buyurursu
nuz. Ihtiyacatı askeriyemizin miktarı, bütçemi
zin vaziyeti Heyeti Celilenize'e bütün teferrüa-
tiyle malûmdur. Yani böyle bir zamanda bizim 
muhasebecilerden istiyeceğimiz şey, tahsilatta 
âzami derecede bir faaliyet göstermek v'e ihti-
yaeatı askeriyeyi her şeye takdimen ita etmek
tir. Eskişehir muhasebecisi, diğer birtakım mu
hasebeciler de kendisine merbut olması itiba
riyle, âdeta bütün Garp cephesi ihtiyacatmı 
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idare etmek vazifesiyle mükelleftir. İşte 1>ıı va
zifesini ifa eden Eskişehir muhasebecisi tahsi
latta fazla ikdam göstermiş ve tahsilatta müm
kün olabildiği kadar faaliyet göstermiş ve ha
kikaten muvaffak olmuştur. Heyeti Celilenize 
maaliftihar arz ederim. Memurinimiz içinde ha
kikaten şayanı takdir ve iltifat memurini mali
yedendir. Çünkü bakınız! Küçük bir istatistik 
arz edeyim. Meselâ Karahisar'm emvali umu-
miyeden tahsilatı yüzde elli yedidir. Tabiî bu 
tarzdaki muhasebeciler tecziye edilecektir. Kü
tahya'nın yüzde 63, Bilecik yüzde 82, Eskişe
hir 'in yüzde 95 tir. 

Efendiler, kendisi ,son aylarda gelmiş olduğu 
ve bütün emvali umumiye dâhil olduğu halde 
yüzde doksan beş tahsilat yapıyor ve bu noktai 
nazardan bütün muhasebeciler içirişinde birin
ciliği, kazanmıştır. îht 'mal ki, kendisinden Es
kişehir ahalisi biraz müte ellim olmuşlardır. 
Çünkü şimdiye kadar vâki olan tahsilatta bu 
şiddetin gösterilmediği evvelki senenin tahsilâ-
tiyle taayyün etmektedir. Filhakika en birinci 
nazarı dikkate almaklığım lâzımgelen birşey 
ahalimizin tazyik edilmemesidir. Fakat ahali
mizin tazyik edilmemesine mukabil diğer bir 
vazifem de vardır ki, Devletin varidatını müm
kün olduğu kadar tahsile ikdam etmek ve tahsil 
eden memurini takdir ve etmiyenleri tecziye et
mektir. Binaenaleyh bu suretle Eskişehir aha
lisi bu fazla tahsilattan dolayı müteessif ola
bilirler. 

Takrirde buyuruyorlar k i : Muhasebeci mü
kellefiyet ashabını tevkif ve kuvvei müselliha 
ile tehdid£diyor. Malûmu âliniz muhasebecile
rin kendi maiyetlerinde kuvvei müs'ellihaj bu
lunmadığı gibi tahsildarlarımız da silâhlı değil
dir. Kuvvei müselliha, askerî ihtiyacat nokta
sından hâsıl olmaktadır. Meselâ cephelere bir
takım havaleler verilmektedir. Bendeniz geldi
ğim zaman açık havale usulünü tamamen refet
miştim. Havaleyi mutlaka her hangi bir vari
datla tekabül ettirerek bilfarz aşar meselesi 
üzerine havaleler ita edilmiştir. Garp Cephesin
de daimî surette ihtiyaç tezayüdetmiş olduğun
dan dolayı birçok metalip üzerine havaleler 
verilmiş ve ancak aşarın tahsili suretiyle bu 
masarifin temin edilebileceği kendilerine ya
zılmıştır. Bunun üzerine cephe kumandanı mu
hasebeciye müracaat etmiştir. Muhasebeci tabii 
havale miktarını tahsil edemediğinden dolayı 
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ciheti askeriyeye müracaat etmiş ve bunun ne-
tiuesi olarak ciheti askeriyenin metalibi temin 
edilmek üzere ihtimal ki, ciheti askeriye d'e tah
silat için biraz yardım etmiştir. Bu tarzda vâki 
olan şikâyetler bana hususi olarak burada vâki 
olduğu gibi umumi bir surette biraz tazyik edi
liyor suretinde de şikâyetler vardır. Bu şikâ
yetler üzerine bendeniz vaziyeti tetkik ettim. 
Kendilerine ve diğer Eskişehir mebusu muhte
remlerine muhasebeci hakkında kendisinin sui-
istimalâtından bir şikâyetleri olup olmadığını 
sordum. Eğer muhasebecinin kabahati yalnız 
bu ise vaziyeti hususiyemiz icabı bunu yapma
ya mecbur olduğumuzu ve bunu yapmadığımız 
takdirde bütün ihtiyacatı idariyemiz ve bilhassa 
ihtiyacatı askeriyemizi temin etmenin imkânı ola-
mıyacağmı arz ettim. Binaenaleyh, bu muha
sebecinin yapmış olduğu bu suretteki faaliyetin 
bendenizin vermiş olduğum emir üzerine o tarzda 
yapıldığını, binaenaleyh, kendisinin takbih edile-
miyeceğini de arz ettim. 

Fakat Heyeti Celilenize tekrar arz eediyorum. 
Şikâyet üzerine maaşına zamm edilmemiştir. 
evvelce görülen faaliyeti üzerine zammedilmiştir. 
Fakat şikâyet üzerine azledilmemiştir, tebdil 
edilmemiştir. Zannederim ki, Heyeti Celileniz-
de bendenizi bu suretle mazur görür. Muhasebe
ci meselesi budur efendim. 

İkinci mesele, ağnam meselesidir. Yine mebu
su muhterem istizahlarında buyuruyorlar ki: Ağ
nam Resmi kırk, elli kuruş üzerinden tahsil edil
miştir. Bu meselede evvelce mevcut ve Muvaze-
nei Maliye Encümenince de malûm bir meseledir. 
Ağnam Resminin üzerine mevzu zam; Bütçe açı
ğını kapatmak için teçhizat hissesi gibi birtakım 
hususatı tamamiyle kaldırmak içindir. Ağnam 
Resminin tahsilini daha sehil bir şekle koymak, 
bilhassa ahalimizin fikrinden 8 - 10 misli alınmak 
gibi bir şaibeyi de büsbütün ortadan kaldırmak 
için Maliye Vekâletinden Heyeti Celilenize ge
çen sene zarfında Ağnam Kanununun tadiline 
dair bir lâyihai kanuniye takdim edilmişti. Bu 
lâyihai kanuniye bir taraftan Kavanini Maliye 
Encümeninde diğer taraftan da Muvazenei Ma
liye Encümeninde müzakere edilmektdeir. Ma
lûmu âliniz 1336 senesi Bütçesi epey bir açık ile 
kapandı. 1337 Bütçesinde de açığımız olmasın ve
yahut az miktarda açığımız olsun diye lâzımge-
len zammı varidatı düşündüğümüz zaman Ağ
nam Resmi üzerinde de yeni kanunla yeni zam 

1337 Ö : İ 
teklifi yapmak zarureti hâsıl oldu. Bunu Muva
zenei Maliye Encümenine takdim ettik ve Muva
zenei Maliye Encümeni Heyeti Celilenize takdim 
edilmek ve hattâ Masraf Bütçesinden evvel Va
ridat Bütçesinin bâzı aksamı kabul ve tasvip 
edilmek üzere 9 - 10 maddelik bir lâyihai ka
nuniye hazırlıyarak Heyeti Celilenize takdim 
etti. Bu keyfiyet tabiî Muvazene Encümeni 
Âzayi Kiramınm hatırında olacağı gibi tabı ve 
tevzi edilmiş olduğu için Heyeti Celilenin de 
malûmudur. Burada biz eski cetvelleri ve uzun 
Ağnam Talimatname ve Nizamnamesini tadil ede
rek gayet muhtasar, gayet anlayışlı bir hale koy
duğumuz gibi, bunların kırk elli" kuruş suretin
de olmak üzere iki noktadan tefriki esasını kabul 
etmiştik. Ve bunu da Muvazene Encümeni arz 
etti. 

Muvazenei Maliye Encümeninin bu tetkikatı 
esnasında encümence takarrür eden bir mesele 
de şudur: Heyeti Celileleri bilir ki, hıristiyan-
lardan alman Muafiyeti Askeriye Vergisi öte
de beri de alınmış ve buna devam edilmiştir. 
Muvazene »Encümeni bunu kabul etmiştir. Cihe
ti Askeriyece silâh altına celp ve davetleri zaruri 
bulunanm hiristiyan efrattan cncüence tâyin edi
len miktar, ilerde Heyeti Celileniz tarafından 
kanun tasvibedildiği zaman tamamen irat kayde
dilmek üzere şimdiden emanet suretiyle alınması 
hususunda Muvazenei Maliye Encümeni bende
nize salâhiyet verdi. Şimdi filhakika bu suretle 
bendeniz bunu tarh ve tevzia salâhiyettar deği
lim. Kanunun Heyeti Celilenizce tamamiyle ka
bul edilmesi lâzımdır. Fakat her memlekette 
bu usul caridir. Hükümet tarafından Meclise 
tevdi edilmiş olan kanunun müzakeratı teehhür 
edecek olursa encümenin karariyle onu ema
net suretiyle muhafaza etmek ve badehu ne tarz
da takarrür edecek olursa o tarzda tahsil edip 
bakisini yine ashabına devir ve iade etmek âdet
tir. Bahusus bizde de Hazinenin teamülü şim
diye kadar tamamen böyle devam etmiştir. Mu
amelâtı Maliye ile iştigal eden burada eski def
terdarlarımız, eski arkadaşlarımız vardır, onlar 
da söylerler. Teamül de bu suretledir. Mama
fih bendeniz yine bunu tamamiyle tatbik etmeyi 
muvafık bulmadım. Binaenaleyh, baktım ki, mü-
kere teehhür etmektedir. Henüz daha tadat 
zamanı idi. Kanunun müzakeresi teehhür ettiği 
cihetle 21 Martta verdiğim bir emirle kırk ve
ya elli kuruş üzerinden tahsil yaptırılmıyarak ke-
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mafissabık Muvakkat Bütçe Kanuniyle kabul 
edilmiş olduğu veçhile sekiz misil üzerinden ki, 
- 32 kuruş eder - Fakat zamaimiyle beraber 36 
küsur üzerinden tarh ve tevzi ve tahsil edilme
sini bütün memurini Maliyeye emrettim. Bina
enaleyh, Ağnam Resmi bu tarzda tahsil edil
miştir. Bendenizin kusurlarım, biraz vaktinden 
evvel işlerimi yapmaya çalışmak ve Bütçenizin 
açığını kapatmak için icra ettiğim isticalden 
ileri gelmiştir. 

Mütaaddit defalar kendilerine talimat verdim, 
Dedim ki: Tadat başlarsa hiç karşısına bir ta
hakkuk yapmayınız; doğrudan doğruya tadat 
ediniz, sonra verilecek emre göre tahakkuk et
tirirsiniz. Muahharan encümeni Âli tarafın
dan bu tarzda emir verilince, şu tarzda hesap
larınızı hazırlayınız diyerek tekrar emir ver
dim. Tadat Martın iptidasından başlar, 20 gün 
devam eder, Nisanın onunda tahakkuk eder. 
Binaenaleyh, 21 Martta bu suretle tahsil edil
mesini kendilerine emrettim. Evrakın içerisin
de, tamim ettiğim telgraf mevcuttur, buradadır. 
Heyeti Celileniz arzu buyuracak olursanız şim
di kıraat edeyim. (Hacet yok sesleri). 

21 Martta vermiş bulunduğum bu emir üze
rine geçen sene Heyeti Celilenizin kabul ettiği 
mekadir üzerinden tahsil edilebilen yerlerde tah
silata iptidar ve intaç olunmuştur. Tabiî her 
yerde * tamamiyle tahsilata başlanamamıştır. 
Ağnam hakkındaki maruzatım da bundan iba
rettir. 

Şimdi efendiler Tekâlifi harbiye meselesine 
gelince : Tekâlifi harbiye meselesinde malûmu 
âliniz iki türlü kanun mevcuttur. Bunlardan 
birisi 14 Temmuz 1330 tarihli tekâlifi Harbiye 
Kanununa müzeyyel 17 Nisan 1332 tarihli fık-
rai müzeyyele kısmıdır. 1332 tarihli Kanun, 
1330 tarihli Kanuna müzeyyel bir şekildir. Te
kâlifi Harbiyenin şekli basitini gösterir. O da 
nedir? Hangi bir fırkai askeriye kumandanı, 
mevakii müstahkeme kumandanı, hattâ ordu 
kumandanı lüzum gördüğü zaman tekâlifi har
biye suretiyle ihtiyacatı askeriyenin temin edil
mesini memurini mülkiyeye havale eder. Bu 
hususta salâhiyeti vâsiası vardır. Kayit ve şart 
yoktur. Tekâlifi harbiye usuliyle lâzımgelen 
şeyi aldırır. Fakat bu tarzda yalnız bedelini 
peşinen vermek lâzımdır. Yani alacağı eşya
nın bedelini peşinen tediye etmek şartiyle me
vakii harbiye kumandanlarının ve onun fevkin-
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deki kumandanların hepsinin salâhiyeti vardır. 
elimizde kanun mevcuttur. 

Sonra efendiler, bir de ondan evvel 1330 ta
rihinde yapılmış bir kanun vardır ki, ve 1330 
tarihli kanun hakikaten tekâlifi harbiyenin en 
şümullü bir mânasiyle tatbikini âmirdir ve bu
nun için de yalnız şart olmak üzere bir Heyeti 
Vükelâ kararı icabeder. 

Şimdi tabiî Heyeti Celileniz takdir buyurur
lar ki, Tekâlifi Harbiye Kanunu gibi zaruri bu
lunan bir kanun alelâmya hiç bir lüzuma ve 
hattâ hiçbir mecburiyete müstenit olmaksızın 
tatbik edilmez. Bendeniz sekiz aydan beri He
yeti Celilenizin Maliye Vekâletini ifa ediyorum. 
Her biriniz takdir eder ki, bu hususta masruf 
olan faaliyetim varidatımızın teminine, varidatı
mızın tezyidine matuf faaliyetten ibarettir. 
Binaenaleyh bendeniz de tabiî bütün arzumla ve 
bütün isteğimle böyle fevkalâde olan bir kanunu 
tatbika razi olamam. Fakat efendiler, Heyeti 
Celilenize şimdi tafsilâtını arz etmek istemem. 
Çünkü tafsilâtını arz etmek, ne menafii millîye-
mize, ne Hükümetin menfaatine ve ne de Meclisin 
menfaatine tevafuk etmez. Arzu ederseniz bir 
celsei hafiyede arz ederim. 

Biz, Eskişehir Cephesinde; beş günden beri 
hali harbde bulunan ve tabî muhtelif yerlerden 
kendisine ilâve edilen kuvvetlerle takviye edilmiş 
bulunan büyük bir ordunun ihtiyaç ve iaşesini 
temin etmek için on beş gün müddetle bu tekâ
lifi harbiye kanununu vaz'a lüzum ve ihtiyaç 
gördük ve Hiç bir Maliye Vekili hesabatm mü-
şevveşiyetini mucip olacak bir şeyi tecviz etmez. 
Fakat ihtiyaç hâsıl olduğu zaman onlara müra
caat zaruridir. Şüphesiz ki, bu kanunları Heye
ti Celileniz ve bütün Mecalisi Mebusanımız yalnız 
defterlerde, yalnız ceplerde, yalnız kütüphane 
ve camekânlarda dursun diye vermemiştir. Icab-
ettiği zaman tatbik edilmek üzere ita edilmiştir. 
Bendeniz zannediyorum ki; ben bu kanunu 
tatbik ettiğimden dolayı değil, tatbik etmemiş 
olsaydım mesul olmaklığım lâzımdı. Binaen
aleyh Heyeti Celilenize şunu arz ediyorum : 
Refiki muhteremimin tabiî ifadeleri bendenizi 
müteessir etmiştir. Zira «cüretkâr harekâtı, 
öteden beri malûm olan şahsi hareketleri» tâ
biri şüphesiz bendenizi müteellim ve müteessir 
etmiştir. Bendeniz zannediyorum ki; yine tek
rar ediyorum, Heyeti Celileniz böyle bir kanun 
elimizde bulunduğu ve ihtiyaç âcil olduğu hal-
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de tatbik etmezsek o zaman vazifemizi ifa et
miş olmayız. Bendeniz bunu yaptığımdan dola
yı, cesaret diyemiyeceğim, vazifemi ifa etmiş 
olduğumu zannediyorum ve Heyeti Celilenizin 
hakem olmasını rica ederim. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Meş
rutiyet kavaidinin en mühim ve en nafi olan
larından birisi, Hükümetin ahali üzerinde ka
nunların suveri tatbikıyesini ve tatbik edip 
edemediğini ve kanunun tecavüz edilip edilme
diğini kontrol etmek vazifesidir. îşte Meşru
tiyetin ek büyük menafiinden birisi budur. 
Bugün şu istizah takririmle yaptığım vazife 
de bundan başka bir şey değildir ve Meclisi 
Âliniz de her iki tarafı dinledikten sonra tabiî 
kanaati dairesinde kararını verecektir. Bu da 
bir vazifedir. 

İstizah takririmin birinci maddesinde, muha
sebeciden vâki olan şikâyetim; muhasebecinin 
şiddeti değil, muhasebecinin müddeti munkazi 
olmıyan düyunatı kuvvei müselleha ile sahip
lerini celbederek, tevkif ederek, tazyik ederek 
tahsil etmesidir. Sonra, bendeniz 15 Şubat 1337 
tarihinde geldim. Şikâyet benim tarafımdan 
değil ahali tarafmdandır. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERİT B. — Zatı âliniz 
tarafından geldi ilk şikâyet efendim. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Devamla) — Mec
lisi Mebusan Reisi Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerine müteaddit imzalar ile verilen bir isti
da vardır ki... 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — îşte zatı 
âlinizin geldiği zamana aittir. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Devamla) — Bina
enaleyh benim Meclise gelip gelmem meselesi 
tarihi mevzuubahis değildir. Vâki olan şakâyet-
te muhasebecinin şiddeti değil, müddeti mun-
kazi olmıyan düyunatm tahsili meselesidir. O 
adamların, o eşhasın zannedersem isimleri de 
muayyendir. Müddeti munkazi olmıyan düyu
natı tahsil etmek kanunu şikenane muamele mi
dir, değil midir? Bunu Meclisi Âlinizden sora
rım. 

Bu; kendisi celp olunarak, gönlü yapılarak 
istenilebilir, fakat kuvvei müselleha ile tazyik 
suretiyle tahsil olunamaz, işte şikâyet bu ci
hete matuftur. 

İkincisi; orada vâki olan tahsilatı nıuhase-
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beciye atfedeceğine, şimdiye kadar bütün fe
dakârlıklarını göstermiş olan ahaliye atfetmek 
zannederim daha münasip olur. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Onlara da 
teşekkür olunur. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Ver
gilerini vermekte gösterdikleri vatanperverlik 
dolayısiyle meziyetin ahaliye isnadedilmesi lâ-
zımgelir. O meziyetin oradaki muhasebeciye 
atfedilmesini ben hiçbir vakit muvafık görmü
yorum. Çünkü ahali vazifesini bihakkın yap
mıştır. 

Vekil Beyin, Ağnam Resmi hakkındaki ka
nunsuz muamelâtına gelince, diyorlar ki ; en
cümenin bu yola mütemayil kararları vardır. 
Efendiler, hiçbir vergi kanunsuz olarak ciba-
yet edilemez ve cibayetine emir verilemez. Elli 
kuruştan vergi tahsiline dair kendisinin bir 
tamimi vardır - ki kendisi de tamimleri hak
kında burada beyanatta bulundular - bu tah
silat; sekiz misli tahsili için Meclis karar ver
dikten ve Meclisin bu suretle kararını aldık
tan sonra yapılırdı. Kendisinin, elli kuruştan 
tahsilat yapınız demesi, bu, kanuni bir muame
le midir, yoksa kanunsuz bir muamele midir? 

4 Ben kanunsuz muameleden şikâyet ediyorum. 
Ağnam Resmini (50) kuruştan tahsil edin 

- kendileri inkâr etmezler, burada söylediler -
ve emanete kaydedin, diyor. Vergi tahsili, ver
gi cibayeti emanete kaydedilsin edilmesin, mut
laka bir kanuna müstenit olabilir. 

Sekiz misline karar veren bu Meclis, elli ku
ruşa da ihtimal karar verebilir. P>u kararı al
maksızın bunu tebliğ etmek, sorarım Meclisi 
Âlinize, kanuni muamele mi, kanunsuz mua
mele midir? 

Bundan sonra da tahsilata başlanılmış, bir 
kısım da bu suretle tahsilat vâki olmuştur. 
Kendilerinin şimdi beyanatta bulundukları gi
bi, muahharen bunu geri almışlar ise bile vâki 
olan fiil, yani emrivaki, kanunsuz vâki olmuş
tur. İşte benim istizahım bundan ibarettir. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Bir sua
lim var Hoca Efendi Hazretleri. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Üçün
cüsü; tekâlifi harbiye suretiyle Eskişehir, Kü
tahya muhasebecilerine vâki olan şu tebligatı 
ki ; ben tebligatın metninde Heyeti Vekile ka
rarına iktiran etmediğini anladım. Çünkü di
yorlar ki : Müdaf aai Milliye Vekilinin tasvip ve 
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talebi ile... Heyeti Vekile karariyle olmuş ol
saydı zikredilirdi. Bu öyle ahaliye tatbik edil
miş ki; muharebe başlamadan bir gün evvel 
iktizasına binaen Hükümete elli bin lira ikraz 
etmiş. Yirmi bin lirası mevcut imiş. Otuz bin 
lira tedarik edilmek lâzımgeliyordu. Mutasar
rıf bu parayı, ikraz suretiyle tedarik icabedi-
yor, diyerek 3 - 5 kişiyi çağırmış .ve bu son 
Meydan Muharebesi başlanmamdan bir gün ev
vel mutasarrıflığın daveti üzerine halk 30 bin 
lira ikraz etmiştir. Eğer, yüz bin lira lâzımdır, 
ikraz ediniz ve ambarlarınızı açınız, ordu bu 
suretle iaşe edilecek, denmiş olsaydı ahali bun
dan da geri durmıyacaklarını kiraren göster 
mislerdir. Böyle olan bir halka karşı zecrî bir 
surette vazıyed etmek, Harbi Umumi zamanın
da memleketlerinizde bulunmuş iseniz görmüş-
sünüzdür. Ne şekilde cereyan ediyor, gittikçe 
ne gibi vaziyetler alıyordu, bunu emir vermeye 
esasen bir ihtiyaç yok idi. Eğer para- lâzım ise 
ahali ikraz ediyorlardı. îaşeye buğday, zahire 
lâzım ise bunu teklif etmek suretiyle ahali bu
na hazır ve müheyya idi. (O zaman kanunsuz 
olur sadaları). Hayır efendim, o zaman ka
nunsuz olmaz. Böyle teklif etmeyip de vazıyed 
suretiyle yani acilen vazıyed edilmesi tâbirinin. 
de tazammun ettiği mâna ki; bu epeyce şid
deti istilzam edecektir. Bunların tatbik edildi
ği öyle bir halk ki ; cephe gerisinde o muzaf
fer olan orduyu doğuran ve doyuran halktır. 
Bunların hoşnutsuzluğunu icabeden bir tebli
gatta bulunmak, Meclisi Âlinizce, .o halkın hoş
nut olup olmaması noktai nazarından, muva
fık görülmiyeceğini zannederim. Orduya zaten 
hizmet edip duruyor. Bunun pek tecviz edilmi-
yeeeğini kaviyyen zannederim.' 

Ferit Beyefendi, kullandığım lisandan şikâ
yet ettiler. Zannederim ki; kendileri fiilen 
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bunu göstermiş oluyorlar. Yani bir kanun mev
cut olmaksızın elli kuruştan emir veriyor. Ke-
zalik Tekâlifi Harbiye Kanunu şimdiye kadar 
metruk bir halde iken hiç değilse tatbikmdan 
evvel Meclise malûmat vermeksizin bunu doğ
rudan doğruya muhasebeciliklere kendi imzası 
tahtında tebligat yapması zannederim ki; «ken
disinin cüretinden midir?» tarzında söylediğim 
sözleri fiilen ispat etmiştir. Binaenaleyh ken
dileri kanuna istinadetmiyerek ordunun bugün
kü muzafferiyetine istinadettiklerini ve Mec
lisin bu hissiyat ile meşbu olduğu bir günde 
gün tâyin edilmeksizin izahata kıyam etmeleri 
de zaten bunu gösterir1. Kanunsuz harekâtın 
vâki olup olmadığını, kendisinin bunu bir ka
nuna müstenit olarak yapıp yapmadığını ve 
bunun daha iyi bir şekilde yapılıp yapılamı-
yacağını ve kendisinin bu hususta muahaze 
edilip edilmiyeceğihi Meclisi Âliniz elini vicda
nına koyarak takdir ederler. Benim izahat ve
receğim sözler bundan ibarettir. 

BESlM ATALAY B. (Kütahya) — Bir şey 
soracağım. (Gürültüler). Reis Bey, Abdullah 
Azmi Efendiden bir şey soruyorum : Seferber
likte nerede imiş? Azap içinde iken, dayak 
yerken ahali kaç defa söyledi ? 

ABDULLAH AZMİ E. (Eskişehir) — Kü
tahya Mutasarrıfı bir memur olduğu halde bu 
halden şikâyet ediyor. Kütahya Mebusu ise bu 
suretle muamelede hak buluyor. Kütahya'ya 
Mebusu ise bu suretle muamelede hak buluyor. 
Kütahya'ya vâki olan bir tebliğden dolayı Kü
tahya mutasarrıfı Dahiliye Vekâletinden şikâyet 
ediyor. îşte ısmarlama mebusun yapacağı iş 
böyledir. 

RE IS — Müzakere kâfi görüldü. Takrirleri 
okuyacağım. Ondan sonra muamelei lâzimesini 
icra ederiz. 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Maliye Vekili Ferit Beye istizah neticesi 
hey ant itimat olunması 

Riyaseti Celileye 
Vukuf ve irfaniyle, sâyi mütemadisiyle kalb-

lerimizde derin hürmetler uyandırmış olan Ma
liye Vekili hakkındaki istizah müzakeresi kâfi
dir. Maliye Vekili vazifesinden başka birşey 
yapmamıştır. İtimat kararı verilmekle ruzna-

meye geçilmesini teklif eylerim. 
Kütahya Mebusu 

Besim A tal ay 

(Muvafık sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Mâliye Vekili Beyefendinin verdikleri iza

hat kâfi ve tamamen mukni olduğundan kendi
sine beyanı itimat olunarak ruznameye geçilme-
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sini teklif eylerim. 

Riyaseti Cclileye 
Maliye Vekili tarafından verilen izahat ıııuk-

ni ve müzakere kâfidir. Binaenaleyh, Ruznamei 
müzakerata geçilmesini teklif ederim. 

Muş 
Mahmut Esat 

Riyaseti Cclileye 
Maliye Vekili Beyefendinin verdikleri izahat 

kâfi görülerek kendilerine beyanı itimat edil
mesini teklif eylerim. 

13 Nisan 1337 
Çorum 
Ferit 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekili tarafından verilen izahat kâfi

dir. Ruznameye geçilmesini teklif ederim. 
Kastamonu Mebusu 

Dr. Suat 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekilinin hakkında verilen istizah tak

ririnin reddini arz ve teklif eylerim. 
Van Mebusu 
Hasan Sıddık 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekili Beyefendinin izahatı ve müza

kerenin kifayeti hasebiyle zirde miinderic esbap 
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ve avamili hakikiye noktasından Vekâleti müşa-

13 Nisan 1337 rünileyhaya beyanı itimat olunmasını teklif ey-
Bolu Mebusu lerim. 
Yusuf îzzet I . Çorum 

Haşini 

1. — Tahsilatın sürati ınümkine ile Heyeti 
Vekilenin ve gerek Müdafaai Milliye Vekâleti Ce-
lilesinin işarı kanunisi veçhile Harb cepheleri gü-
zergâhındaki Eskişehir, Kütahya, Afyon Kara-
hisar, Bilecik muhasebecilerine tebligat icrası 
usul ve kaideye tamamen muvafıktır. 

2. — Düşman ordularının istilâsına mâruz 
kalmak ihtimaliyle Hazinei milletin eyadii ihti
kâr veya ihtilâl kâride kalmaması için her bir ihti
male karşı ittihaz olunması lâzımgelcn tedabirin 
ittihaz edilmiş olması şayanı takdirdir. 

REİS — Hangisini tercih ediyorsunuz? 
MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Hangisi 

olursa olsun efendim. Hangisini arzu ederseniz 
o reye konsun. 

REİS — Şimdi efendim, takrirlerin hulâsa
sı iki nevidir. Birisi izahat kâfi, ruznameye ge
çilmesini, diğeri itimat edilerek ruznameye geçil
mesini arzu ediyor. (Çorum Mebusu Ferit Be
yin takriri tekrar okundu). Ferit Beyin teklifi
ni reyi âlinize arz ediyorum, kabul edenler elle
rini kaldırsın. Kabul edildi. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Heyeti Ce-
lilenize teşekkür ederim. (Alkışlar). 

REİS — On dakika teneffüs edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 



İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 4,15 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTÎP : Haydar B. (Kütahya) 

10. — BEYANAT 

RElS — Celse kuşat edildi. Söz Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi ve Müdafaai Milliye 
Vekili Fevzi Paşa Hazretlerinindir. 

1. — Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın, 
İkinci İnönü Zaferinden sonra devam eden har
bin ikinci safhası hakkında beyanatı. 

Fevzi Paşa Hazretleri sürekli alkışlar ara
sında kürsüi hitabete gelerek : 

Efendiler; geçenki müzakerede İnönü Mey
dan Muharebesinin Ordumuzun muzafferiyetiy-
le nihayet bulduğunu arzetmiş ve harekâtın 
ikinci safhasına geçildiğini bildirmiştim. Malû
mu âliniz Inönünden çekilen düşman bidayette 
cepheden gayet zayıf kıtaatla takip olunuyordu. 
Düşman bunu bizim gayet yorgun olduğumuza 
ve takibe küdretyap olmadığımıza zâhip olarak 
tebliği resmileriyle âleme ilân etti. Halbuki 
maksat kendisini süratle ricate icbar etmeksizin 
hattı ricatlerine sevkettiğimiz kıtaatın vakit 
kazanarak tamamiyle gerilerine düşmelerini te
min etmekten ibaretti. Düşman bu suretle cep
heden taarruza mâruz olmadığından ricatte ba-
taet gösteriyordu. Nisanın birinci ve ikinci 
günlerinde irtikâbettiği bu hatanın cezasını 
üçüncü günü çekti. Üçüncülünü Şimalden Ko
caeli kıtaatı, Köprühisar cephesine o cenahtan 
çekilmekte olan düşmanın bir fırkası üzerine ta
arruz ettiği gibi sol cenahımızda Nazifpaşa ve 
inegöl hattına yan yürüyüşü yapan düşmanın 
tamamiyle cenahına düşerek bir sokak muhare-
besiyle düşmanın piştarlarını inegöl'de yakala
dı. Vukuagelen muharebede hiç beklemediği bir 
cenahtan tazyika uğrıyan düşman münhezim 
ve perişan olarak ellerindeki makineli tüfekle
ri atarak Şimale ve Şarka doğru kaçmıya baş
ladı. (Kahrolsun sadalan). Ve bu düşman 
ancak bir iki gün evvel takviye kıtaatı alarak 

işgal etmiş olduğu Aksu mevzilerindeki ihtiyat
larının yardimiyle kurtulabildi. Aynı günde 
Köprühisar ve Yenişehir Cephesine hücum eden 
Şimal kıtaatımız da düşmanı o cihette hezime
te uğratmışlardır. Ertesi günü bunların orta
sından çekilmekte olan ve Kocaçayı geçmekte 
olan diğer bir düşman fırkası aynı veçhile yaka
lanarak Kocaçay istikametine ve Yenişehir ova
sına atıldı, ve süvarilerimizin ovada yaptıkları 
gayet seyyal bir tarruz neticesinde bu da tama
miyle münhezim ve perişan edilerek Bursa'ya 
atılmıştır. Beşinci günü ancak pek perişan su
rette kalmış olan aksamı esir edilmekle beraber 
Kabaçmar ve Menteşe hattında tutunmak isti-
yeıı dümdarları da yine müthiş bir gavga neti
cesinde tamamiyle Gemlik cihetine atılmış ve 
beşte inönü Muharebesinin son zaferleri de ikti-
sabedilmiştir. 

Bundan sonra Cenupta altıda ilerlemiş olan 
düşmanın takibine başladık. Düşman bu sırada 
Konya havalisinden firar etmiş olan bâzı eşkıya 
yardimiyle Antalya ve Alâiye havalisine çıkart
mak istediği ufak tefek çetelerle iştirak etmek 
ve bir isyan çıkartmak ümidiyle Bolvadin'e 
doğru ilerledi. Halbuki buna karşı tedabiri 
mahsusa alınmakla beraber düşmanın gerileri
ne kuvvetler sevkolunuyordu. Düşmen ilerde 
bir muvaffakiyet ümidiyle ilerlemekte iken ya
nından tecavüze mâruz kalarak geriye çekildi. 

6 - 7 Afyon Karahisar şarkında vukua ge
len müsadematta düşman Karahisarı tahribe 
meydan bulmaksızın garba atıldı. Ve hattâ istas
yona koyduğu dinamitleri ateşliyemedi ve ahzi 
asker dairesine döktüğü gazleri ateşlemeden mün-
hezimen kaçtı. Fakat kıtaatımız Afyon Karahi
sar'da durmaksızın arkalarından şiddetle takib-
etti, şimalden gelen kıtaattan sekizde Dumlupı-
nar ve cenubunda hazırlamış oldukları tahkima-

— 474 — 



t : 20 13 .4 
ta sığınarak bütün ağırlıklarını kurtarmak iste-
ti. Dokuzda yapılan'bir muharebede bu siper
lerin kısmı âzami zaptolunduve gerilerine sevk 
olunan süvari kıtaatımız Yunanlıları gayet müh-
lik bir vaziyete düşürmüş oldular. Fakat düş
man bu vaziyetin kendisi için gayet ağır olduğu
nu idrak ettiğinden daha evvelce Yunanistan'
dan sevketmekte olduğu kıtaatı ve gerilerde bu
lundurduğu diğer bütün alaylarını şimendifer 
yardımiyle süratle cepheye yetiştiriyordu. Bu 
suretle aldığımız esirlerin ifadatmdan anlaşıldı
ğına nazaran Dumlupmar Meydan Muharebe
sinde dört fırka kadar asker tahşidetti ve bu 
kıtaat tahşidolunduktan sonra bizim kıtaatımızı 
durdurmak üzere umumi cephede taarruza geç
ti. Düşmanın sabahtan akşama kadar d'evam 
eden bu mukabil taarruzu kanlı zayiat ile tar-
dolundu. Ve aynı zamanda süvari fırkalarımız 
tamamiyle düşmanın Banaz ve Derbent arasın
da bulunan hattı ricati arkasına düşmüş ve kol
larını perişan etmiştir. * 

Sandıklı'dan ilerileyen diğer kuvvetlerimiz 
de tslâm Köyünde bulunan düşman ağırlıklarını 
yakmışlar ve perişan 'etmişlerdir. Bu cephe ileri
sinden ve gerisinden duçar olmuş olduğu bu 
tazyik üzerine düşman ricata başladı. Dün ric
at harakâtını muntazam yapmak üzere kuvvetli 
bir dümdar mevzii ihzar 'etmişti. Fakat bu düm-
darlar gerek yandan gerek cepheden yapılan 
tazyik üzterine bunu bırakarak çekilmeye mec
bur oldu. Bugün yine çekilmekte ve kıtaatımız 
tarafından takip olunmaktadır. Şimdiye kadar 
vukubulan muharebatta düşmanın her iki ordu
su, Şimal ve Cenup orduları mağlup edilmiş ve 
kısmen münhezim bir halde ancak gerilere ka
çarak kurtulabilmişlerdir. 

Malûmu âlinizdir ki, düşman harakâtı baş
ladığı sırada beş haftada Ankara'ya geleceğini 
ve muharebeye netice vereceğini bildirmişti. 
Fakat biz bu kavliyatı iki haftada iki büyük 
meydan muharebesi kazanmakla tekzibettik 
(Elhamdülillah sadaları). Bu meydan muhare
belerinin her birisi birer hafta sürmüş ve birisi 
düşmanın mevkii müstahkememize vukubulan 
taarruzlarını defederek müdafaa harbi halinde 
inkişaf etmiş ve ileride ise kıtaatımızın düşma
nın müstahkem mevzilerine bizim tarafımızdan 
vâki olan taarruzlar yine muvaffakiyetle neti
celendiği için ordumuzun gerek müdafaa ve 
gerek taarruz kabiliyeti düşman nazarında ve 
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bütün âlem nazarında ispat edilmiştir. (Şiddetli 
alkışlar). 

Efendiler, bu muvaffakiyetin iktisabına en 
büyük âmil, milletin tamamiyle uyanmış olan 
azmi istiklâlidir ve bu azim bütün Anadoluyu 
baştan başa sarsmaktadır. Her halde düşmanın 
şimdilye kadar Ana vatanından getirmiş olduğu 
kuvvetlere ilâve ettiği yeni Yunanistan namı 
verdiği memaliki meşguleden aldığı düşman 
kuvvetlerinin maneviyatı sarsılmış bir halde 
bulunuyor. Elimize düşen Yunan esirleri şikâ
yet ediyorlar ve artık muharebenin muvaffaki
yetle neticeleneceğinden ümitlerini tamamiyle 
zayi etmiş bulunuyorlar (Inşaallah sadaları) 
Muharebe bitmiş değildir. Fakat bundan sonra 
daha azimkârane ilerliyeceğiz ve düşmanın baş
lamış olan mağlûbiyetlerini inhizamı tam halin
de bitirmeye çalışacağız. (Allah muvaffak et
sin sadaları) Sarsılmaz bir orduya ve sarsılmaz 
ve yekpare bir vatana ve sarsılmaz mütesanüt 
bir Meclise istinadeden milletimiz bundan sonra 
Garbe karşı hakkını daha yüksek sesle müda
faa edecek ve Şarka da ümit ve iman nurları 
saçacaktır. (Alkışlar). 

MUSTAFA NECATÎ B. (Saruhan) — Efen
diler; kardeşlerimin Yunan süngüsü altında 
inlediği bu dakikada bütün İzmir'in mazlum 
evlâtları hakkında Paşa Hazretlerine birkaç 
söz söylemek istiyorum: 

Malûmu âlileridir ki, ilk izmir taarruzu 
üzerine bütün dünyanın efkârında ve bütün 
dünyanın kanaati umumiyesinde bir fikir vardı. 
Diyorlardı ki : Türk Milletinin kabiliyeti haya-
tiyesi bitmiş ve artık hasta adam ölüm halinde 
bulunuyor. Bu kanaattir ki, Hıristiyan Avru-
panm pek barbarca tecavüzüne bizi mâruz bı
raktı. Silâhlarımız alınmış, toplarımızın namlu
su çıkarılmış, kuvvetli kardeşlerimiz idare ba
şından kaldırılmış, yerine imanı zayif, mevcudi
yeti milliyesini, vatanını her şeye feda etmiş 
adamlar getirilmiş ve bu suretle düşmanlar is
tediklerini yapabilecek şekilde memleketlerimizi 
tahribe başlamışlardı. Fakat namütenahi asır
lardan beri varlığı ve dini uğranda hayatını 
feda eden bir milletin göstereceği azim ve imanı 
Avrupalılar takdir edememişlerdi. Çünkü islâmi-
yetin hadimi ve büyük bir milletin daimî reh
beri olan azimkar ve metin Anadolu halkı bü
tün cihan karşısında vazifei tarihiyesine başla
mıştır. Efendiler, dünyada bir çok inkılâplar 
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görülmüştür. Fransa inkilâpları, Rus* inkılâp
ları... Fakat vasaiti neşriyeye malik olan mil
letler bu inkılâplarını mühim ve yüksek göster
mişlerdir. Lâkin bizim milletimizin geçirdiği 
şu iki senelik inkilâp; dünyanın en büyük inkı
lâbıdır ve daima tarihte yeni cereyanlara, yeni 
hayata doğru inkilâplar yapan milletimiz; ölüm 
halinde bulunan milletin ölmiyen azmini, imanı
nı cihana göstermiştir. Dünyanın görmediği 
bu kabiliyeti, dünyanın yaratamadığı bu ibdaı 
yaratan millete bu kürsiden teşekkürü vazife 
bilirim. (Alkışlar). 

Efendiler, safahatı tarih tetkik edilecek 
olursa öyle vakayi görülür ki,, düşman karşı
sında on kişiyle, yirmi kişiyle müdafaa ve mu
kavemet edilmiş ve bu topraklar karış karış 
müdafaa edilerek geri ç'ekilinmiştir. Aydının, 
Karesi'nin, Saruhan'm, öz evlâtları ilk muha
rebe demlerinden itibaren hakikaten tasavvur 
edilmiyecek fedakârlıklar göstermiştir. Bu sa
fahatı tarih; cihan nazarında dirildikçe ve her 
gün geçen vakayi kabiliyetimizi ispat ettikçe 
bizim için şeref devirleri başlıyor. 

Efendiler, azimkar ordumuzu bu hale geti
ren ve düşman süngüleri,, düşman vahşeti kar
şısında sinelerini açan ordumuzun genç, fazi-
letkâr evlâtlarına teşekkür ve tebriki bir vazife 
bilirim (Alkışlar). Bizi böyle imanlı ve kuvvet-
bir orduya malik eden büyük kumandanlarımı
zın ve o kumandanların istinatgahı bulunan 
Büyük Millet Meclisinin en büyük vazifei tari-
hiyesi bugünden .sonra başlıyor.^ Efendiler' Bu
günden sonra Türk Milleti yeni cihadına başla
mıştır. Bu cihat bizi Şarka doğru götürdüğü 
gibi Garbın zulmüne karşı da isyan eden kuvve
timizin kudretini gösteriyor. Bu itibarla islâ
miyet diriliyor ve Şark diriliyor, Garp utansın 
ve barbar, vahşi ordusu da sefil ve hain tav-
riyle ta denizlere döküldükten sonra şerefimi
zin azmimizin yüksekliğini cihan tekrar tasdik et
mek mecburiyetinde kalacaktır. (Alkışlar). Efen
diler, inşaaliah, bugün türbesinde düşman sesleri 
yükselen Osman Gazinin ruhu ve onun istina-
dettiği bütün şühedanın ruhu bizi tabiîdir ki, 
bu vaziyette yalnız bırakmayacaklardır. O ruh
ların maneviyatına ve milletimizin azmine gü
venen ordumuza muvaffakiyetler temenni ede
lim (Alkışlar, âmin* sadaları). 

OSMAN B. (Lâzistan) — Muhterem Reisi
miz Mustafa Kemal Paşa Hazretleri R'efet Paşa 
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Hazretlerine çektiği bir telgrafta diyor k i : Ana
dolu'nun eski gaza ufuklarında akabei zaferimi
zin ateşten açılmış iki kanadını görüyorum. 
Bendeniz bu ilâhi ve kutsi kanatlardan birisinin 
Şarka, birisinin de Garba müteveccih olduğunu 
görüyorum. Şarkta bulunan bu muzaffer kana
dın altında ırkımızın necatını; Garba mütevec
cih olan kanadın altında istilâcu siyasıet besli-
yen Avrupa hükümetlerinin izmihlalini görü
yorum. (înşaallah, sadaları). Çünkü hiçbir va
kitte - bendeniz diyeceğim ki, tarihimizde - bu 
kadar ulvi bir gaye takibeden cihada atılma-
mışızdır. Efendiler, biz bu gazamızda, bu ciha
dımızda yalnız nefsimizi, mübarek yurdumuzu, 
mübarek dinimizi, namusumuzu müdafaa için 
atılını sızdır. Hiç bir memleketin ve hiç bir mem
leketin yurduna göz dikmenizdir. şüp
hesizdir ki, Cenabı Hak bu gazamızda 
bizi muvaffak edecektir ve nitekim onun 
asarı beşaretini, bugün milletimiz'e ordu
muzun, Yunan ordusunu izmihlal suretiyle ko
valadığı beşaretiyle ihsan buyuruyor. 

Bundan iki ay evvel buradan Heyeti Mu-
rahhasamızı Londıra'ya gönderdiğimiz zaman 
Londıra'da sulh sahası üzerinde Heyeti Murah-
hasamızı dinliyen Avrupanm aktörleri d'odiler 
ki : Sizinle konuşalım, konuştular, fakat el al
tından kundak sokmaya çalıştılar, en nihayet 
gidiniz dediler, Hükümetimizle istişare ediniz 
ve istişare neticesinde tekrar kabul edeceğiniz 
ş<ekli bize bildiriniz dediler ve bununla bizi 
oyalamak istediler. Çünkü arkadan bizi vurmak 
istiyorlardı. Biz bunu biliyorduk ve bildiğimiz 
halde vaziyetimizi gayet mütevekkilâne takdir 
ederek vazifemizi o suretle ifa ediyorduk. Şim
di efendiler, Londıra Konferansına gittiğimiz 
vakitte söz bizfe düşüyor. Biz onlara diyeceğiz 
ki, efendiler,, var mıdır/? Sizin birkaç gün bek-
liyeceğiniz başka bir cevap ? isterseniz bir daha 
geri dönelim. (Bravo sadaları). Onun için bizim 
bugünkü vazifemizi ve mukaddes ordu
muzun ve bütün milletimizin kazanmış oldu
ğu şu parlak muzafferiyeti emin olu
nuz - bendeniz öyl<e zannediyorum - ki bugün 
içinde bulunduğumuz için belki de onu bütün 
ehemmiyetiyle ve bütün kutsiyetiyle takdir ede
miyoruz. Bu o kadar muazzam bir inkılâptır ki 
efendiler, «İnönü'nde patlıyan zafer silâhı» 
Bulgaristan'da, Trakya'da, Arnavutluk'ta her 
yerde asarını göstermiye başladı, göreceksi-
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niz ki bu, yalnız orada mı? Değil... İşiteceğiz : 
Mısır'da, Irak' ta, her yerde bu, asarını göstere
cektir. Bu zafer bütün Âlemi îslâmm uyanma-
siyle neticelenecektir ve ben bu zaferi bize ih
zar eden ve bu zaferin âmilleri olan ordumu
zun neferlerine ve o neferlerle yanyana çarpı
şan zabitlerimize ve o zabitlerimizin muhterem 
kumandanlarına ve onların başkumandanlarına 
onun başında olmak üzere Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerine millet 
namına teşekkürü bir vazife addederim ve za
ten biz bu teşekkürü yapmakla hiçbir şey yap
mıyoruz. Buna Meclisi, Âliniz karar versin. 
İstiklâl ve şerefi millîmizi - ki bu şeref tarihi 
millîmizde unutulmaz bir şereftir - bunu ihzar 
eden ordu ve böyle kumandanlar meydanda 
iken bu millet azim ve imanına istinadederek 
böyle yürümekte iken İstanbul'da süflî bir 
vaziyet takman Padişahımız sıkılsın. (Bravo 
sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar; 
mahviyetkâr Paşa Hazretlerini şuradan, karşı
dan dinlerken kendileri ne derece mahviyet
kâr görünüyorlarsa da ben de kendilerini o de
rece yüceliyor ve gittikçe yükseliyor gördüm. 
Yüksele, yüksele bir dereceye geldi ki bir vec-
dü istiğrak içinde kendilerine ecdadımın bü
tün ervahı sığınmış, g'ûya o-ervah tamamiyle 
bir cisim, bir Fevzi Paşa halini almış... Bra
vo sadaları). 

CEMİL B. (Kütahya) — Mahalline masruf 
olan bir söz, yaşasın. 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Arkadaş
lar ; O Paşam; aynı zamanda ordumu temsil edi
yor. Ulu Ordunun, Ulu Kumandanı, Ulu Ec
dadım kadar uludurlar, yaşasın onların ulu
lukları... (Alkışlar). 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Muhterem arka
daşlar ; bin üç yüz küsur sene evvel Âlemi Is-
lâmiyete düşman olan ve ilâyevmilkıyam düş-
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manlıklarını üzerimizden kaldırmıyan gayri
müslim milletlerin bu millet hakkında reva 
gördükleri zulüm şimdiye kadar birçok kitap
larda yazılmış ve fakat bilhassa Osmanlılara 
ve bahusus bu iki seneden beri Türk - îslâm 
Hükümetine yapmak istedikleri zulümler, fe
nalıklar, bütün âlemi, bütün insaniyeti - eğer 
vicdanları varsa - ağlatacak bir raddeye getir
miştir. Bu Müslümanlığın Hâmisi ve Banisi 
bulunan Hazreti Peygamber bin üç yüz sene 
evvel buyurmuştur ki : Kıyamete kadar be
nim ümmetimden bir taife harb eder, müeahe-
de eder, Islâmiyeti kurtarır. İşte onun muci
zesi. Yine bugün bu; Türk, Osmanlı Milleti ts-
lâmiyesinde tecelli etmiş ve Onun sözünü is
pat* ederek bütün kâinata duyurmuştur. Bu 
da Cenabıhakkm tevfikı ve milletin azmi ve 
ordumuzun bu defa da göstermiş olduğu ciddî 
sebatı ve kumandanlarımızın gece, gündüz is-
tirahatlerini selbederek, en ufak kumandanla
rına varıncaya kadar bu Islâmiyetin hayat, 
mematı meselesi olduğunu tasavvur ederek 
harb etmelerinden neşet etmiştir. Binaenaleyh 
evvelâ Cenabıhak kendilerinden razı olsun. Sa
niyen bütün milletin teşekküratını, neferinden 
en büyük kumandanına varıncaya kadar, arz 
eder ve Cenabıhakkm «Seyühzimül cem'a ve-
yüvellûneddübür» Âyeti Celilesiyle Habibini 
sevindirdiği bir mesele ile, yalnız. Yunan de
ğil, bütün düşmanlarımızın bizden yüz çevir
mek suretiyle Ümmeti Muhammed'in kurtula
cağını tebşir edebilirim. (Alkışlar). (Dua edil
sin sadaları). 

(Müfit Efendi tarafından beliğ bir dua 
kıraet edildi.) 

REİS — Efendiler; on günle iki meydan 
muharebesini kazanan ve memlekete iki mühim 
zafer temin eden bu ordunun ve temin ettiği 
zaferin şerefine Curuartesi günü içtima etmek 
üezere celseyi tatil ediyorum. (Şiddetli alkışlar). 
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