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Arkadaşlar, hepimiz, asker olalım, olmrya•hma, orduda kısa veya uzun müddet bayat ge
çirmiş insanlarız. Ben, sivil tıbbiyeden mezun
»olduğum halde hayatımın çoğu orduda geçmiş
tir.
Ben, bir erin veya subayın ihtiyacı nedir,
ihtiyarlan nelerdir, bunu Celâl Dora arfcadaşıanız kadar olmasa bile ona yakın bir vukufla
MHmiektteyim.
Kaldı ki, gittik, ziyaret ett5!k, Kore'deki, bir
liğimizi gördük arkadaşlar. Er olarak, subay
•olarak bütün ihtiyaçları ve hattâ memleketimiz
de temin edilemeyecek şekilde bütün ihtiyaçlarmm karşılanmış olduğunu müşahede etmiş bu
lunuyoruz. Muhterem öelâl Dora'nm tezine gö
re Amerikalı er şu kadar mıaaş alırmış, bizim er
şu kadar maaş alırmış. Bu yarışa yalnız Kore'de
mi giriyoruz arkadaşlar?
(Soldan, alkışlar)
Kendi ordumuz için böyle bir mukayese yapa(bilir miyiz? Eealiteyi arkadaştor, olduğu gibi
önünüze sermek isterim; aldıkları tahsisatla er'lerSmiz de, subaylarımız da ihtiyaçlarını gör
dükten maada sık silk Japonya'ya gidip gelmek
suretiyle bir hayli de eşya tedarik etmelktedirler. Daha fazlasını söyletmesinler bana.
REÎS — Talhtgin Yazıcı.
('Taihsin Yazıcı, alkışlar
geldi)

arasında

kürsüye

TAHSÎN YAZICI (fatanbuıl) — Efendim,
tmulhfterem arkadaşım Celâl Dora'nın fikirlerine
aykırı bazı fikirler ifade edeceğimden dolayı
Ibenİ mazur görsünler. Asırların kahrını çeken,
kafan altında ezilen zavallı Türk Milleti, Ame
rikalılar gübi Karund bir hazineye salıilbolsaydı,
istenilen 90 dolar, 500 dolar kolaylıkla ödenebi
lirdi. Palkat bir çiftçiımizin birçok almteri, bir
çok yorgunluk palhasına istihsal ettiği, meselâ
(bir vagonlulk buğdaya karşı, biz elimize 20 dıölâr geçirdiğimize sevinirken bu 20 doları da
mstgele yerlere verirsek bu milletin tamamen
çökmüş olması iâzımgeılirdi,
Arkadaşlarım, benim ifadem yalnız Kore
(haJkkmda olacaktır.
Benim görüşüme göre, Kore'de bulunan su
baylarımıza ve erlerimize fazla para vermeye
lüzuım yoktur. Çünkü çikolatasından jikletine
(kadar, sigarasına kadar, diş macununa kadar
(buttun ihtiyaçlar düşünülerek bol miktarda vıelülme'ktedir. (Bravo sesleri)
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Ordugâhta para sarfını icalbettirecek bîr se*
(bep yo'btur. Ancak şehirlere gidilmesine müsaa
de edildiği zaman, şehirlere gidenler birkaç dolârlılk alışveriş yapabilirlerdi. Bu da esasen şah
si bir ihtiyaç olmadığından yapacakları alışve*
riş da'ha ziyade hususi bir malhiyet arz eder.
Ben çok para verilmesinin tamamen aleyfhita:
rıyım. Çünkü çok para orada maalesef bâzı a<hlâk zaıflarına selbe'bolmaktadır. (Soldan, t>ravo
sesıleri) Bu bakımdan bugün verilmekte olan pa
ra miktarı kâfidir, fazlası şeytanete yol açar.
Maruzatım bundan ilbaretltâr.
REÎS — Buyurun Vekil Bey.
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETEM MEN
DERES (Aydın) — MÛIhterem arkadaş'larım,
bahsi geçen hareıralılar tamamen Ödenmiştir. Bu
itibarla bir ilişlük ^hal mevcut değildir.
REÎS — Buyurun, Celâl Bey.
CELÂL DORA (Elâzığ) — Efendim, deniz
personelinin tamamen alamadığı harcırahlara
'dair bana yazdıkları mekftulbun tarihi bundan
10 gün evveline aittir. Bunun için alınıp alınımadığını Vekil Bey buradan ifade buyurdular.
Alınmamıştır diye bir iddiam yoktur. Maksadıfm
(burada kendilerini ikaz etmek ve aydınlatmak
tır, almamışlarsa almalarını temin »etmektir.
(Soldan, gürültüler)
REÎS — Rica ederim, Selim Bey, îbrahim
Bey... Bu saatten sonra gürültüyü keselim...
CELÂL DORA (Devamla) — Bu şerefli kür
süden konuşurken asla politika yapmak zihni
yetiyle konuşmuyoruz. Zaten tab'jm da buna
müsait değildir. (Soldan, gürültüler, yapıyorsun
sesleri)
Her nedense iktidara mensup arkadaşları
mızdan, buraya gelip millî müdafaa için müs
pet bir fikir ortaya sürmediklerine şahidolduk.
Onlar yalnız ve yalnız her tarafı gül pembe
göstermek ve kendi arkadaşlarının hoşuna git
mek maksadını güttüler. (Soldan, gürültüler)
REÎS — Rica ederim Celâl Bey, fasıl üzerin
de konuşunuz.
CELÂL DORA (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, demin buraya teşrif eden, Kore'de
* vekil kumandanım olan Sayın Tahsin Yazıcı ile
eskiden aynı rütbede beraber çalışırken sonra
dan rütbeler değişti, sınıflarımız ayrıldı, ken
disi bir tarafa, biz bir tarafa geçince konuşma
ları da değişti. (Soldan, gürültüler, ayıp ayıp
sesleri)
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