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B I R I N C I GELSE 
Açılma saati : 2,30 

REİS— Birinci Reisveküi Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıb Bey (Kütahya), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisveküi Hasan.Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin millete hi
taben neşir buyurmuş oldukları beyanname kı
raat ve Karesi Mebusu Vehbi Beyle rüt'ekasının 
ve Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin orduya Mec
lisin selâm ve şükranının tebliği için ya bir he
yetin cepheye izamına veyahut bir teşekkürna-
me yazılmasına dair teklifleri üzerine müzake
re cereyan ederek Başkumandan Paşa Hazret
leri vasıtasiyle teşekkürname yazılmasına karar 
verildi. 

Eskişehir Mebusu Mehmed Niyazi ve Abdul
lah Azmi efendilerle Burdur Mebusu Ali Ulvi 
ve Van Mebusu Hasan Sıddık beylerin mezuni
yetlerine mütaallik Divanı Riyaset kararları 
kabul edilerek ve Çorum Mebusu Sıddık Beyin 
temdidi mezuniyetiyle İsparta Mebusu Nâdir 
Beyin geçen eyyamda mezun addi hakkındaki 
teklif tasvibedilmedi. 

Çorum Mebusu Ferid Beyin Resneli merhum 
Niyazi Bey ailesiyle Atıf Beye hidematı vatani
ye tertibinden muhassas olup bilâhara kat'edil
miş olan maaşın devamı itasına mütaallik tek
lifi Lâyiha Encümenine, hiyaneti vataniye ile 
mahkûm Mehmed Nuri hakkındaki evrakı hük
miye ile Erzincan Mebusu Tevfik Beyin Der
sindi Bago'nun affı hakkındaki teklifi kanuni
si Adliye Encümenine havale olundu. Bilâhara 
icrayı tababet hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
müzakeresine geçilmiş ise de; ceza Ve tedrisata 
mütaallik mevaddı muhtevi olduğundan Sıhhiye 

Vekili Beyin teklifi veçhile Adliye ve Maarif 
encümenlerine havale edilip Cumartesi günü iç
tima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi M. Ragıb Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı efendim? Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

3. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sim Beye, 
ordudaki hizmetinden dolayı bulunduğu Birinci 
Süvari Fırkası Kumandanlığınca verilmiş olan 
teşekkürname „ 

REİS — Arkadaşlarımızdan Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı Bey cephede vazifesini' fiilen 
ifa etmek üzere orduya iltihak etmişti. Bugüne 
kadar vazifesini ifa 'etti. Fırkanın bâzı levazı
mını temin için mezunen buraya geldi. Fırka
dan aldığı bir telgrafnameyi Riyaset vasıtasiyle 
Meclisi Âlinize arz ediyor. Tensip buyurursanız 
telgrafı aynen okuyalım. (Okunsun sesleri) 

Telgraf sureti 
İhtiyaç halinde ileride tekrar hizmet ve mü-

cahedei vatanperveranelerinden müstefidol-
mak üzere şimdilik zatiâlilerinin Büyük Millet 
Meclisindeki vazifesne avdeti hakkında Başku
mandanlığın emirleri Üçüncü Mürettep Kolordu 
Kumandanlığının 14/15 . IX . 1337 tarihli ve 
bilâ numaralı tel ile tebliğ edildi. Sakarya mu-
harebatı esnasında orduya dâhil olarak istihsali 
zafer uğrunda hidematı vatanperveranelerinden 
dolayı Garp Cephesi Kumandanlığı arz ve te
şekkür etmektedir. Süvari Fırkası için pek şe
refli bir hatıra teşkil eden refakati âlileriyle 
pek mutahassis olan bütün fırka arkadaşları na
mına arzı hürmet eylerim. 15 Eylül 1337 

Birinci Süvari Fırkası K. 
Osman Zeki 

(Biz de o teşekküre iştirak eyleriz sesleri). 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Estağ

furullah. 

2. — Sakarya zaferi münasebetiyle Büyük 
Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri vasıtasiyle Meclisin ordu
ya çekilen teşekkürnamesi 

REÎS — Bundan evvelki celsede Başkuman
dan Paşa Hazretleri vasıtasiyle orduya yazıla
cak teşekkürnamenin Divanı Riyaset müsved
desini tanzim etmiş, berayı malûmat Meclisi 
Âlinize arz ediyor, imza edip göndereceğiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünkü içti
mai umumisinde millî ordunun müstesna feda-
kârlıklariyle kazanılan Sakarya Meydan Muha
rebesinin kahramanlarını takdis ve tebcil eyle
miş ve bütün milletin hissiyatına tercüman ola
rak, pek derin olan minnet ve şükranını delâ
leti fahimaneleriyle bilûmum ordu mensubinine 
arz ve iblâğa karar vermiştir. 

Meclis, mübeccel ve mükerrem reislerinin 
düşman ordusunu düşarı inhizam eyliyen dâhi
yane azim ve tedabiri sayesinde istihsal edilen 
bu büyük zaferle müftehir ve aynı azim ve de
hanın halâsı katimize musil kutsi yolda kaza
nılacak muvaffakiyetlerle millet ve memleketin 
halâsı katisini temin edeceğine mutmain ve bu
na muntazırdır. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

RElS — Rüfekadan mezuniyet istiyen zeva
tın adedi oldukça mühim bir yekûna baliğ olu
yor. Fakat henüz mezun olan arkadaşlarımız 
avdet etmedikçe nisabı müzakereyi temin için 
bunların içinde yalnız rapora istinadeden üç 
arkadaşın mezuniyetlerini divan tefrikan Mec
lisi Âlinize arz ediyor. Diğerlerine de arkadaş
larımız avdet ettikçe üçer, beşer mezuniyet ve
rilecektir. 

Murad B. (Kastamonu), altı ay mezuniyet 
istiyor, malûmuâliniz bu arkadaşımız uzun müd
detten beri esirifırasdır. Murad Beyin mezuni
yetini tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 
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j Hacı Mehmed Efendi (Bayazıd), bir ay me

zuniyet istiyor. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Halil ibrahim Efendi (Eskişehir), on beş gün 
I mezuniyet istiyor. Mezuniyetini kabul edenler 
i lütfen el kaldırsın... Kabul edildi, efendim. 

3. — Zonguldak'taki maden kömürü amelesi
nin hukukuna ait Kanunun kabulü dolayısiyle 
amele teşkilâtından İktisat Vekâleti vasıtasiyle 

I gelen teşekkür telgrafı 

I İKTİSAT VEKlLl MAHMUD CELÂL B. 
! (Saruhan) — Meclisi Âli derhatır buyurur ki, 
• 10 Eylül tarihinde Zonguldak Havzai Fahmiye-

sine ait Kanun kabul edilmiştir. Bu kanunun 
j kabulü ve mahalline tebliği asırlardan beri mille

timizden dayak yemeye alışmış olan Yunanlıla-
I rm perişan olduğu ve şanlı ordumuzun yeniden 
I parlak bir muzafferiyet gösterdiği zamana tesa-
j düf ettiği için memlekette her iki suretle şayanı 
! tebcil görüldüğünü aldığım telgraflar bildirmek-
1 tedir. Maden amelesi ki, bunların adedi on bin-
| lere baliğ olmaktadır. Hükümeti mîlliyemizin 
j böyle müşkül zamanlarında böyle candan vatan 
j müdafaasiyle meşgul olduğu zamanda kendilcri-
î nin perişan olan hukukunun muhafaza ve siyane-
j ti azminde gösterdiği hulûs ve eseri şefkati pede-
} raneden dolayı Meclisi Âlinize şükranlarının ar-
I zmı bendenizden , istida ile arz ve talebetmekte 

bulunuyorlar. Bunu arz ve tebliğ için kürsüye 
| geldim. Bu kanunun kabulüne müsadif olan 10 
| Eylül tarihini kendilerince en büyük bir gün ad-
| dettiklerini, Binaenaleyh Meclisi Âlinize karşı 
j minnettarlıklarını arz ve o günü bu suretle her 
| sene temsil edeceklerini ve memlekete dalma nafi 

bir uzuv olacaklarını ve o suretle yaşıyacaklarını 
j temin ediyorlar. Bendeniz bunu kemali mesar ile 
j Heyeti Muhteremenize arz ve iblâğ ediyorum. 
i (Teşekkür olunur, sesleri) 

] 6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

| 1. — Düşman istilâsından kurtarılan mahal-
I lerde eshabımn firarına mebni sahipsiz kalan em-
I vali menkule ve mezruat hakkında kanun lâyiha-
I sı ve Adliye Encümeni mazbatası 

! RElS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
J Memaliki mustahlasadaki emlâki metrukenin su-
! reti idaresine dair lâyihai kanuniye vardır. Arzu 
' ederseniz, üç maddeden ibarettir yazılsın. Heye-
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yeti umumiyesi müstaceliyet kararı ile encümene 
verilmişti, şimdıi mevzuu müzakere olan odur. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Memaliki müstalılasadan firar ve gaybubet 

eden ahalinin emvali menkule ve gayrimenkule-
lerinin idaresi hakkındaki 2 Eylül 1336 tarihli 
lâyihai kanuniye, encümenimizce dahi Maliye 
Vekili huzuriyle tetkik ve mütalâa olundu. Düş
man istilâsından kurtulan mahallerde eshabının 
firar ve gaybubetine mebni sahipsiz kalan emvali 
menkule ve gayrimenkule ile mezruatın alâhalihi 
terki eyadii gaasibme geçerek tahrip ve imhaları
na ve sahiplerinin ızrarına sebebiyet vereceği ve 
canibi Hükümete ıı idaresiyle avdet edeceklere ia
desi mehazın mezkûreyi defe kâfi bulunduğu ci
hetle birinci maddi münderecatı. musip görülmüş, 
ancak muamelâta dair olan ve birinci maddenin 
mütemmimi bulunan ikinci maddenin ayrıca tes
hilinden ise birinci maddede zikir ve kaydı daha 
münasip bulunmuş olmakla her iki madde bittev-
hit birinci madde bu dairede tashihen kabul 
olunmuştur. 

Emvali mezkûrenin mukaddema tanzim kılı
nan veya bundan sonra tanzim kılınacak vekâlet
namelere istinaden sahibi namına tarafı ahardan 
muhafaza ve idare edilmek istenileceğine ve tebaa 
üzerinde tasarruf, maslahata ıııenut bulunmasına 
ve artık ahvalin devamı matlubolan intizam ve 
fevaidi ihlâl edeceği tabiî bulunmasına binaen 
kanunun tarihi meriyetine kadar tanzim edilmiş 
vekâletnamelere istinaden vekiller tarafından vu-
kubulan ukudun nazarı itibara alınması, fakat 
bundan sonra hukuki akitle vazaifi vekâletin 
Hükümete intikal eylemesi ve kanunun tarihi 
meriyetinden sonra bu gibi vekâletnamelerin ve 
bunlara müstenit ukudatm muteber olmaması hu
suslarını temin maksadiyle ikinci madde kaleme 
alınmıştır. 

Bu senet, tasarruf olunan emvali gayrimenku-
leye fuzuli olarak müdahale eden kesânıtı idare -
ten men'i ve Kanunu Cezaya tevfikan tecziyeleri 
için canibi Hükümetten vukubulan müracaatın 
sahipleri tarafından ikame edilen dâvalar tarzın
da kabul ve istimamı temin en lâyihai kanuniye-
nin ikinci maddesi bittashih üçüncü madde olarak 
kabul edilmiştir. Firar ve gaybubet ahvali harbi
ye ve siyasiye ilcasiyle istilâ görmiyen mahaller
de de mevcudolduğu nazarı dikkate alınarak bu 
gibilerin işbu kanundan istifade etmelerine bir 
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mani bulunmadığı cihetle kanun ahkâmı bunla
ra teşmil edilmek istenilmiş ve bu maksatla dör
düncü madde ilâve olunmuştur. Muvafık görü
len dördüncü ve beşinci maddeler 5 - 6 rakam
larla aynen kabul edilmiştir. Binaenaleyh tesbit 
edilen maddeler berveçhi âtidir: 

MADDE 1. — Düşman istilâsından kurtulan 
mahallerde eshabının firar veya gaybubetine 
mebni sahipsiz kalmış olan emvali menkule Hü
kümetçe usulü dairesinde bilmüzayede furuht 
ve emsali gayrmenkule ile mezruat keza Hükü
metçe idare edilerek esman ve bedeli icar ve 
hâsılatı sairesi, mesarif bedettenzil emanet he
sabına kaydedilmek üzere mal sandıklarına tev
di olunur. Ancak bunlardan avdet edenlerin em
vali gayrimenkuleleryle emaneten mal sandığı
na teslim edilmiş olan mebaliğ kendilerine iade 
olunur. 

MADDE 2. — işbu kanunun tarihi meriye
tinden mukaddem tanzim kılman vekâletname
lere istinaden vâki ukut muteber olmayıp kanun 
tarihi meriyetinden itibaren ukudu mezkûre-
den mütevellit hukuk ile bu ukuda istinadeden va-
zaif Hükümete ntikal etmiştir. 

MADDE 3. — Sahipsiz emval ve metrûkat 
ve mezruata fuzuli müdahale edenler idare ten 
men ve haklarında takibati kanuniye ifa olunur. 

MADDE 4. — işbu kanunun ahkâmı ahvali 
harbiye ve siyasiye ilcasiyle sair mahallerde fi
rar veya gaybubet edenlerin emvali menkule 
ve gayrimenkule ve mezruatları hakkında dahi 
câridir. 

MADDE 5. 
muteberdir. 

Isbu kanun tarihi nesrinden 

MADDE 6. —- işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Eskişehir Sinob Kângırı 

Abdullah Azmi Mehmed Şevket Neşet Nâzım 
Âza Âza Âza 

Niğde Bursa Sinob 
Mustafa Hilmi Hakkı Hami 

Âza 
Konya 
Refik 

REÎS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen zevat isimlerini kaydettirsin. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Bu kanun, birinci maddenin tetkikinden anla
şılacağı veçhile zarurete Mnaen emvali nıetru-
kenin idaresinin velayeti âmmesi itibariyle Hü
kümete verilmedi esasına müstenit bir kanun
dur. Burada satmak, elden çıkartmak tarzında
ki huku'ku tasarrufeyd yalnız emvali metrukeye 
hasrettik, halbuki, bi'lâhara tetkikat neticesin
de anladık ki, emvali gayrimenkule cinsinden 
emvali metruke olan eşyalar var ki, bunlar mü
ruruzamanla büsbütün elden çıkarak zayi olmaik 
tehlikesine, ihtimalâtına mâruzdur. Bu da mem
leketin «iktisat ve serveti umumiyesine bir dar
be teşkil edecektir. Birçok: mahallerde mevcut 
emvali: metruke Hükümetin idaresindedir. Hü
kümetçe fevkalâde müşkülât var. Birinci mad
denin şu yoldan tadilini istirham ederim : (Düş
man istilâsından kurtulan mahallerde sahibinin 
firar veya gaybubetine mebni sahipsiz kalmış 
olan emvali meniküle ile gayrimenkuleden mü
şerrefi 'harabolanları Hükümetçe usulü dairesin
de fürüht olunur) ondan sonraki ibarenin ay
nen kalması ve sırf harap bir hale gelmiş em
vali gayrimenkulenin yine sa'hibi namına idare 
edilmesi iktiza ediyor. Şimdi efendim, birçok 
emvali menkule var ki, halihazırı ile kabili is
tifade değildir. Yani kabili icar ve isticar değil
dir. Hükümetin de bilâhara onların iradıncjan 
mahsubu icra edilmek üzere onları kabili isti
fade bir hale getirmeye ne mecburiyeti vardır. 
ne de imkânı malî vardır. Bunları alâhalihi 
terk etmek de yavaş yavaş mahvolmalarını ve 
binnetice serveti um ilmiyenin ve bir kısım gay-
rimen'kul servetin zayi olmasını intace'cleeektir. 
Binaenaleyh bu aksama dâhil olan emvali gay
rimenkulenin değer fiyatla- satılması ve parası
nın sahiplerine aynen iade edilmesi veya sahibi 
namına idare edilmesi tarzında maddenin tadi
lini istirham ediyorum. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, kanunun 
birinci maddesinde bence bir noksan var. Em
vali 'îııeıikulenin 'bilmüzayede füruhtu ile masa
rifi çıkarıldıktan sonra parasının sandığa tes
limi demliyor. Bendeniz masarif eıkdiktan son
ra para kalıp kaimiyacağını bilmem, oraya ka
rışmam. Onun için söz söylemiyeceğim. (Şimdi 
ona meydan verilmez sesleri) Hepsi oluyor, 
hâlâ devam ediyor. 

Emvali gayrimenkule ve mezruatın emane
ten idaresini ve emvali menkulenin de bilmüza-
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yede fürulht edilmesine müsaade olunmasını 
Maliye Vekili Hasan Bey ilâve etti. Benim söy-
liyeceğim söz şudur: Bu emvali gayrimenkule 
ve mezruatın civarında sengistan mahallerde 
sakin birçok ahali vardır, o arazi ve o mezru
atı Hükümetin o ahaliye tevzi etmesini ve on
lar tarafından işlettirilmesiııi bu kanunun mad
desine koyalım ki ihem Hükümet, hem de ahali 
istifade etsin. Emaneten Hükümetin idaresi 
mümkün değildir. Onun idaresinden zararlı çı
karız. Katiyen faide görmeyiz. Satmaklık me
selesinde ; bâzı mahallerde talibi ve müşterisi 
bulunmadığı gibi satılandan da bir fayda yok
tur. Bunun için arazii metrukeyi her halde ara-
zisiz olan birçok ahaliye vermekle istifade edil
mesinin bu kanuna ilâvesini teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Vehbi Efendinin ifadesinden anladığıma göre 
arazii metrukede ki mezruatın bilmüzayede satı
lacağını istintaç buyurdular. Halbuki mezruatı 
satmıyoruz. Mezruat hakkında yaptığımız şek
li idare şudur; O civarda bulunan erbabı me
saiye diyoruz ki ; bu mezruat kemale geldik
ten sonra hasat edersiniz, üşrü çıktıktan son
ra hasılatı bakiyenin nısfını emeğinize mukabil 
size bırakacağız, nısfı diğeri Hazine için kab-
zediliyor. Mezruatı sattığımız yoktur. Km vali* 
gayrimenkuleden olan arazinin civarda bulunan 
köylülere bilâbedel tefvizi meselesine ge
lince: * İlendeniz bu fikre maalesef iştirak ede-
miyeceğinı. Kğer bunlar emvali emiriyedeu ol
saydı arazii emiriye üzerinden istifade edebi
lecek olan erbabı zürraa tefvizi meselesi olsa idi 
ben de tamamen efendi hazretleriyle beraber
dim. Yalnız bu; velayeti âmmesi hasebiyle 
Hükümetin kanuna istinaden vekâleten idare 
edeceği arazi sahipsiz arazi değildir. Bunun sa- " 
hibi namına idaresi mevzuu bahistir. Hükü
mette, birinin malını âhara bilâbedel tefvizi 
salâhiyeti varmı.' yok mu? Onu Heyeti Celile-
niz takdir buyurur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Deminden sahipsiz 
buyurdunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bilfiil sahipsiz kalmış. Fakat birinin namına 
mukayyettir, tapu kaydına göre. 

ESAD Ef. (Aydın) — Benim bu maddei ka-
nuniyeye hiç aklım ermedi. Düşman tarafına fi
rar etmiş, bize karşı silâh kullanmış vatandaşla- . 
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rın hükümet emvali menkulelerini satacak idare 
edecek, sonra da bunlara mükâfaten parayı iade 
edecek, bunun kemali teessürle reddini talebede-
rek muhtacine tevziini istirham ediyorum. 

REÎS — Mustafa Sabri Efendi buyurunuz. 
MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bendeniz 

sarfınazar ettim. 
HASAN BASRI B. (Karesi) — Heyeti Umu-

miyeye bâzı kanunlar geliyor. Bu kanunlar bu
rada bir kere arzı endam ettikten ve bir encüme
ne havale olunduktan sonra bir daha karşımıza 
çıkmıyor. Hatırı alinizdedir ki, düşman istilâsın
dan kurtulan mahallerden firar veya gaybubet 
edenlerin emvali gayrimenkulelerinin, mal ve 
mülklerinin ziyamdan vikayesinden dolayı 
düşmandan mutazarrır olan mülteci ve muhacir
lere verilmesi hakkında bir kanun var. O kanun 
şimdi karşımıza gelen bu kanundan ayrı bir 
şeydi. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
öyle bir kanun yoktur efendim. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Kanunun bi
rinci maddesinde bâzı vilâyatın zikredilip bâzı
larının unutulması dolayısiyle noksanın ikmali 
için encümene tevdiine karar vermiştik. O kanun 
henüz çıkmamıştır. Maliye Vekili muhteremi Ha

ssan Beyefendi bu müzakereden bilistifade emvali 
gayrimenkulenifi de hükümet namına alınma
sını teklif ediyorlar. Şimdiye kadar Hükümetin 
elinde bulunan emlâk, arazi ve sairenin millete 
ne kadar müfit veya muzır olduğunu gördük. 
Eğer düşman istilâsından kurtulan mahallerdeki 
emvali gayrimenkuleyi işletmek, müfit bir hale 
getirmek istiyorsak eğer maliyenin öteden beri 
yaptığı gibi sabit sermayeleri, gayrimüfit ser
mayeleri çoğaltmak istemiyorsak, bunları emlâki 
mahvedilen birtakımı zavallı dindaşlarımıza ve
relim. Mamafih bu mesele, demin arz ettiğim 
veçhile, diğer bir kanunla halledilmek lâzımge-
len bir meseledir. Ama kanun da encümenden 
henüz çıkmamıştır. Şimdi yalnız bu madde dai
resinde müzakeremizi icra edelim. Eğer emvali 
gayrimenkuleyi Hükümet almak istiyorsa buna 
bütün mevcudiyetimizle isyan edelim, vermiye-
linı. Yok, bu madde alâhalihi müzakere edilecek 
ise o vakit bir şey demeye hakkımız yoktur. Bi
naenaleyh bendeniz bu vesile ile teklif ederim ki, 
encümende uyuyan o kanunun tam zamanı gel
miştir, biran evvel meclisimize tevdi edilsin. 
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HAŞÎM B. (Çorum) — Basri Beyin mütalâ

alarına iştirak ediyorum. Tevhid edilsin. Bu ka
nun encümene gitsin. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Mütalâatım 
belki kanunun heyeti umumiyesine aidolacak 
gibidir. Maddede bâzı nevakıs görüyorum. Düş
man istilâsı altından kurtulan vatandaşlarımız 
firar da etmemiş, gaybubet de etmemiş ise buna 
ne diyeceğiz? Gelememiş ise buna gaybubet di-
yecekmiyiz veyahut orada bir vekil tarafından 
idare edilirken gitmesinden mütevellit bir sa
hipsizlik hâsıl olmuş ise ve bu da kendi ihtiya
rında olmıyan esbap tahtında husule gelmiş ise 
bu maddede onlara ait bir hüküm yok demiye-
cek miyiz? Bu gibi kanunların zahirde bir t'ai-

' desi tasavvur edilebilir. Fakat acı, acı şeyler 
gördüğümüz gibi bunlar mazarratı milliyeyi 
tevlideder. Şu veya bu idaresizlikler sebebiyle 
bu gibi emvalin menafii maalesef bâzı eşhasın 
elinde kaldığı halde zararını millet çeker, bun
dan hiç istifade etmiyen zavallı millet mutazar
rır olabilir. Kanunun böyle kaçamaklı hükümle
rinden istifadeye kalkışmıy alını, kendi hukuku
muza kendimiz tasarruf edelim ve açık olan 
haklarımızı sarf edelim ki, neticede hiç su
nu ve taksiri olmıyan zavallı millet mutazarrır ol
masın. Bu, emvali menkule hakkında bir dere
ceye kadar mâkul olabilir. Çünkü sahipsiz kal
mıştır, vekilsiz kalmıştır. Bunun idaresi Hükü
mete aidolabilir. 

Emvali gayrhueııkuleye gelince; meselâ şu
rada bir ev var, kendi kendine Hükümet vazi-
yed ettiği takdirde bir ay, on beş gün sonra za
ten haralbolaeak, bunu biz gördük anladık ida
re edemedik ve yine idare edilemiyecektir. Bilâ
kis makûs neticeler tevlidedecek. 

Tazminat, tahribat dâvaları milletin omuzla
rına yüklenecektir. 

Hasan Beyefendi buyuruyorlar ki : İdaresi 
müşkül veya harabolan emvali gayrimenkule sa
tılarak nakde tahvil edilecektir. Emvali gayri
menkule idaresinin müşküliyetini tâyin ve tak
dir etmek daha müşkül bir muameledir. Bu gibi 
kuyudatı kanuniye memurini suiistimale sevk 
eder, memurini aidesi bunu takdir edemez, muh
telif içtihatlar hâsıl olur. Kanun katı olmalıdır, 
ya satılacak veya idare olunacak, denilmelidir. 
Bunlar müşkül şeylerdir. 

Sonra, bunların satılması meselesi... Ucuz ve-
va fahiş bir fi vatla satılır. Ber halde kıymeti ha 
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Ucuz fiyatla I kikiyesiyle satılacağını zannetmem. 

alınabilir. Fakat bilâhara bu mülkün alınması 
için verdiği parayı bulamaması ihtimal ve im
kânı vardır. Bundan yine şu, bu mutazarrır 
olabilir. Binaenaleyh bu kanunun bir faydası 
olmadığı gibi hele şu maddede; ashabının firar 
ve gaybubetine mebni sahipsiz kalmış olan; ye
rine, sahipsiz ve vekilsiz kalmış olan, diyelim... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Sonra maddeye muhalif çıkar... 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Maddeye 
muhalif olan hakka da muhalif olur. Vekilsiz 
kalmış olan emvali gayrimenkule, diyelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — MalÛ-
muâliniz öteden beri emvali menkule ve emvali 
metruke kelimeleri hıristiyanlara muhtas bir 
tâbir gibi telâkki ediliyor. Burada ashabının fi
rar ve gaybubetiyle sahipsiz kalan emlâk, hı
ristiyanlara mı aidolanı, yoksa islâmlara aidola-
nı mı? (Tefrik yoktur sesleri) 

Sonra, maddenin aşağı tarafında; mezruat Ke
za Hükümet tarafından idare edilerek esman. 
bedeli icar ve hasılatı sairesi, masarifi vakıadan 
badettenzil. ilâh... deniyor. 

Yukarda saydıklarımız masraf ve sonra bir 
de masarifi vakıa tenzil tâbiri ne oluyor? Bina
enaleyh maddenin nevakısı vardır. Arkadaşları
mın teklifi veçhile bunun encümene iadesiyle tet
kikini teklif ederim. 

REİS — Şükrü Bey, buyurun. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. Karahisarı Sahib) — 

Ben vazgeçtim. 
DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, emvali 

metruke hakkında encümende bir kanun lâyiha
sı var.' Encümende bir lâyiha varken bu kanu
nu ondan evvel müzakere etmek zannediyorum 
ki, doğru değildir. 

Çünkü efendiler bizim gerek Şark'ta gerek 
Garp'ta hâlâ bugün bile, tebliği resmîlerde be
yanı devameden yangınlar yüzünden memleke
timiz hemen harabolmuş bir derecededir. Gerek 
Şark vilâyetlerinde ve gerek Garp vilâyetlerinde 
emniyet kamilen mahvoldu, haraboldu. Bunları 
ne Hükümetin yaptırmak imkânı var, ne de baş
kasının... Bugün paramız yok, elimizde emvali -
metrukeden az çok her tarafta üç beş hane bu
lunuyor. Bunu da kaldırır böyle Jıir kanun.ı 
yapar ve idaresini Hükümete tevdi edersek hal
kın hali ne olur? Halk perişan olur. Bendeniz 
rica edivorum. Zaten bir teklifimiz de var, bu 
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kanunun müzakeresini tehir buyurım, encümen
den diğer kanun lâyihası da gelsin, beraber mü -
zakere edelim. (Muvafık sesleri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, arkadaşlar 
da soyuyorlar. Emvali metruke hakkındaki bu 
kanun encümene uğramadı. Eğer encümene uğ
radı ise öteki kanunu intaçetmeden bu kanun 
neden çıktı? Encümen namına kim söyliyeeek 
ise cevap versin. 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazene! Ma
liye encümenlerine gitti. Onlardan geldikten son
ra Meclisi Âli kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
müzakeresini icra etti ve müstaceliyet kararının 
kabul ve maddelerine geçtikten sonra tadilâtı 
nazarı dikkate aldı ve takrirlerle beraber Adli
ye Encümenine gönderdi. 

Şimdi mevzuu müzakere olan kanun, Adliye 
Encümeninin tadilâtı veçhile gelen kanundur. 
Tanzim edilen yeni mazbatadır. Dosyada mer
but ve mevcuttur. Her iki encümene de uğra
mıştır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Bendeniz bu lâyihai kanuniyeyi Adliye encü
meninde buldum. Bendenizin zamanında veril
miş bir lâyiha değildir. Adliye Encümeninde mü 
zakeresi icra edilirken esnayi müzakeresinde 
"hazır bulunan ve lâzımgelen, lüzumlu gördüğüm 
tadilâtı da söylemiştim, netice itibariyle bu 
şekli almıştı. Birinci madde de, bir kere şunu 
arz etmek isterim ki; bu kanunun siyasi saha
lara da intikali vardır. Binaenaleyh emvali met
ruke mahiyetinde malı kalmış adamların emvali-
menkule ve gayrimenkulesini alıp, birçok ah
vali mübreme ve saire dolayısiyle mutazarrır 
olmuş olan ahalimize tevzi meselesinin bir aksi 
tesiri vardır. Bunu da nazarı dikkate alınmak lâ
zımdır. 

DURAK B. (Erzurum) — Şimdiye kadar 
ahaliye ne verebil'dinüz ki? 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN B. (Devamla) — 
Ahalinin elinde değildir. Durak Beyefendi. Em
vali metrûkeyi bugün karıştırırsak birkaç müte-
gallibenin telinde çıkar. Mukabele bilmişti zan
nederim, bizi daha ziyade (mutazarrır ve müte
essir edebilir. Şimdilik bu mesaili siyasiye hal-
l'edirmedikçe bu meselenin müza'keresi, bir ka
rara raptı doğru değildir. Musa Kâzım Efendi, 
ibarenin nevakısı meselesinde, firar ve gaybu
bette bulunanlardan maada, başka halde bulu-
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nanları kasd'ettiler. Bendeniz zannederim ki, bu 
iki ihtimal haricinde firar ve gaybubet esbabı 
iter ne olursa olsun, ihtiyari olsun, zaruri olsun, 
hepsi gaybubet 'kelimesinin içine dâhil. olur. 
Sonra bu »iki halin sökünden üçünlü bir halin 
zuhur ve vukuu mutasavver değildir. Firar 
edenlerin memlekete hıyaneti, ihaneti itibariyle 
- Hoca Esad Efendi Hazretlerine cevap veriyo
rum - mallarının müsadere edilmesi ve sahiple
ri namına bir yed'i müşfik tarafından idare 
('dilmesi ve avdet.lerind-e iratlarının kendilerine 
iade edilmesi gibi bir neticenin adaletle kabili 
i elif olmadığını söylediler. Bu mesele varit de
ğildir. 

ESAD Et. (Aydın) .—- 'Dedelerimizin; merha
metten maraz hâsıl olur dediklerini uımtmıya-
lım. Merhamet ede ede bu hale geldik. Hasan 
Beyefendi.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Hoca Efendi Hazretlerinin (maksatları hâsıldır, 
efendim. Eğer firar eden eşhasın esnayı firarın
da onların maznuniyetini muci'b ahval varsa 
alelûsul, mahkemede sabit olur; hükme iktiran 
eder ve bu veçhile memle'kete ihan'et ve düşma
na muavenet maksadiyle firar etm'üş eşhas bulu
nacak olursa cezalarını zaten görürler ve bun
ların malı zaten muhakemece müsadere olunur. 
Müsadere hükmü mahkemeden çıkar çıkmaz 
artık orada emvali metruke hükmü cari olmaz. 
Doğuran doğruya emvali emiriye meyanma gi
rer. Emvali emiriyenin; memleketin gerek da
hilî ve gerek harici gavail dolayısiyle mutazarrır 
olmuş olan ahalimize tevzii meselesini bendeniz 
bu mesele ile o kadar alâkadar (görmüyorum. 
Onu ayrıca düşünmek ve ayrıca bir kanun yap
mak lâzımgelir. Bendeniz, kendi hesabıma söy
lüyorum, emvali emiriyenin kabili istifade bir 
hale konması için bilhassa emvali emiriyenin 
muhtacı muavenet erbabı ızfiraate tevziine taraf
tarım. Belki yakında Heyeti Oelilenizi böyle bir 
'kanunla alâkadar edeceğim. Bu mesele büsbü
tün başkadır. Fakat gerek vekâlet ve gerek ve
layet itibariyle, 'başkasının namına mıtkayyed-
olan malın idaresi büsbütün ayrı bir meseledir. 
Bu iki meselenin birbirine karıştırılmaması lâ
zımdır. 

Musa Kâzım Efendi, sahips'iz kalan veya ve
kili kanunisi bulunmıyan kaydını maddeye ilâ
ve etmek istiyor. Harbııiki kanunun düğer mad
desi okunacak olursa böyle şahsi vekâletlerin 
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birçok suiistimalâta uğradığı ve memleketten fi
rar etmek mecburiyetinde kalan her hangi sı
nıf eşhasın hakikaten kendi menfaati iktizasın
dan olarak mukavelât muharriri marifetiyle ya
pılan bir vekâlet ile bu iş'e siper olması muhte
meldir. Zaten'kanunun maksatlarından birisi de, 
bu gibi vekâletlerin önüne geçilmesi olmak iti
bariyle bendeniz 'birinci maddeye vekili kanu
nisi bulunmıyan kaydının ilâve edilmesini rica 
ederim. Sebebini arz ettim. Bugün başka şekil
de zannettiğiniz gibi arazi mutazarrır olan, se
fil olan biçare halkın elinde değil, mütegallibe-
nin eline geçmiştir. (Çok şey ne lâzım bu, sada-
ları) -Kâtibiadil mânayı lûgavisi itibariyle âdil
dir. Bunun tanzim ettiği vekâletname ve alelıı-
raiHîi vesaiki şer'iye hüccet ve mukavelât bütün 
mahakimde muteberdir, bu böyle olduğu halde, 
bir kâtibiadlin tanzim ettiği vekâletname ile o 
emlâk idare edildiği halde şunun bunun elinde 
kalmıştır, demesine, bir vekil olmak itibariyle 
hiç aklını ermez. Çüıı'kü Hükümet her halde 
kâtibiadlin mukavelenamesıini kabul etmiştir ve 
hakikaten böyledir. Bunun için başka çare yok
tur. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Kanun böy
le müdafaa edilmez. Kendisi buraya geldiği 
halde gelemiyen ve belki kabul ed'ilraiyen ze
vat emvalini vekâletle idareden başka çare bu
labilir mi rica ederim? Buna bir zaruret yok 
'mudur1: Ve herkesin malındaki tasarrufu kabul 
edince bu imkânı aklî mevcut değil midir? Ma! 
sahipleri için olsun, kim olursa olsun. Binaen
aleyh vekâletnamelerin ve bu gabi hücceti şer'i 
yenin mânayı kanunisi, mânayı aklîsi mev-
cuttui'. Mânayı vicdanisi mevcuttur. Her 
şey mevcuttur. Binaenaleyh vekâletlere ait 
hükümler hiçbir zaman iptal edilemez. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trab-
ozn) — öyle nazariye ile olmaz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Nazari
ye değildir. Seriye, akliye, kanuniyedir, akli
selim kabul etmiştir. Bunu iptal için mahke
me hükmü lâzımgelir. Başka çare yoktur. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim! Bende
niz bu kanunun leh ve aleyhinde beyanı mü
talâa edecek değilim. Bunun usulü müzakere
si hakkında, arz ettiğim şeyi teşrih edeceğim. 
Şayet bunu Meclisi Âli kabul edecek olursa 
ve diğer arkadaşların beyan buyurdukları 
encümendeki kanunun kabulüne de taraftar 
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bulunursa, bu onun hükmünü iskadetmiş ola
cak. Halbuki encümenlerin böyle yekdiğeriy
le münasebeti ve belki muhalefeti olan kanun
ları birlikte intacedip birisini kabul ve diğe
rini ret veyahut ikisini de mezçederek bura
ya getirmeleri ieabeder. Halbuki aidolduğu 
encümenleı* birisini intaeetmiş, diğerini uy
kuya yatırmış, binaenaleyh bendeniz öbürü
nün de uyandırılarak ret veya kabul, her 
ne ise birleştirilerek buraya gelmesi ve şim
dilik müzakerenin tehiri taraftarıyım. Esa
sen bu gibi kanunlar her şeyden evvel sün
günün ucuna bağlı kanunlardır. Binaenaleyh 
tehirine de mâni yoktur. 

RElS —• Efendim umumi müzakerenin ki
fayetine dair takrirler var. Reyi âlinize vaz'-
edeeeğim. 

Birinci madde hakkında umumi müzakere
nin kifayetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Müzakereyi kâfi görmüyormusunuz ? 
Ânlıyamıyorum. 

Efendim! Üç takririn ikisi kanunun en
cümendeki diğer kanunla tevhiden müzakere
sini teklif ediyor. Van Mebusu Hakkı Bey-
lû diğer iki refikinin, diğeri Aydın Mebusu 
Esad Efendi ile refiki Durak Beyin diğer 
bir tadilnamesi var, sonra, birinci maddeye 
(harabolan ve idaresinde suubet ve müş
külât görülen emvali gayrimenkulenin füruh-
tu) fıkrasının ilâvesi diye Maliye Vekili Ha
san Bey tarafından bir takrir veriliyor. Evve
lâ usule taallûk eden kısmı reyinize vaz'ede
ceğim. Bu kanun lâyihasının encümendeki 
diğer kanun lâyihasiyle tevhiden müzakeresini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. 

5. — MAZBATALAR 

1. — Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı 
mevaddınm tadiline dair kanun lâyihası ve Ka-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları 

REİS — Efendim Zabıtai saydiye hakkında
ki Kanunun üçüncü maddesinin tadiline dair 
bir lâyihai kanuniye var. Onun müzakeresine 
geçiyoruz, evvelce tabı ve tevzi edilmişti. Heye
ti umumiyesi hakkında söz istiyenler varsa isim
lerini kaydettirsin. 
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Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı mevaddı
nm tadili lüzumuna dair esbabı mucibe lâyihası 

Kadim bir tarihe aidolan 18 Sefer 1299 ta
rihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi mucibince 
denizde ve karada sayyatlık edeceklere verile
cek tezkerelerden on kuruş resim istifa edilmek
te ise de ahvali hazırasiyle bu resmin eüziyeti 
muhakkak olduğundan vaziyeti iktisadiyei ha-
zıraya tetkiki muamele için saydı mahi ruhsat 
tezkereleri harcının yüz ve saydiye tezkereleri
nin dahi mezkûr nizamnamenin otuz üçüncü 
maddesindeki mahal ve mevki tefriklerinin has-
fiyle her yerde alelıtlak yüz kuruş harca tâbi 
tutulması muktazi görülmektedir. 

Küçük göllerle nehirlerde ve derelerde tutu
lan balıklardan yüzde on hesabiyle alman re
simlerin deniz ve cesim göllerde saydedilen ba
lıklara nispetle yüzde on beşe iblâğı faideli gö
rülmüştür. Kezalik mezkûr nizamnameye gelin
ce : Kuruşta bir para nispetinde alınan Posteki 
Resminin kuruşta beş para nispetine iblâğında 
mahzur yoktur. Binaenaleyh zabıtai saydiye Ni
zamnamesinin mevaddı mahsusası işbu suretle 
tadil olunarak Heyeti Aliyelerine takdim kılın
mıştır. 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı 
mevaddının tadiline dair 

MADDE 1. — 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai 
Saydiye Nizamnamesinin üçüncü maddesi ber-
veçhi âti tadil olunmuştur : 

Sayyada verilecek ruhsat tezkeresi için an
cak yüz kuruş alınır. Bu tezekereler münhası
ran şahsa ve sayyadm namına ita olunup hük
mü mensubolduğu senei maliyeye mahsustur. 
îki ve daha ziyade eşhas yalınız bir tezkere ile 
sayyadlık edemez. 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrun dördüncü 
maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur. Deniz ve 
denizden madudolan cesim göller dâhilinde ve 
bahre munsap nehirlerin mansıplarında ge
rek dalyan ve gerek ağ ve olta vasıtasiy-
le saydolunan balıklardan ve midye, istird-
ye, trak, pensi, sulu tuz ve aşvadis, yen
geç, İstakoz, teke ve mümasili hayvanatı mukaş-
şeri bahrîye ile nehir, göl ve derelerden sayd
olunan balık ve hayvanatı nehriyeden yüzde on 
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beş resim alınır. Bu resimler, mahsulâtı Kaydi
yenin cümlesi doğruca balıkhanesi olan mahal
lerde balıkhanelere götürülerek memur ve as
habı hazır oldukları halde münadi vasıtasiyle 
bilmüzayede takarrür eden fiyat üzerinden isti
fa olunur. 

MADDE 3. — Kanunu mezkûrun otuz üçün
cü maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur: Ge
rek köyün baltalıklarında gerek mirî ormanlar 
ve korulukları dâhilinde samur, tilki, sincap, 
sansar, zerdurca, kastur gibi bilûmum posteki 
lerinden intifa olunan hayvanatı saydedenler 
bunların postekilerini panayır, çarşı ve pazar 
mahallerine götürüp sattıklarında sair Hayva
natı ehliyenin alım satımı hakkındaki Nizamna
me mucibince bunların kıymeti rayicelerinden 
kuruşta beş para resim alınır. 

MADDE 4. — îşbu Kararname her mahalde 
yevmi neşrinin ferdasından itibaren meriyülicra-
dır. 

B. M. M. Reisisânisi l 
Celâleddin Arif 

Müdafaai Milliye Vekili N. 
tsmet 

Dahiliye Vekili N. 
Dr. Adnan 

Umuru Maliye Vekili 
Ferid 

Nafıa Vekili 
İsmail Fâzıl 

Sıh. ve Mua. iç. Vekili Er. 
Dr. Adnan 

muru Seriye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili 
Celâleddin Arif 

Hariciye Vekili N. 
Celâleddin Arif 

Maarif Vekili 
Dr. Adnan 

İktisat Vekili N. 
Dr. Adnan 

Har. Umumiye Reisi 
tsmet 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı me-

vaddımn tadili lüzumuna dair Maliye Vekâleti
nin 7 Ağustos 1336 tarihli lâyihai kanuniyesi 
encümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. 

Lâyihai mezkûre münderecatı encümenimiz
ce de muvafık ve münasip grülmekle Muvazenei 
Maliye Encümenine tevdii tezekkür kılındı. 

20 Teşrinievvel 1336 

337 0 : 1 
Kâtip 

(Okunmadı) 

Âza 
Ergani 

M. Vehbi 

»Âza Âza 
İsparta Siird 

Mehmed Nâdir 
Âza 

Bilecik 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı me-
vaddmm tadiline dair Heyeti Vekilece tanzim 
olunan lâyihai kanuniye müsveddesi mündere
catı encümenimizce de tasvibedilmekle keyfiye
tin Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

25 Teşrinisani 1336 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferid 

Kâtip Âza 
Mardin Maraş 
Necib Tahsin 

Âza 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 

Mazbata Muharriri 
Çorum 
Fuad 

Âza 
Maraş 

Mehmed Hamdi 
Âza 

Erzurum 
Asım 

Reis 
Niğde 
Vehbi 

Mazbata Muharriri 
Sinob 

Mehmed Şevket 

RAGIB B. (Amasya) — Ruhsat tezkereleri
nin yalnız bir şahsa mahsus olduğu zikredili
yor. Halbuki alâtı saydiye vardır ki, bunlar 
üç beş kişi ile idare olunur. Bir adam avcıdır, 
diğerleri de yardımcılarıdır. Binaenaleyh bu 
cihetin tasrihi icabeder. Bunu teklif ediyorum. 

RIZA NUR, B. (Sinob) — Efendim; rüfeka-
mızdan Yusuf izzet Paşa Hazretleri malûmuâli-
niz cephede idi, teşrif buyurmuşlar. Bize bâzı 
malûmat vermek lûtfunda bulunurlarsa ve he
yeti kiram kabul buyururlarsa... (Hay hay, ri
ca ederiz sadaları) 

REİS — Bu kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini re
ye vaz'edeceğim. Fakat, maatteessüf Mecliste 
ekseriyet yok. Tensip buyurursanız beş dakika 
teneffüs yapalım. 

Beş dakika teneffüs yapılmak üzere celseyi 
kapatıyorum. 



İ K Î N C t CELSE 
Açılma saati: 3,45 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTÎP : Ragıb Bey (Kütahya) 

REÎS — Celseyi küşadediyorum. 
Cepheden teşrif eden Yusuf izzet Paşa Haz

retleri tarafından Meclisi Âlinize malûmat ve
rilmesi için Tokad Mebusu Mustafa Bey tara
fından verilmiş bir takrir meveudolduğu gibi şi
fahen de talep vukubuldu. Arzu buyuruyor musu
nuz? (Hay, hay, sesleri) 

4. — BEYANAT 

1. — Cepheden avdet etmiş olan Bolu Mebusu 
Yusuf İzzet Paşanın beyanatı 

YUSUF ÎZZET Pş. (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, millî Mücadelemizin en nazik bir dev
rinde harbe iştirak etmek hususunda izhar et
miş olduğum arzumu is'af etmiş olduğunuzdan 
dolayı cümlenize arzı teşekkürat eylerim. Ben
deniz bu sayede hem hizmeti vataniyemi huzu
ru kalble ifa ettim, hem de Meclisi Âlinize ordu
nun hakiki halini arz için, kendi içerisinde 
hizmet ederek görmek ve size arzı malûmat et
mek fırsatını elde ettim. Beyanatım umumi ni-
katı nazardan olacaktır. Pekâlâ takdir buyur
muş olacaksınız k i ; bir asker sıfatiyle ifayı va
zife ettiğim için henüz harekâtı harbiyenin tek
mil teferruatını Meclisi Âlinize arz etmek zama
nında değiliz. Fakat Meclisi Âlinizi ordu hak
kında tamamen tenvir etmek için lâzımgelen ma
lûmatı arz edeceğim. 

Malûmâliniz 10 Temmuz günü düşmanın 
Eskişehir ve Kütahya hattına karşı bir taarru
zu vâki olmuştu ve 21 Temmuz tarihinde bu 
taarruz tevakkuf etmişti. Bu anda ordumuzun 
mağlûbolduğuna dair hasmımızın matbuat âle
minde yapmış olduğu bir propaganda vardı ve 
her kes inanmıştı ki, ordumuz zedelenmiş ve 
düşman ilerlemişti. Fakat ordumuzun mağlûbi
yetine, bilhassa ordumuzun kumandanı hiç kaa-
ni değildi. Kumandan Paşa Hazretleri 21 Tem
muz vaziyetinden sonra orduyu 21 Temmuz hat

tından daha geriye, Sakarya gerisine almış ol
mak suretiyle tarihî harbin kaydettiği dahiya
ne bir kararla ordumuza hakiki bir taaruz için 
bir kudret kesbedecek vaziyet aldırmıştı. Aldı
ğımız tekmil esirlerin şahadetiyle de arz ediyo
rum ki ; Eskişehir ve Kütahya hattında yapmış 
olduğu hârbler pek parlak idi ve düşman ondan 
fevkalâde müteessir olmuş idi. Düşman 21 
Temmuzda hatımızdan Sakaryaya girmek için 
pek çok zaman sarfetmiş ve ordumuzun bir ta
arruza kabiliyet kesbetmesine zaman kazandır
mıştır. Bu tarihî şahittir. Ordumuz Sakarya 
gerisine geldiği sıralarda idi k i : Bendeniz or
duya iltihak etmiştim. Mâruzâtım en ziyade 
buradan itibaren olacaktır. Ordumuz Sakarya 
gerisine girdiği zaman, arkadaşlar; Meclisi Âli
niz gayet mühim ve tarihî vazifesini ifa etmiş
tir. O da; Meclisimizin Reisi Muhteremini Baş
kumandan intihabetmek ve bu suretle tekmil 
milletin azim ve iradesini bir noktada tevhid-
etmek ve ondan sonra Meclisi Millîmiz, Hü
kümetimiz ; ordunun yakın gerisinde kemali se
batla kalarak orduyu vazifesine ve milleti ordu
suna karşı sevk ve tevcih etmiş olması, tarihin 
daima tebcil ederek yazacağı bir vak'adır. Düş
man nihayet Eskişehir ve Kütahya hattından 
Sakaryaya doğru ilerlemeye başlamıştır. 

Arkadaşlar; Bu sıralarda Muhterem Erkânı 
Harbiye Reisi Paşa Hazretlerinin söylemiş oldu
ğu bir sözü derhatır ettirmek isterim. Dediler ki: 
Düşman, mezarına yaklaşıyor. Hakikaten arka
daşlar; düşman mezarına yaklaşmış, erimiş ve 
ezilmiştir. Şimdi de Başkumandanımız düşmanı 
yerin dibine gömmekle meşguldür. 

Arkadaşlar; Biz cephede iken aldığımız malû
matta Papulas beş Eylülde Ankara'da bir ziya
fet verecekmiş, deniliyordu. Halbuki biz 6 Ey
lülden itibaren düşmanı ricat etmekte gördük. 
Binaenaleyh Papulas'm ziyafeti bir hayal derece-
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sini geçmedi. Papulas burada (Mıtrdad) a karşı 
Anadolu'yu müdafaa eden (Pompei) rolünü bile 
ifa edemedi. (Mıtrdad) ı bir misal olarak arz edi
yorsam, tarihî bir misal olmak üzere arz ediyo
rum. Antadolu'nnn Rum istilâsına karşı en su
samış bir müdafii idi. Bugün ordumuzun Baş
kumandanı aynen tarihin kaydetmiş olduğu 
(Mıtrdad) m vazifesini ifa etmektedir. (Alkış
lar) Şu farkla ki; (Mıtrdad) o zaman encamıkâr 
mağlûbolmuştu. Fakat hamdolsun, ordumuz ga
lip bir vaziyettedir. (Alkımlar) Şimdi tarihin ro
lü değişmiştir. Ankara civarında bulunan ordu 
(Mıtrdad) a galebe çalmış, fakat, bugün Ankara 
Hükümeti dâvasını kendi toprağında, kendi hu
dudu dâhilinde kazanmakla iftihar edebilir. 

Düşmanın Sakarya hattına ilerlediği sıralar
daki ahvali müemelen arz edeceğim: 

Ordumuzun cephesinde Sakarya vardır ki; 
bu Sakarya'yı şairlerimiz bundan sonra Anado
lu'nun bir Tuna'sı olarak yâdedecektir. Ordu
muz itimatla Sakarya vadisinde beklerken, düş
man, ordumuzun sol cenahına Ilıca vadisine doğ
ru esaslı kuvvetleriyle ilerlemeye başladı. Bende
niz o zaman merkezde bir vazife almış iken, or
dunun sol cenahına gönderildim. Düşman henüz 
Mangaldağı denilen yüksek bir dağa varmış 
olduğu sırada idi ki; ordumuz düşmanın hiç 
ümidetmediği bir anda karşısında zuhur etti ve 
işte gazetelerde gördüğünüz Türk Ordusunun 
sol cenahında mukavemete mâruz kaldık, diye 
vermiş oldukları malûmatta, bir kere süvarile
rimizin o anda yani esas kuvvetlerin acaba bi
zim sağımıza mı geliyor, yoksa solumuza mı dü
şüyor? Bunu vakit ve zamaniyle keşfedip Baş
kumandanlığa bir karar vermesi için yaptığf hiz
metten ilçri geliyor. Süvarilerimizin ifa ettik
leri hizmetlerle cidden iftihar edebiliriz. Süvari
mizin harbin bu safhasında ifa etmiş olduğu va-
zaif, tarihî askerî ve millî için büyük bir şeref
tir. Süvarimiz yalnız ordumuzun sağından, düş
manın arkasından esaslı bir surette onu daima 
sarsarak teb'idetmek ve kumandanımıza lazımge
len zaferi kazandırmak için lazımgelen zamanı 
kazanmıştır. Nihayet, harb tekmil cephede baş
ladı. Sol cenah.. Merkez... Ve her tarafta muha
rebeye başlandı. Bu muharebe bilhassa Ağusto
sun yirmi üçünden Eylülün 14 neü sabahına ka
dar bütün şiddetiyle, bütün tehevvüriyle devam 
etti. Arkadaşlar... Bu 23 Ağustostan 12 Eylüle 
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kadar geçen zaman zarfında düşmanın ilerliye-
bilmiş okluğu saha vasati olarak 51. kilometre
dir. Yani 3 saatlik bir mesafedir. Bu 3 
saatlik mesafe zaten bir harb meydanıdır. Bu 
3 saat dâhilinde kıtaatımızın bir mevziden di
ğer mevzie geçmesi manevra icabatından idi. düş
man hiç ümidetmediği öyle aizîm bir mukavemete 
uğradı ki; tamamen şaşırdı. Ve zannedilir ki bu 
bu bizim bildiğimiz sefer dğeildir, mevzii bir boks 
muharebesidir. Nereye teveccüh etti ise orada 
kendisine karşı sevk edilmiş kahir bir kuvvet 
oldu. Düşman tamamiyle sarsıldı ve ezildi. Or
dumuzu sol cenahından çevirerek Ankara'ya, gir
mek ve ordumuzu Ankara'dan tecridetmek ve 
şimale atmak arzu ediyordu. Arz ettiğim gibi 
Başkumandanımızın vakit ve zamaniyle tedabir 
ittihaz etmiş olması düşmanın bu plânını tama
men akim bıraktı. Bu sefer düşman ancak cephe
mizin muhtelif aksamını zorlamaya mecbur oldu. 

Harb, bu safhaya intikal ettikten sonra 
kıtaatımızın kahramanlık devirleri başlamış
tır. Bendeniz bir şair olmuş olsaydım, bunu 
tasvir edebilirdim. Ben bunu zâbitandan tu
tunuz ta en ufak neferine kadar birer kah
ramanlık suretiyle tavsif edebilirim. Düşmanın 
en ziyade maksadı, sol cenahtan, yani Hayma
na cihetinden ordumuzu ikiye bölmekti. Bun
da da zerre kadar muvaffak olmadı. Binaen
aleyh, demin de arz ettiğim gibi, muharebe 
mevzii bir şekilde kalmıştı ve son zamanlarda 
ayın biri, ikisi, üçü düşmanın bu tarihlerdeki 
en akurane taarruzu her yerde akim bıraktırıl
dı. 

5 Eylül akşamından itibaren düşmanda 
umumi bir tevakkuf umumi bir yorgunluk 
alâimi nümayan olmıya başladı. Altıncı gü
nü idi k i : bizim sağ cenahımızdan bir grup 
kumandanı düşmanın bâzı ricat emaralerini 
haber vermeye başladı. Demek ki ; ordumuz 8, 
10 gün zarfında düşmanın bütün zindeliğini 
kırmış ve 5/6 da umum ordumuz mukabil taar
ruzlara geçmiş bulunuyordu. Düşman ordu
larının başında kralları olduğu halde ve tek
mil milletinin kuvvetini beraberinde getirdi
ği halde ve tekmil kendi müttefiklerinin to
pu, tüfeği, cephanesi, parası beraberinde ol
duğu halde bütün bu istihzaratım biz on, on 
iki gün zarfında tamamiyle kırdık. (Sürekli 
alkışlar) ve on iki günden sonra ordumuz iler-

_ 234 -



1 : 77 17. 9 
lemeye başlamıştır. Arkadaşlar bu devreden itiba
ren Anadoluda islâm ordusunun, artık Sakar
ya - ki, bundan sonra Tuna'yi andırmış-
tır - üzerinde salibiyyuna karşı tamamiyle ga
lebe ettiği anlaşılmıştır. (Alkışlar) Bendeniz 
heman on seneden beri küçük kıta kuman
danlığından bitmisbe büyük kıta kumandanlı-
ğiyle muharebeye iştirak etmiş bir şahıs sı-
fatiyle kemali samimiyet ve katiyetle söylü
yorum, bu muharebede derdim ki; bir ilâhi 
yardım vardır, imam olan zâbitan şu kanaat
te bulunuyordu ki, bizim safların arasında 
mutlaka melekler çarpışıyor ve size bunu ka
naatimle, bütün imanımla söylüyorum. Ve bu 
sözü muharebe meydanında defatle arka
daşlara söyledim, arkadaşlar; Ben Harbi Umu
mi de zâbitanın fedakârlığını gördüm, fakat 
buradaki fedakârlık büsbütün ilâhi idi; Arka
daşlar; anlaşılıyor ki ; eğer biz milletimizi mil
lî dâva için tenvir edersek, millet sebebi harbi 
bilirse mutlaka âzami kuvvet ve azim ve me
tanet kesbedecektir. Milletimizin göstermiş ol
duğu bu harikaları , aynı zamanda, kendisinin 
millî dâvası için harb ettiği hakkında tatmin 
edildiğine atfediyorum. Şunu da bu vesile ile 
arz etmek isterim ki; harb saflarında, bilhassa 
hoca efendilerin pek çok irşat hizmetlerine inti
zar ediliyor. Askeri daima irşadetmek lâzımge-
liyor, asker daima kendi dini, namusu için mu
harebe ettiğini ikna ve ilân edilmek ister ki; da
ha birçok harikalar göstersinler. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Maatteessüf birçok 
taburlarda tabur imamı yoktur. 

YUSUF İZZET Pş. (Devamla) — Biz de 
teessüratınıza iştirak ederi/. Hakikaten yoktur. 
Tabiîdir ki, askerin daimî surette irşadedilmesi 
hakkındaki mâruzâtım yalnız hoca efendilere 
hitaben değildir. Memleketin münevver kısmı
nın dahi saflar arasına girmesi ve saflar arasın
da askeri irşadetmesi lâzımdır. Yani bu mesele 
çok mühimdir. Bilhassa bunun lüzumunu hisset
tiğim için bu husus hakkında huzuru âlinize ıs
rar ederek arz ediyorum. 

Nihayet arkadaşlar; bendenizin demin arz 
etmiş olduğum veçhile, aym altısında düşmanın 
ricat emareleri görüldü. Ayın on üçüncü günü 
de bendeniz bir taarruz icra etmiştim; o taar
ruzu takiben düşmanın, sol cenahımızdan, yani 
Haymana'dan gelmek ve bizi Ankara'dan tard-
etmek için yapmış olduğu mukabil taarruzdan 
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tamamiyle sarfınazar ederek iki süvari alayının 
geriye çekildiği görüldü. Binaenaleyh ayın onun
cu gününden itibaren sol cenahımız ve merkeze 
yakın olan kıtaatımız düşman tazyikinden hiç
bir şey görmemiş, bilâkis ordumuz düşman or
duları üzerine, şiddetli bir taarruza geçmiştir. 
Düşmanın, kendi milletine karşı umumi rieati-
ni gizlemek üzere yapmış olduğu plânlar, aske
rimizin şeciane ve cesura ne olan müdafaası ve 
mukabil taarruzlariyle kırıldı. On üçünden iti
baren o cihette de ricat başladı ve 14 te umumi 
ricat ile neticelendi. Düşmanın ricati, arkadaş
lar; bir sıfatı askeriye, ile arz ederim ki; irade
siyle yapmış olduğu bir ricat değildir. Ancak, 
muharebede sarsılmış, ezilmiş, ve kuvvei mâne-
viyesi kırılmış, artık tekmil ümidini, muvaze
nesini kaybetmiş bir ordunun alelacele bir ricat 
hali idi. Bendeniz 14 akşamında Sakarya ke
narına askerle vardığım zaman düşman tama
miyle Sakarya'nın garbına çekilmişti. Sakarya 
garbındaki meşhudatımız, düşmanın niyet ve 
maksadı öyle Sakarya garbında ve daha geri
lerde müdafaa etmek hissini bize katiyen ver
miyordu. Sakarya garbında toplıyabildiği as
keri gayet mütelâşi bir halde idi. Binaenaleyh 
birden bire firara karar vermiş ve ordumu
zun temasından ietinabetmiş bir halde idi. Düş
manın hali firarında, demin de arz ettiğim gibi 
ordumuz cidden tarihte emsalsiz bir harika gös
termiştir. 

Arkadaşlar : Biz bu seferi ne suretle temin 
ettik. Ordumuzun bu zaferini iyice tahlil etmek 
lâzımgelir. Evvelemirde Sakarya cephesinde 
ordumuz cidden tarihte emsalsiz fevkalâde bir 
fedakârlık göstermiştir. Bâzı yerlerde olmuştur 
k i ; askerlerimiz istihkâm kazmaya vakit bula
mamışlardır. Öyle açıkta olarak düşmanın top
çu ateşi altında, piyade ateşi altında kahrama-
nane nefsini muhafaza etmiş ve düşmanı süngü
lerle defi ve tardetmiştir. 

Arkadaşlar: Sizi temin ederim ki, bu defa 
ordumuz Harbi Umumide en muntazam bir ki-
tanın göstermiş olduğu metanetten daha ziyade 
harikalar göstermiştir. Bu muharebe esnasında 
süvarilerimizin de pek mühim menfaatleri gö
rülmüştür. Burada süvarilerimizin yararlığını 
kaydederken, deminki mâruzâtımla piyademizin 
de fevkalâde gayret ve sebatını arz etmek isti
yorum. Piyademizin gayret ve sebatı yanıbaşın-
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da topçumuzun piyade arkadaşına gösterdiği 
âzami muavenetini bir lisanı sitayişle yâd etmeye 
mecburum. Kahraman tayyarecilerimiz düşma
nın tepesinde en büyük kahramanlıkla tayaran 
ederek, düşmanlarımızın harekâtını keşfetmişler 
ve adeden gayet az oldukları halde bize ve ku
manda heyetine vakit ve zamanında malûmat 
vermişlerdir. Binaenaleyh tayyarecilerimizden 
şehit düşenlerin hâtırai minnettarisinin muhafa
za edilmesi ve mevcudolanlara şükran lâzunge-
leceği kanaatindeyim. 

DURAK B. (Erzurum) — Şühedanın ruhu
na elfatiha... 

(Şühedanın ruhuna fatihalar ithaf olundu.) 

YUSUF İZZET Pş. (Devamla) — Arkadaş
lar! Bendenizin kanaatim budur ki, düşman or
dusu tekmil emeliyle, plâniyle sarsılmış, mağlub-
edilmiştir. Karşımızda ricat halinde değil, firar 
halinde bir düşman vardır. Bu galebe yalnız 
Yunanlılara karşı bir galebe değildir*. Yunam 
aleyhimize teşvik eden müttefiklerine karşı da 
kazanılmış bir galebedir. Bu hususta Cenabıhak-
ka hamdüsena etmeliyiz. Süngümüzle, topumuz
la, tüfeğimizle düşmana, ve düşmanlarımıza ga
lebe ettiğimizi büyük bir tefahürlc yâd etmekten 
ziyade zaten istihsal edilecek olan galebemizin 
Allah'ın inayetiyle avni hakla temin edildiğini 
söyliyelim. Bu dâva o kadar mukaddestir ki ve u 
kadar meşrudur ki sonuna kadar bunu devam 
ettireceğiz ve inşaallah kazanacağız. 

Yalnız arkadaşlar demin piyade ve sımufıı 
saire askerimizin metanetinden bahsederken 
unutmuş olduğum yanıbaşındaki iki şey
den de kemali şükranla bahsetmek iste
rim. Birisi bilhassa geri hizmetidir, bunu ke
mali samimiyetle arz ediyorum ki. Müdafaa i 
Milliye Vekâletinin ordu gerisinde , yapmış ol
duğu gayret ve faaliyet milletin şükranına lâ-
yiktır. Arkadaşlar belki biz kumandanla bera
ber aç kaldık, fakat askerimiz ve kıta zabitanımız 
bir gün bile aç kalmamıştır. Askerimiz bir gün 
bile cephanesiz kalmamıştır. Bu cidden şayanı 
hayret bir faaliyettir. Birkaç fırka vardı ki on
lar muharebeden .•sonra kâfi derecede ikmal ef
radı ile mücehhez oldukları halde derakap ikin
ci muharebe için bize yetişmiştir. Binaenaleyh 
bunu cephe zabiti sı f atiyi e kemali şükranla hu
zuru âlinize arz ediyorum. Binaenaleyh bu za
feri temin eden şeylerden birsi de Müdafaa i Mii-

tiyenin geri hidematıdır. Ve ondan sonra tabiî
dir ki tarihte emsalsiz olarak milletimizin gös
termiş olduğu azim ve metanet, fedakârlık ve bu 
gayrettir ki İm zaferi kazanmıştır. Millet bu dâ
vanın kendi dâvası olduğunu ve bu işin kendi 
işi olduğunu idrak ettiğinden tekmil varlığını 
ordusuna sarf etmiş ve bu sayede zaferi elde et
miştir. Son sözüm şu olacak; biz galebe ettik, 
ordumuz galebe etmişti, fakat arkadaşlar zafe
rin iptidasmdayız, zaferi nihainin henüz mebde-
iildeyiz. Nihayete varmak için birçok müşkülât 
iktiham edeceğiz. Belki yine buhranlı ve nazik 
devrelerimiz olacaktır-. Binaenaleyh galebe'ettik 
diye âsabınıızı gevşetmek, mesaimizi gevşetmek 
katiyen doğru değildir. Bu zaferi temin için biz 
çalıştı isek; asıl zaferden sonra beklediğimiz şey
ler için on misli fedakârlık etmek ve mücahede 
mizin devamını bir ay için değil, bir sene, iki 
sene için gözönüne getirerek, tâ zaferi nihaiye 
kadar-, düşmanı tamamiyle Anadoludan ve Trak
ya'dan def edinceye kadar gayretimizin devam 
edeceğini nazarı dikkate alarak, sayimizi müte-
zayit bir surette neşir ve tamim etmek lâzımdır. 
Bu maksadı mukaddes uğrunda terki hayat 
eden şühedamızın muhterem şühedamızın bize 
terk ettiği yetimler, ihtiyarlar, kadınlar, kızlar 
vardır. Bunlar bizim evlâtlarımız, hemşirele
rimiz ye bizim babalarımızdır. Bunları da ke-
zalik sînei şefkatimizde beslemek ve hiçbir va
kit onlara mahrumiyet acısını tattırmamak lâzım 
olduğunu bunun da ordunun azim ve celâletini 
idame etmek noktai nazarından elzem olduğunu 
ısrar ederek arz ediyorum. 

Arkadaşlar son sözüm şu olacaktır. Ordu, 
milletin kendisine ve Muhterem Meclisinin ken
disine tevdi etmiş olduğu vazifenin kudsiyetini 
tamamiyle idrak etmiş ve buna tekmil varlığı
nı hasretmiştir. Bir hissi feda kâri ile vazife
sini yapmaktadır ve yapacaktır-. Bu azîm mese
lede zaferi nihaiyi elde edinceye kadar devam 
için lâzım olan şey bu fedakârlıkla beraber 
vahdettir. 

RIZA NUR 11 (Siııob) — Kemali gayretle 
sonuna kadar müttehiden gideceğiz... 

YUSUF İZZET Pş. (Devamla) — Arkadaş
lar biraz da harb meydanlarındaki ahvalden 
bahsetmek elzem. Karşımızda bulunan düşman 
hiçbir vakitte medeni bir düşman değildi Düş
man. girebildiği köyleri tamamiyle yakmıştır*. 
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Rasgeldiği kadınlarımızın ırzına tecavüz etmiş
tir. (Allah kahretsin sesleri) Dünyada en bar
bar, vahşi telâkki ettiğiniz vahşilerin bile yap
madığı şenaatleri yapmıştır, ötedenberi mede
niyetini ilân eden Avrupa böyle bir düşmanı ser
best bıraktığı için haya etmelidir. Buna muka
bil bizim saflarımıza esir düşen Yunan asker
lerine iyi bakılmıştır. Susuz ve ekmeksiz olarak 
esir düşmüş olanlara yardım etmek islâmiyetin 
ve Türklüğün şanı âlisi iktizasından olduğun
dan kendilerine ekmek ve su verilmiş ve samimi
yetle kabul edilmiştir. Ondan soma düşman çe
kilirken ne kadar erkek varsa kamilen geriye 
nakletmiştir. Binaenaleyh düşmanın bu yaptı
ğı fecayii tespit etmek ve nesli âtiye ebedî bir 
vesilei intikam olarak nakletmek lâzımdır. 

Bundan sonra müsaadei âlinizle bir iki söz 
daha arz edeceğim. Kuvvet ve mekneti muhafa
za için milletin azim ve fedakârlığında devam 
etmesi lâzım gelmekle beraber ordudaki zâbitan 
ve efratla gerilerde bulunan ailelerinin infak 
ve iaşesinin de fevkalâde haizi ehemmiyet oldu
ğunu zabit ve asker arkadaşlarla görüştüğüm 
zamanki kanaatle arz ediyorum. Şüphesiz ki mil
letimiz kendisinden beklediğimiz bu fedakârlı
ğı da yapacaktır. Ondan sonra yapılacak şey 
efendiler en ufak bir ihtilâfın bile önüne geçmek 
ve tamamen memlekette vahdeti temin etmek
tir. Bu, şartı azanıdır. 

Şunu da arz edeceğim arkadaşlar; Cenabı 
Hakka şükredelim, biz zaferi elde ettik diye 
mağrur olmıyalım, bütün varlığımızı, bütün 
kudretimizi bu dâvaya hasredelim. Ağırbaşlı 
bir millet olarak bulunalım ve hiçbir vakit sâ-
yimizi gevşetmiyelim. Eğer böyle yaparsak dâ
vanın sonuna kadar muzafferaıre olarak gide
ceğimize Cenabı Hakkın inayetiyle eminiz. (Al
kışlar) 
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İt KİS — Kf endim, varın vaat bir buçukta 

itçima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

DOKTOR ADNAN B. (İstanbul) — Reis 
Bey rapor var onu okuyacağım. 

REİS — Pekâlâ efendim. Celseyi yeniden 
açıyorum. 

•/. — Mustafa Kemal Pasa Hazretleri tarafın
dan Meclis Kiyasetine c/önd. rilen harb raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Adn.an Bey<' l'< • n < liye 

1. Sivrihisar'da iğtinam edilen malzemeden 
başka birçok düşman kumandanları ve zabitle
rinin de eşyası d e geçmiş ve bu meyanda düş
man ordusu Başkumandanı Papulas'm beş aded 
nişanı bulunmuştur. Mezkûr nişanlar hâtırai za
fer olmak üzere omdaki kumandanımız tarafın
dan orduya takdim edilmiştir. 

2. Düşmanın yan ve gerilerinden taarruz ve 
takibatımız devanı ediyor. Yeniden birkaç nak
liye koluna taarruz edilerek bu kollar kısmen 
iğtinam ve kısmen tahribolunmuştur. 

3. IJüşman lu.ttı ricatini katlederek 14 Ey
lülde Sivrihisar'a baskın yapan kıtamız kuman
danının verdiği spor lardan birisinin sureti ay
nen berveçhi âtidir : 

Sivrihisar'da Yunan hastanesinde otuz ka
dar Yunan mecruhlarını ziyaretle hatırlarını 
sordum. O esnada düşman taarruza başlamakla 
Yunan tabibleri üsir edilmiş olduğundan nıec-
ruhini yerliden iki Müslüman tabibe teslimen 
ve her ihtiyaçları temin edilerek yerlerinde bı
rakılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Başkumandan 
Mustafa Kemal 
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