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YÜZ YİRMİ YEDİNCİ İNİKAT 

13 Kânunuevvel 1337 Salı 

Birinci Celse 

REİS : İkinci Başkanvekili Adnan Beyefendi 

KÂTİP : 

» 
REİS — Celsei hafiyeyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ YİRMİ ALTINCI İNİKAT 

12 Kânunuevvel İ337 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Ordu Levazımatma, vaziyeti harbiye ve askeriye 

üzerinde Erkânı Harbiyeyi Umumiye Reisi Fevzi Pa
şa Hazretleri geniş izahlarda bulundu ve esnayi müza-

2. — I 

1. — Erkânı Harbiyeyi Umumiye Reisi Fevzi Paşa 
Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonraki askeri va
ziyet hakkında beyanatı. 

REİS — Dün müzakeresine başlamış bulunduğu
muz bir mevzu üzerinde müzakerata devam ediyo
ruz. Söz Mazhar Müfit Beyin. Buyurun efendim. 

MAZHAR BEY (Aydın) — Efendüer dün Fevzi 
Paşanın beyanatı bendenizde hiç bir yeis .ve nevmi-
diye dair bir iz bırakmamıştır. Bunlar esasen yeni 
haberler, ve yeni hadiseler değildir. Bunların hepsini 
iyi kötü biz de biliyorduk. Yalnız bendenizi mütehay-
yir eden kısım memleketimiz içinde ve hariçte yapıl
makta olan ve yapılmak istenilen bir çok fenalıkları 
zikrettiler. Bunu ne için ve ne maksatla söyledikle
rini anlayamadım. 

NEŞET BEY (Üsküdar) — Fevzi Paşa görül
müyor. (Devam sesleri) 

MAZHAR BEY (Devamla) — Efendim şimdiye 
kadar böyle bir şey söylememeleri ve en mühim ha-
disatın arifesinde gelip böyle şeylerden bahsetmeleri, 
her gün bizi çekiştiriyorsunuz, bizim yaptığımız bir 
şey yok. Daha bir takım fenalıklar yeni zuhura gel
miştir. Yapamıyoruz, bilemiyoruz. Siz ne isterseniz 

Not : Bu içtimada kâtip belirlenememiştir. 
M. Ünver 

kerede irad olunan sualleri cevapladı. 13 Kânunuev
vel 1337 Salı günü içtima etmek üzere celseye niha
yet verildi. 

Reis Kâtip 
REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında söz isteyen 

var mı?... Zaptı sabıkı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VANAT 

onu yapınız gibi böyle bir vaziyette konuşmalarının 
manasını anlamadım. Yunanlıların yeni bir hücuma 
hazırlandıklarından bahis buyurdular. Zaten zanne
diyorum ki bilâ istisna Yunanlıların tekrar böyle bir 
hücuma hazırlanacaklarına hükmederdiniz. Yalnız 
Yunanlıların siyasetle içine düştükleri ve arzuları ol
madığı halde bir buçuk senelik hadisat gösterdikten 
sonra tekrar o vadide çalışarak bunu intaç etmeyi on
lar da ümit etmezler. Bahusus Sakarya harbinden 
sonra inhilâl etmiş olarak değil, daha karanlık bir 
vadiye yuvarlanmamak için daha muhkem bir vazi
yet ihdas etmeleri için belki Eskişehir ve Kütahya 
havalisine çekilmiş bulunuyorlardı ve bizim hükümeti
mizin üzerine en çok düşen şey Fevzi Paşa Hazret
leri tarafından sarahaten zikretildiği üzre, İngilizlerin 
yegâne siyaseti olan yıpratma siyasetine karşı yır
tıcı bir surette mukabele etmek lâzımdır. Hükümet, 
Sakarya harbinden sonra, biran evvel Yunanlılar da
ha takviye edemeden üzerlerine saldırmak çarelerini 
aradı ve belki de buna karar verdi, Fakat geçen cel
selerde müteaddit defalar mevzubahis oldu ki hükü
met lâzım gelen şeyleri çakti zamanile yapamadı. Ben
deniz şimdiye kadar bu meselede edindiğim ve gör
düğüm şeylere hükümetin her halde esbabı meşrua 
dolayısiyle bunu ifa edeediğine kani değilim. Düş
man Sakarya önüne geldiği zaman arkadaşlardan bir 
heyet gönderip o heyetin buraya avdetlerine kadar 
malûmatınız ve sizi tenvir eden malûmat hükümet 
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ine derse o idi. Kendilerine itimat ettiğimiz zevatın 
sözlerine biz de inanıyorduk, mesleklerine bizim de 
kanaatimiz vardı. Biz de aynen kabul ediyorduk. Es
kişehir önünde, Sakarya önünde plân dairesinde ya
pıldığına kanaat ettiğimiz zaferlerin neticesi arkadaş
ların kanaatiyle karşılasmasaydı eskisi gibi bunu da 
kabul edip gidecektik. Bununla anlaşılmıştır ki arka
daşlarımız arasından gönderdiğimiz heyet belki daimi 
surette harbi darbın, daimi surette vesaitin noksanı
nı, kudretleri kendi şahsiyetlerinde meknuz olan kud
retleri zafa uğramış ve bu zafın tesirleri altında yü
rümek ve daha zayıf kararlarla yürümek mecburi
yetinde kalmış olan o hassaslarını izhar ettirecek te-
sirat yaptırdınız. Onlar daha faal, daha cevval ola
rak biraz daha bu tehlikeleri uzaklara atmış oldular. 
O gün pek acele bir şekilde az bir zamanda bu ka-
<dar kudreti almış ve bu kudret ve kabiliyetlerle düş
man üzerinde mühim tesirler yapacağı kanaatini ha
sıl etmişken, bu geçen iki üç aylık devrei sükûnda 
düşmana daha ziyade darbe indirmek lâzım gelirdi, 
Halbuki lâzım gelen şeyler yapılmamıştır. Artık bu 
bahis üzerinde daha fazla söz söylemeğe lüzum yok
tur. 

Nispeten yeni ve mühim telâkki ettiğim mesele
nin birisi de Rusya ile tahaddüs eden keyfiyettir. Bil
hassa" bu noktaya arkadaşlarımın nazarı dikkatini 
celbederim. Bilmem izah etmek lâzım mıdır? Garp, 
menfaatini her ne suretle olursa olsun şarkın ma
zarratında temin etmek mecburiyetindedir. Garbın 
menabii iktisadiyesi en ziyade şarktadır ve bu defa 
bu harbi umumî sebebiyle bütün bütün yıpranan 
garp daha şedit bir şekilde şark üzerinde menafii ik-
tisadiyesini temin etmek zaruretindedir. Binaenaleyh 
zannolunduğu gibi Türkiye'ye karşı düşmanlığı bir 
İslâmlık meselesi, bir halife davası üzerinde değil en 
ziyade iktisadi noktai nazarlar üzerindedir. Sırrı 
Bey biraderimizin Londra'da edindikleri bir fikir var
dır. Misafir oldukları otelin yevmiyesi otuzar 
banknottur. Osmanlı banknotudur. Mahiye oda icarı 
olarak 1 ÖOK) liradır. Esbabı saireyi de buna zamme
derseniz ne kadar büyük bir masrafla geçinmekte ol
dukları meydana çıkar. Bununla şark akvamı üzerin
de ne kadar zecri, iktisadi şeyler kullanacaklarını an
lamak kolay olur. Binaenaleyh biz düşünmek mecbu
riyetindeyiz ki kendi milletini yaşatabilmek için bu 
kadar sıkıcı kuvvetler altında şarka doğru yürümek 
isteyen garplilere karşı biz acaba yalnız başımıza 
mı karşı koyacağız? Bittabi hayır. Bu mümkün de
ğildir. Bunun için şarka temayül gösterdik. Belki 
Belki şarkda aynı hisle bize doğru elini uzattı. Fakat 

pek iyi biliriz ki geçen sene altı yedi ay devam eden 
bir müddet zarfında Ruslarla, şark âlemi ile ufacık 
bir ışık göremiyecek kadar karanlık siyasetimiz cer-
yan etmiştir. Buradan Rusya'ya gönderdiğimiz heye
tin başında bulunan adam, - ki Bekir Sami Bey
dir. - Rusya'da bizim şark siyasetimiz aleyhinde ça
lışmış, Batum ve Tiflis havalisinde bulunan ecnebi
lere bu fikrini beyan etmiş, uğradığı vilâyet merkez
lerinde Rusya siyaseti aleyhinde bulunmuştur ve 
nihayet Londra'da en elim, en feci bir cinayeti irti
kâp etmiştir, Zannetmeyiniz ki Londra'da yalnız yap
tığı itilâfnameyi kasdediyorum. Londra'da az çok 
gizli kalmış ve belki de bizim için gizli kalmış ve 
Fransa ve ingilizlerce öyle yapmıştır ki açıktan açığa 
şarkın aleyhinde bir hareketi İngilizlere vadetmiştir 
ve bittabi bunu İngilizler mal bulmuş mağribi gibi 
zaptolunan ifadatını Ruslara varmiş ve o zamandan 
beridir ki Ruslar bize karşı daim'a şüpheli bir arka
daş vaziyetine girmiştir. Yoksa Fransızlarla yaptığı
mız itilâfnameden münbais değildir. Bunun esasını 
pek eski zamnlarda aramak lâzımdır. Bu Bekir Sami 
Beyin yaptığı fenalıktır. Zaman zaman hududa kadar 
gelmiş olan paralar geri dönmüştür. Bekir Sami Be
yin bu siyaseti hakkında Londra'daki hareketi; orada 
Loiçcorç (Lloyd George) ve Gürzonla iki buçuk saat 
kadar devam eden hafi müzakeratta bulunmuştur. 
O müzakerat esnasında siz Yunanlıların yerine bizi 
tutarsanız biz silâhlarımızı Şarka tevcih ederiz, de
miştir. Resmî şekilde ceryan etmiyen bu sözü İngiliz
lerin kâtipleri tarafından Bekir Sami Beyin malûma
tı olmaksızın tamamen not edilmiştir ve kâtip tara
fından ilân edilmiştir. Bu hadisat tamamen bitarafane 
görüldükten sonra Türklere karşı ne hisler beslendiği 
tezahür eder. Kendi etrafında en çok güvendiği ve 
kendi eliyle teslih ettiği hükümetin böyle bir hareke
tine maruz kalması ve bunu en kavi bir surette ha
ber alan Ruslar böyle mütereddidane harekette hak
lı değil midirler? Biz bu meselelerde o kadar fena 
hareket etmişizdir ki arkadaş, dindaş olmaktan ziya
de aynı zamanda ırkdaş olan Azerbaycanlılara da 
ehemmiyet vermedik. Onlarla münakaşatımız kavi bir 
surette olmamıştır. Arkadaşlık edilmemiş. Rencide 
edilen izzeti nefislerinin tatmini için ufak bir hare
kette bulunulmamıştır. BmJan müteessir ve mütees-
siftirler. Valinin Hariciye Vekâletine karşı her defa 
vaki olan teşebbüsüne rağmen bu sefaret evsiz, yurt
suz kalmıştır. Bu sefaret hükümetimize misafir ol
duğu için beş bin lira verilerek bir eV tutmak nezake
tini menetmiştir. Bendeniz bunu en basit bir mesele 
olmak üzere arz ediyorum. Bunun altında menafii 
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rnilliyeye müteallik mesail vardır. Rusların Fransız
larla yaptığımız itilâfnameye taraftar olduklarını hü
kümet buradan söylemişti. Şimdi niçin muğber ol
dular diye bir arkadaşımız suâl sordu. Ruslar Fran
sız itilâfından dolayı muğber olmamıştır. Hatta mü
him bir mevki ihraz eden bir zatın sözünü söyliye-
yim: îtten arkadaş edinirseniz elinizdeki çomağı bı
rakmayınız. Bundan kasdı Fransızlardan, Avrupalı
lardan arkadaş olursa elinizde yardımcı olarak, bazı 
kozları tutun. Bu çomaklardan kasdı, öyle ümit edi
yorum, bu vaziyette bulunan ve daha sıkı ve doğ
ru surette merbut şark ve Azerbaycan ve saire idi. 
Biz bunu tamamen ihmâl ettik. Fransızlarla itilâf 
ederken yalnız bir cihetten kuşkulanmaya mecbur ol
dular. Gazeteleri takip eden arkadaşlar pekâlâ bilir
ler ki Kafkas'taki yeni teşekkül etmiş olan hükümet
lerle ve bu meyanda Türkiye'yi de ithal etmek isti
yorlardı ve Franklen Buyonda bu yolda alenen söyle
mekten geri durmamıştır. Ben Türklerle olan müna-
sebatımı ittifak derecesine kadar götüreceğim demiş
ti. Fransızlarla itilâfa giren Türkiye Hükümeti buna 
uyarak mı itilâf etmektedir? Yani Rusya aleyhine 
hareket etmekle Gürcistan hükümetleriyle birleşerek 
Rusya aleyhine mi bunlar istimal edilecek gibi nok
talardan elbette şüphe etmişlerdir. Fakat bu şüphe
lerini buradaki salâhiyettar zevatın söyledikleri veç
hile artık bu şüphelerini defetmişlerdir. Fakat hadi-
sat bizi bir dereceye kadar tekzip etmektedir. Bu şa
yia üzerine Ruslar bizim hudutlarımızda tahşidat ya
pıyorlar. Bu, söyleniliyordu. Fakat bu gün burada 
resmî bir ağızdan teyit edilmiştir. Fakat şu muhak
kaktır ki daha gelmekte olan fabrikalarımızı her tür
lü vesaitimizi - yüzde bilmiyorum kaçını diyeyim -
f/c 50'sini Rusya'dan tedarik etmekte bulunurken, 
Rus siyasetini böyle ihmâl etmemiz her halde büyük 
fenalıklarımızdandır. Bendeniz şu neticeye varmak 
istiyorumki; meseleyi bu şekilde meydana getirdikten 
sonra hükümetin fena siyaseti, tarzı idarenin fenalı
ğı yüzünden bu gün ölüm kokusu neşredecek bir va
kitte Meclise... 

FEVZİ PAŞA (Erkânı Harbiye Umumiye Reisi) 
— Bir tehlike yoktur. Bunun tehlikesi zannedersem 
bin üç... 

MAZHAR BEY (Devamla) — Paşa Hazretleri 
tefsir etmezden evvel demiştim ki; yeis ve nevmidi 
hiç bir tesir bırakmamıştır. Bunlar bunun ahvali de
ğildir. Harbe başladığımız zaman İngiliz casusu de
vam ediyordu. Bu günden aşağı değildi. Elbette o 
zaman halifenin teşviki ile başhyan fesat memleke

tin dahilinde daha tahripkârda Daha zayıf ve natu-
van idik. Binaenaleyh dünkü, Paşa Hazretlerinin be
yanatı fena tesir bırakmak mahiyetinde değildir. Mak
sadım bunları bu günün ve dünün hadisesi gibi te
lâkki değildir. Bu beyanat çok zamandan beri mev
cut olan ve kemali şiddetle hükümetin takip ettiğini 
ve fakat önünü alamadığını göstermiştir. Yoksa bu 
gün bunlar yeni meydana gelmiş şeyler değildir. 

FEVZİ PAŞA (Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi) 
— Dün arz ettiğim bir haftalık malumattır. İki ay 
evvelki ve olmayan şeyleri ben size arz edemezdim. 

MAZHAR BEY (Devamla) — Hükümet bunlara 
en son zamanlarda muttali olmuştur. Daha evvelki 
istitlâatım Yunanlıların aleyhimize tedarikâtta bu
lunduklarına dairdi. Nitekim bendeniz Antalya'da 
bulunduğum zaman musırren istihbarat dairesinden 
geçen şeyler Yunanlıların cenup kuvvetlerini geriye 
çekdiklerine dairdir. Bugün de vaki olan is-
titlâaat belki bir haftalıktır. Yunanlıların har-
betmiyeceğine ve Eskişehir'i, Kütahya... bellki bu is
tihbarat bir zamanlar kendilerinin de itiraf ettikleri 
veçhile, kendilerinin tedabirde gevşek bulunmalarını 
intaç etmiştir. Biz İnönünden sonra damarlarımızı 
gevşettik. 

Ben iddia ediyorum ki İngilizler bu işe başladığı 
dakikadan itibaren bu ihzaratın arkası kesilmemiştir. 
Eğer kesilmiş gibi görüinmüşlerse mutlaka bizim va
zifemizi hüsnü ifa etmediğimizden ileri gelmiştir. Ge
rek bu casus teşkilâtına karşı yapılacak icraatta ve 
gerek bunları istihbarda hükümet lâyık olduğu de
recede çalışmamıştır. İfa etmedikleri, beyanatları ile 
ve ceryan eden hadisatla sabittir. Siyasetimizde de 
bir şey yoktur. Hariciye Vekiliniz kendi iştihadı ile 
Rusya ile aramızı açar. Buradaki mebuslar vazifele
rini yapamaz, çünki cereyanı siyasiyeyi anlamak üze
re kâfi derecede menabi yoktur. 

Ancak buradan, şuradan gizli olarak toplayacağı, 
arkadaşlarından alacağı mektup ve maıîumatla ka
lır. Hariciye Vekili vereceği malumatta kendi noktai 
nazarına muvafık olanlarını bildirir. Çünki siyaseti
nin aleyhtarıdır. O zat ki garp siyasetinin taraftarı
dır. O zat ki teşkilât... Efendiler siz nasıl oluyor da 
siyasetinizi tedvir etmek... siniz. Bugün ikim iddia 
eder ki vekifllerimizden biri şahsen beyanatta bulu
nurken teşkilât kanununa kabili tatbik değildir? Bu 
nahiye kanunu, kanunu ceza vardır, ve sairedir diye 
her gün söylemekte iken vekillerimiz de... kanunu 
dairesinde idarei müzakerat ediyoruz. Açık ve doğ-

I ru söyliyelim efendim. Bu böyledir, Yoksa bunların 
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üzeri açuk devam edip dururken ve ayrı ayrı bunu 
böyle beyan edip .dururken, sonra bir şekil meselesi 
okluğunu söyler, yüksek ağızdan teşkilâtı Esasiyeci, 
yüksek ağızdan misakı mülki görünür, itimat alır 
gider. Paşa Hazretleri ne demek istiyor? Nemrut 
Mustafa'nın geçen seneden beni dolaşdığı bu günün 
işi değildir. Falan tarafta ingilizler böyle ifsat yapı
yor, denilmekle bana bunlar öyle bir his veriyor ki 
biz bu gün biraz müşkil mevkide gibiyiz. İşte söylü
yoruz. Yarın aksî bir netice hâsıl olursa bizi muaha-
ze etmeyiniz demektir. Bazı fena noktaları göster
mek istediler. Yoksa Meclii'si Âlinizi kendilerince çok 
kıymettar addetmek istedikleri beyanatları ile ikaz ve 
tenvir mi etmek istediler? Henüz bu noktayı hallede-
memiş bulunmaktayım. 

Efendiler daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. 
Eğer bu misaller kâfi ve vazıh ise benden izce bize 
bir fikir vermektedir. O da; MecMn bütün işlere ta
mamen vaz'ıyed etmesi mahiyetindedir. Teşkilâtı Esa
siye Kanunumda bir madde vardır. İşlerinizi kendiniz 
görünüz. Samüımiiyetîe iddia ediyorum ki bendeniz bu
nu istiyorum. Ne olursa olsun insanlar, pek azı is
tisna edilirse, hudbindir. En büyük insanlar en çok 
nefsine itimat edenlerdir. Bir çok kuvvetli vekiller 
seçiyoruz. Tabii daima Heyeti Celilenizle istişareyi 
bilüzum ve kendi iktidarı ile gayrı kabili telif gör
mektedir. Bu belki bu hissin tesiriîe gayet doğru ya
pıyorum diye olmaktadır. 

Ancak bînnetice arzettiğim gibi fena neticelere 
vardırıyor. Bu, insanlığın icabatındandır. Falan ve 
filân zat için söylemiyorum. Ben de gitsem öyle ola
cağını, falan efendi de gitse böyle olacaktır. Bugün
kü vekayi yarın için de bizleri korkutmaktadır. Bu
gün sıhhati umıumiyeyi temin etmezseniz, yalnız or
dunun levazımatmı temin etmekle muvaffak olamaz
sınız. Bu gün 16 liva dahilinde çiçek hastalığı girmiş
tir. DaM'tde bu ilerlemektedir. Buma mukabil bir şey 
yapılmamıştır. Belediyenin aşı meurlarmı askere al
mışlardır. MemÜeketin kurtarılmasında hepimiz be
raberiz. Yalnız sevkıyat' meselesini temin ile iş bit
mez. Bu benim söylediğim mesail de harp mesele
sinden aşağı düşmuyen şeylerdir. Vesait vermezseniz,-
Sıhhiye Vekâletini teçhiz etmezseniz sizin askere ala-
öağiinız babaların memlekette terk ettiği evlâtllarının 
bayatı tehlikede kalırsa onların maneviyâtını kırar ve 
herşeyi yapar. Bu giin İnebolu'da, Kastamonu'da idi-
har edilmiş bir çok elbiselerimiz varmış. Beş on gün 
evvel oralardan gelen arkadaşlarımız söylediler. Aca
ba nekadar miktarı buraya nakledilmişltir? Acaba 

buruda Nafıa Vekâletinin şimdiye kadar o yola bak
mamasından dolayı bir kabahati var mıdır? Nafıa 
Vekâleti hiç yola bakmamıştır ve bu gün Nafıa Ve
kâleti bunlarla meşğûl olmıyacaktır. Para yoktur de
yip çıkmak doğru mudur? Sonra vebayı bakarı me
selesi şayanı nazardır. Binlerce hayvanatı bakar iye 
bu gün vebayı bakariden ölmektedir. Kıtaatı askeri
yenin nakliyatını yapan hayvanatı bakariyedir. Ve
bayı bakarı mevzubahis olduğu zaman serom istih
salini işitmiştim. Biz bunu lağvettik. Bu gün iki lira
lık bir masrafla iki bin tane öküz kurtarıyor. Mem
leketin müdafaası ayrı ayrı şeyler midir? 

Binaenaleyh mesele ne Müdafaa! Milliye mesele
sidir, ne de diğer bir Vekâlet mesel esidir. Bir birin
den hiç ayrılmayan bilumum umurun meselesidir. 
Bunda Meclisi Âlinizi şimdiye kadar benim gibi ace
mi mebusları esıki yollarda yürümeğe ve eski teşrii 
meclis nizamname! dahilîsile bizi daima yürütmeğe 
sebep olanlar iyi kötü medhaldardıriar. (Alkışlar) Pe
kâlâ takdir- buyurursunuz ki mebusan devair rüesa-
sına yemi arkadaşlarımız geldikçe biz eski şeylerimiz
den vaz geçtik. Dün kemali hararetle kabul ettiği
miz Teşkilâtı Esasiye Kanunu aleyhinde bir cereyan 
doğmaktadır. 

Arzetmek isterim ki iyi düşünelim. «Bize garp lâ
zımdır. Garp ile hemen uyuşabm. Hatta biraz ileri 
gidelim Rusya gibi zayıf bir dost ediınmektense biraz 
daha fedakârlık ederek İngiltere gibi kavi devleti 
dost edinelim. Diyenler», oldu. Artık bu müelliim ne-
Çayiç karşısında dahi bunlar bir azabı vicdani duy
muyorlarsa ben hata ediyorum, itiraf ediyorum ki 
bütün sulh meselesi lehinde bulunmak Paşa Hazret
lerinin buyurdukları gibi damarlarımızı gevşek tut
mak demektir. Sulhu kimlerle yapacağımız malum
dur, Hatta bendeniz itiraf .ederim ki; geçen gün bu
rada hariciyeye ait bir takrir yaptım. Sonra kendi 
kendimi bir yokladım. 

Aoaba İngiliz propagandasından bilmiyerek ben 
de mi müteessir olmuştum. O takrirde diyordum ki: 
«ingilizler evvelce bir daha gelmişler, bunu çarşıda, 
kahvelerde duyuyoruz. Ne olmuştur ve ne oluyo
ruz?»! Bendeniz bu takriri imza ederken biraz daha 
izahat almıştım. Hakikaten mühim bir teklif vaki ol
muş. Bunu da ceffelkalem reddetmişler, bunu da 
mevsuk bir mahalden haber aldık denmişti. İngiliz
ler, bu da Meclisinizin malûmatı olmaksızın böyle 
mühim bir meseleden haberdar edilmiyerek redde
dilmiş olmasından, bunu Meclisinize mal etmek iste
miş. Fakat neticede (anladık ki; ne evvelden gelenler 
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böyle bir şey, ne de sonra İngilizler böyle bir şey 
yapmış değillerdir. Bütün milletin anasına bir sulh 
ceryam vermek ve sulhun y'ne yapılmadığından do
layı millleti olasında bulunan riiesasma hücum ettir
mektir. Hariçte, «İngiltere İki üç defa müracaat et
miş, bizimkiler sulha yanaşmıyorlar.» Propagandası 
müessir olabilir. Binaenaleyh böyle sulh lehinde ya
pılan propagandalar dimağbaırda mühim izler bıra-
ıkır. Bizim zihnimizde bu şüphenin olmaması için de 
her şeyden Meclisin haberdar edimesi lâzımdır. 

ÎHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim müza
kerenin müsbet bir netice vermesi ve uzamaması için 
Heyeti Vekile Riyasetinin bundan maksadı ne oldu
ğunu bize beyan etmesi lâzım gelir. Menaibii muhte-
lifeden istihsâl ettiğini söylediği beyanatından mak
sadı; tedabiri lâzime ittihazında aciz gösterdiğinden 
midir, yoksa tedabiri lâzime almış mı? Bunu yapa
caklarsa yapacaklarına dair temıînat verirler, yapa.-
mıyacaklarsa çekilirler. 

SALÂHADDÎN BEY (Mersin) — Bu nokta çok 
mühimdir. 

FEVZİ PAŞA (Erkânı Umumiye Reisi) — Demin 
de söylediğim veçhile büyük bir tehlike var da onu 
atmak için değildir. Vaziyeti gayet sarih bir surette 
Heyeti Aliyenize arz ederek mütailaat ve müzaikera-
tından geçirdikten sonra bir veçhe tayin ederekten 
yürümek istiyoruz. Hükümet bu aldığı malumat üze
rine, bunda bir tehlike yoktur, fakat esas tehlike sulh 
propagandasına kapılarak gitmemek için... 

SALÂHADDÎN BEY (Devamla) — Bizim için 
tavsiye buyuracağınız noktayı anlıyorum. Bendeniz 
zannediyor ki bu bizim için pek kolaydır. Hükümet 
istediğini matbuata yazdırır. 

FEVZİ PAŞA (Erkânı Umumiye Reisi) — Efen
diler bendeniz zannediyorum ki matbuatla atanızda 
büyük bir fark vardır. Matbuata vereceğim başkadır. 
Heyeti Celilenize üryan hakikati söylerim. Teşrii ve 
icrai kuvvetsiniz. Size söyleyeceklerimi matbuata ata
mam. söyliyemem. Bendeniz size hakikati söylüyo
rum. Matbuatta gördüğüm sulh ceryanını izale et-
melk üzere onlara lâzım gelen talimatı verdim. Gelen 
haberlerin en iyilerini geçiyoruz. Bunların içinde bir 
çokları vardır ki neşri caiz değildir. 

OSMAN FEVZİ EFENDt (Erzincan) — Fevzi 
Paşa Hazretlerimin beyanatından bir kaç şey üzerine 
müzakere ceryan ediyor. Birisi bir kaç aylık maziye 
aittir. Diğeri siyaseti hariciyemize ve diğer birisi de 
müstacelen tevessül edilmesi lâzım gelen tedlabire 
aittir. 

Bir de buna ben ilâve edeceğim: Dahilde hak ve 
adalet notasına atfı nazar olunup olunmadığına... 
Birinciye ait notktai nazarımı hulâsa ediyorum. Şim
diki hâl - zannımca - mazi ile iştigale vakit bırakmı
yor. Ondan sarfı nazar edelim. O hesaplan ferdaya 
bırakalım. Bendemizin maruzatım budur. Çünki geç
mişe atfı nazar edersek ( ) dedikleri 
gibi vaktie ona tevessül etmediler. Şimdi onların fe
lâketi zuhur etti. Bir otomobil mukabilinde iki yüz 
kağnıya muhtacız, dediği halde şurada kendisine 
maarica hatırlattığım o hayvanat bugün telef oldu. 
gitti. 

İkincisi; siyaseti hariciyemiz. Acaba biz kimi, 
hangi tarafı memnun edebilmişiz? Siyaseti hariciye
mizi tedvir eden eller bize ne yapmıştır ve bize ne 
gibi şeyler temin etmiştir. Bizim siyasetimizi hariçte 
tedvire memur olanlar ne yapıyorlar? Biz Garp ile 
tesisi münasebata çalışurken elde ettiğimiz Şarkı ka
çırıyoruz. Buna teessüften başka bir şey diyemem. 
Lâkin bundan sonra ey i düşünelim. 

Üçüncüsüne geliyorum. Yani bendenıizce düşünü
lecek cihet budur. Selâmet ve gayemizin hususulü 
için yapılması icabeden şeyler, - ki mukaddemat ser-
diyle tasdi etmiyeyeyim - zannı aoizaneme göre ikiye 
ayrılıyor. Birisi cepheye ait olan kısmı, diğeri dahile 
ait olan kısmı. Cepheye ait olan meselede mütehassıs 
olan kimseleri oraya göndermek lâzımdır. Hükümet
le teşriki mesai etsin. 

İkincisi; dahile İngilizin desais ve mefsedetinin 
mahvı ve memilekete sokmamak ve tesirini kaldırmak 
için ne yapmak lâzım geliyorsa onlara da tevessül 
edilmelidir. Her işten evvel akça lâzımdır. Bunun ça
resi nedir? istikrazı dahilî mi yapacağız, ne olacak? 
Bunu da reyi âlinize bırakıyorum. Elhasıl parasız hiç 
bir şey görülmez. Harbi yapacak paradır. Bendenizin 
maruzatm bundan ibarettir. 

Bir de dördüncü ilave edeceğim. Gerek memur
lar, gerek bazı müteneffizler halka doğru biz burada 
bağırdığımız, çağırdığımız zaman kurt gibi gidiyor
lar, insan gibi gitmiyorlar. Bunun İslahı lâzımdır. 
Çünki zulüm ile Hükümet payıdır olamaz, dinimiz 
adalet emrediyor, diyaınetsizlik halkı istila ediyor, 
adalet olmazsa muzafferi yet de olmaz. Efendiler, ma
neviyat lâzımdır. Bizim sukutumuz maneviyattan ol-
ru, Harbi umumide. Zulüm arşa çıktı, hatta diyanete 
Ayasofya'larda kurşun attık, bunları unutmıyalım. 
Öyle ise biz kendimize gelelim. Adaleti, diyaneti hal
ka verelim. Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 
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İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Efendim, Pa
şa Hazretlerinin dünkü beyanatı, düşmanımız bil
hassa İngiliz'in âlemli islâm üzerindeki hunharlığına 
alet olan Yunanın son taaruz hazırlığına dairddr^ 
Velev bu dakfikada olsun, velev ki üç ay sonra ol
sun bugün âlemi lislâmın geçirmekte olduğu buhran 
ve binnetice hayattı istiklâlimize taalluk eden siyaseti 
hariciye bizi düşündürecek mesaili mühimmernizden-
dir. Bugün bir taarruz karşısında bulunuyoruz. Bu
na Meclis doğrudan doğruya vaziyet etmelidir veya
hut şimdiye kadar olduğu gibi vekâletlerle birlikte 
idaresi vardır. Pekâlâ takdir buyurulur ki bizim 
Islâmiyetten başka bir kabahatiınıiz yoktur. Şimdiye 
kadar vatanımızın istiklâli ve hayatımızın idamesi 
noktasından dökmğümüz kanlar ve feda ettiğimiz 
canlar onların ihtirasını celfbetmiştir. Bize karşı bir
çok taarruzlara sebep olmuştur. İngilizler bir taraf
tan efkârımızı iğfal için, bir taraftan propaganda-
îariyle diğer r taraftan sulh sözleriyle efkârı oyalarken 
öbür taraftan Yunanlıları daha kavi bir surette 
tanzim ederek üzerimize taslit etmeik istiyor. Şu 
halde belki bugün veyahut üç ay sonra bir harp kar
şısında bulunacağımızı ve netice itibariyle muzafferi- j 
yetimize kanaati kâmile hissetmekle beraber, biraz 
müşikülâata uğrıyacağımızı ben de hissediyorunL 
Efendim, taarruz olsun, her ne olursa olsun, is
terse bütün Garp kılınçlarını çeksinler, bütün dört 
tarafımızdan sarsınlar, bu kuvvet ve iman bunların 
hepsine karşı gelecektir ve neticei mes'udu İnşallah 
idrak edecektir, Bunu sununla istihlâl edebilirim ki, 
İngilizler bigayri hakkın İzmir'i Yunanlılara işgal 
ettirdiklerinde biliyorsunuz ki hiç bir propagandaya 
hacet kalmadan ahalimizin doğrudan doğruya ruhun
dan kopan azmü celâdet ile, ufak tefek hatalarla 
beraber, düşmana karşı geldiğimiz ve kılınç çektiği
mizin neticei mes'udesi bugün ikiyüz bin kişilik bir 
ordu vücuda getirmiştir. Yalnız Meclisi Âlinizden 
istirham ettiğimiz bir şey varsa lâkayıt kalmıyalım. 
İngiliz siyaseten uyuşacak, Fransızlarla itilâf ettik. 
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İtalyanlar iyi bir millettir diye iğfal ediUmiyelıim. İn
giliz bütün dünyanın mihveri siyasisidiir, bütün dün
yanın devletleri İngÜterenin siyaseti altındadır. Onun 
amaline hizmetten başka bir şey yapmazlar. Rica 
ederim, bugün Fransa İngiltere'nin amalinden 'baş
ka bir hattı hareket çizemez. İtalya İngiliz (kuvayı 
bahriyesinin tahtı tesirindedir. Bütün siiyesieti İngi
liz siyasetine merbuttur. Bunların hepsi Islâmiyeti 
mahvetmek için uğraşıyorlar. TaMbedilen gaye bir
dir. Buna (karşı bütün Meclisi Alkiliz ve bütün efradı 
millet yekvücut olarak ne yapmak lazımsa yapıl
malıdır. Bendenizin kanaatime gelince; geçen gün 
biraz arz ettim. Bu harbin merkezi sıkleti doğru
dan doğruya Asya'yı Suğradır. Anadolu'nun bütün 
âlemi islâm üzerindeki nüfuzunu kırmak için çalışı
yorlar., Ordumuz ne dereceye kadar hazırlanmış, 
ülbas edilmiş ve cephanemizin maktan nedir? Bir 
taarruza karşı bizim ne dereceye kadar hazır bulun
duğumuzu Erkânı Harbiye ve Müdafaai Milliye ve 
Başkumandan daha iyi bilir ve ihtiyacı takdir eder. 
Bendenlizin arz edeceğim, şimdi cephenin vaziyeti 
inhinali ve aynı zamanda Eskişehir'e doğru girmiş 
bir vaziyettedir. Çivril cephelerinde doğrudan doğ
ruya ve Sandıklı istikametinden ayrıca bir hat şöy
lece... Şu halde bu vaziyet itibariyle Zincirli'ye ka
dar takibettiğimiz plânlarda daima merkezî bir hal 
iktisap ettik. Yani düşman taarruzuna karşı cihete, 
yani düşmanın taarruzunu cepheden kırmak liçin lâ
zım gelen tetlabire tevessül ettik. Halbuki cephenin 
yanlarını ihmal ettik. Cephenin yanları vaktiyle tak
viye edilmiş olsaydı şimdi doğrudan doğruya Sakarya 
Cephesi ve belki düşman bazı hareketini bu derece 
izhar edemiyecekti, daha fazla zayiat verecekti. Bu 
mesele hakkında beş altı mevat üzerine noukatı na
zarımı tespit ettim. Kabul ederseniz Riyasete tak
dim edeceğim. 

(Teklif okundu.) 
REİS — Efendim, müzakere daha çc4 uzaya

cak. Beş dakika teneffüs edelim. 
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REİS — İkinci celse açılmıştır. Buyurun Yunus 
Nadi Beyi 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Fevzi Paşa Haz
retlerinin vaziyet hakkında verdikleri izahat, Meclisi 
Âliyi pek haklı olarak büyük bir asabiyete sevk eyle
miştir. Bu pek ziade şayanı şükrandır. Çünkü Fevzi 
Paşa Hazretlerinin beyanatı, Edirne'de o kadar ehem
miyeti haiz bir şey yoktur zannında bizleri bilakis 
Edirne'de pek mühim tehlikeler bulunduğu noktasın
da ikaz etmiştir. Meclisi âli Edirne'de böyle pek mü
him ve pek yakin tehlikeler olduğu zaman asarı fii-
liyesini göstermeyi aşariyle ispat etmiş bir meclistir. 
Meclisi âli tehlikeye düşen vatanı kurtarmak için top
lanmış bir meclistir. Elbette tehlikeler devam ettikçe 
maksadı hakiki üzerinde devam edecek ve toplandığı 
zamanlardan ve toplanmakta olduğu ulvi maksatlardan 
sarfınazar edecek bir Meclis değildir. Pek yakin bir mi
sal olarak, Sakarya meselesini biliyorsunuz. Ordumu
zun Sakarya'dan evvelki vaziyetini de biliyorsunuz. Sa
karya'dan evvel ordumuzun ne olduğunu ve bize ne hal 
ve vaziyette gösterilmiş bulunduğunu da biliyorsunuz. 
Kütahya'dan yukarıya doğru bir vaziyette iken ordu
muzun en kuvvetli bulunduğu hakkında teminat almış. 
duruyorduk. O vakit Yunanlıların taarruz edip etmeye
cekleri bir zamanlar meşkûk görülmüş idi ve düşman 
taarruz etmezse çok yazık olur gibi endişede bulunan 
birtakım salahiyettar kumandanlar vardı. Ordunun va
ziyetinden o kadar emin idiler. Onlar bize emniyet 
vermişlerdi ve Meclis de galiba bizce yapılacak bir iş 
yoktur diye bu emniyete itimadan duruyordu. Afyon'u, 
Kütahya'yı terkederek Sakarya'nın arkasına çekildik 
ve ordumuz en zaif bir vaziyete ve davayı milli 
büyük bir uçurumun kenarına gelmişti. Altıntaşdan 
ricat eden ve Eskişehir'i terkeden darma dağınık olan 
ve magneviyatı bozuk yirmiikibin kişiden ibaret olan 
bir ordu kabil değil yüzbin kişilik Yunan ordusuna, 
bu muhacim kuvvete galebe edemez dendi. Fakat 
efendiler fennin bu icabı katisini tekzip eden şey; 
Meclis demişdirki «ilerleyemeyecektir» ve yirmi bin ki
şilik bir orduyu yirmi gün zarfında 78 bin kişiye ib
lağ eden yine bu Meclisdir, bu millettir. Gayretinin 
semaratını harika suretinde göstermiştir, Bunu biz bi
liyoruz. Dünya bilmiyor. Bunu dünyada öğrendiği za
man tarih hayretle kaydedecektir ve tarihe hayretle 
kayıd için Anadolu'nun içerisinden ta Erzurum'dan, 
ta bilmem nereden efrat, mühimmat, levazım nasıl 

CELSE 

gelmiştir, bu muhale nasıl vücut verilmiştir, diyecekler
dir. 

Fevzi Paşa Hazretleri beyanatlarında vaziyetin 
ciddi olduğunu söylediler. Kendilerine çok teşekkür 
ederiz. Meclis vaziyeti böyle çok yakından gördüğü 
zaman vazifesini yapacaktır ve Fevzi Paşanın söyle
dikleri mehalikin hiç yeri kalmayacaktır. Bu Meclisin 
ve bu milletin gayreti önünde elverirki biz hakikati 
halden günü gününe haberdar edilmiş olalım. 

Fevzi Paşa Hazretlerine teşekkür ederken bu nok
tada tebarüz eden bir mesele var. Buyurdular ki ga
zeteler sulh havadislerini yazıyorlardı. Bu havadisler 
Avrupa'ya giden ve mekasıdı mahsusa takip eden he
yetin İngilizlerle beraber sureti mahsusada bizi uyan
dırmak için neşrettiği havadistir. Gazetelere geçen 
bunlardır. Bunlar böyle olurken belki Meclisin aza
sı rahat ve huzurla oturuyorlardı. Halbuki ben ha
kiki raporları alıyordum, vaziyet hakkında ve siz ra
hat uyku uyurken bizim uykumuz kaçıyordu, buyur
dular. Efendiler; Fevzi Paşa Hazretlerinden çok rica 
ederim; bize günü gününe malumat versinler ve bizi 
ikaz etsinler. Efendiler, şimdiye kadar geçen tecrü
belerden de istifade ederek, badema mesalihi ümmeti? 
mukadderatı millete vaziülyed olan Meciis yakından 
takip etmek ister. Biz bu kadar muazzam bir işin me
suliyetini, Ali'nin Veli'nin sırtına yükleterek günü gü
nüne hayat ve mesaili maliye ne cereyan almaktadır, 
bunu bilmiyoruz. Meksadı milli ancak bunu tayin ile 
tecelli eder. Bu vesile ile tebarüz eden noksanın asarın-
dandırki- Fevzi Paşa ve arkadaşları Heyeti Vekile 
tabii bu hakayika vakıftırlar- onlar diyorlar ki, filha
kika sulh olmak ihtimali pek azdır. Öyle iktiza .eder 
ki ta Akhisar'da iken sulh yapmayan düşman şimdi 
yapmaz, Bunun imkânı mantıkisi yoktur. Bu böyle iken 
hakayiki ahvale daha ziyade vakıf olan heyeti Ve
kile -kabine şeklini almıştır maalesef- Meclis hakayiki 
ahvalden bihaber, burada af kanuniyle meşguldür. 
Heyeti Hükümet bir tarafta, Meclis bir tarafta... Mec
lis hakikati ahvalden bihaberdir. Onun için burada 
af kanuniyle meşguldür. Anlarda hakikati ahvale va
kıf olsalar af meselesiyle nasıl iştigal edebilir? (Bra
vo sesleri.) 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Nadi Bey; affı ne
den karıştırıyorsunuz? 

YUNUS NADÎ BEY (Devamla) — Efendim, şa
yanı teşekkürdür ki Fevzi Paşa bu beyanatta bulun
dular. 
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Meclis, vazifei vataniyesi itibariyle mühim ve ta
rihli bir vazife karşısındadır. Meclis badema mesaili 
hayatiyemizi yakından takip edecektir. Mesuliyet; 
geçen de buraya bir lâyihai kanuniye geldi, dûrudiraz 
müzakeratı mucip oldu. Meclisin vicdani samimisin
de gördüm ki; Meclis kabine şekli kabul etmemekte
dir ve bunda Meclis yerden göğe kadar haklıdır. Bu 
Meclis tarihte emsali olmıyan mecalisdendir. Bu Mec
lis bu memleketin hayatını temin edeceğim diye icraî 
ve teşrii salahiyetleri nefsinde cemederek işe girişmiş
tir. Binaenaleyh işleri kabine şeklinde, hakayika gay
ri vakif olduğu halde zaman zaman kendisine getiri
len haber ile heyecan içinde kalamaz. Her şeyi her 
dakika için takip edecektir ve bunun amelî neticesi 
bu olacaktır. Meclisçe kabul edilmiyen lâyihai kanu
niye Kanuni Esasi Encümeni ile Encümeni Mahsusun 
içtimaında müzakere olunmaktadır. Orada Meclisi 
âlinin vezaif ve salahiyatı ve Vekiller tarikiyle bu ve-
zaifin suveri icraiyesi tasrih olunacaktır. Kendi ka
naatime göre mesulü hakikinin kendisi olduğu tespit 
olunacaktır ve işlerini bu suretle yakından takip ede
cektir. Meclisin noksanı bu idi ve bu noksanda zail 
olacaktır. Temenni ederiz ki Encümen buna bir an 
evvel gayret etsin, getirsin. 

Acilen yapılacak bir vazifeye gelince; harp mese
lesi ve mesaili sairemiz için bir harp komitesi Mec
lisin içinden harp işlerini takip etmek üzere Meclis 
namına böyle bir komitenin intihap edilmesi lazım 
gelir. Belki bunu yapmakta Meclisi âli taâcil edebilir 
ve tacilde isabet eder. Bu işin ameli neticesi bundan 
ibarettir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaşlar, 
bu gün burada huzuru alinizde mevzubahis olan me
sele, zahirde yalnız müdafaai milliye ve siyaseti hari
ciyemize tealluk eden bir meseledir. Halbuki mesele
nin şekli hudusu itibariyle, yani Fevzi Paşanın bura
da olan beyanatı itibariyle, şuraya buraya iliştiği 
teferruat itibariyle görülüyor, ki bunlar bütün Hükü
met makinesinin hayata taalluk eden meseleleridir. 
Bu husus da uzun lafla rahatsız etmek istemem. Ben
denizden evvel gelen hatip arkadaşlarımdan Dr. Maz-
har Bey güzel izah etti. Müdafaai Milliye deyince 
ordu ve ordunun arkası değil, onların sıhhatini ve-
sairesini muhafaza etmek ve ilâ... gibi bir takım va
zifeler vardır. Meselâ umuru hariciyeye veya buna 
müteferri hususta mucibi istizah olacak sözler mev
cuttur. Şu halde bendeniz bu meseleyi böyle kavra
dığımdan, evvelemirde memleketimizin beynelmilel 
vaziyeti nedir? Müdafaai MiIIiyenin vaziyeti nedir ve 

bunları temin edebilmek için onun istilzam ettiği mu
amele nedir? Bu cihetten meseleyi muhakeme etmek 
isterim. 

Efendim beynelmilel vaziyeti izah edebilmek için, 
bir nokta da izah etmek isterim. Bugünün bütün si
yasiyatının mastarı şan ve şeref meselesi değil, doğ
rudan doğruya mide meselesidir. Yani adamakıllı ken
di nefsimce idrak ettim, yahut hepimiz idrak etmeğe 
mecburuz ki devletin siyaseti hariciyesini ve istinat 
ettiği vaziyeti hesaplı bir surette kesdirebilmek için 
bilmek lâzımdır ki, bugün siyasiyatın mihveri, mas
tarı, esası iktisadiyattır. Bunu ispat etmek için iki nok
tayı kısaca hatırlatmak isterim. Biri, harbi umumî 
nasıl çıktı, nereden çıktı; hepiniz bilirsiniz.. İkincisi, 
harbi umumiye kadar devletimizin dünya meselesin
de, iktisat itibariyle ne rol ve mevki işgal ediyordu. 
Bunu anlamak için de bir iki şey söyeyeceğim. Fran
sız devletinin, 1909'dan 1913'e kadar beş senelik it
halâtı 38 milyon iki yüz yirmi dört bin frank, ihra
catı 31 616 000 fanktır. İkisi arasındaki fark altı mil
yon kadardır. Yani her sene bu kadar açığı görülü
yor, Halbuki Fransa devletinin hakiki para ithalât 
ve ihracatına bakarsak bu beş sene zarfında 196 mil
yonluk ihracat yapmış ve (20$) milyon frank kazan
mıştır. İngiltere'ye bakarsak bu daha müthiş. Beş 
misli fazla bin milyon (bir milyar) frank kazanılıyor. 
Arkadaşlar biliyor musunuz bu paralar nasıl kaba
rıyor? Haricî memleektlere vazettiği sermayeler ve 
oradan halktan çaldıkları paralar ve cebir vesaire ile 
suretiyle aldıkları ve bizim çalışarak bin zahmet mu
kabili kazandığımız paraları kendi kasalarına koymak
la bu -açıklar kapatılıyor ve her sene biraz da bize 
ilâve ediyorlar. Harbi umumide devletler vesaiti is-. 
tihsaliyelerinin nısfım feda ettiler^ Vaziyet o hale gel-
diki İngiltere'de fabrikalar harbe tahsis edildi. Eski 
muvazenet perişan oldu. Şimdi eski muvazeneti ikmâl 
için bizler daha ziyade esir bir vaziyette çalıştırılmak 
isteniyoruz. Bundan hulâsa etmek istediğim şudur ki, 
ellerinden gelirse azami şeyler isteyecekler, yok buna 
muvaffak olamazlarsa sermayelerinin burada işleme
sine müsaade ederek açıklarının kapanmasına bir de
receye kadar yardım etmektir. Bunların açıklarını ka
patan diyar şarktır ve onun başında da Türkiye var-. 
dır. Bu itibarla Türkiye'ye adavet gösteriyorlar. On
larla anlaşabilmek için bunu kabul etmeğe mecburuZj 
O suretle memleketimizi müdafaa edeceğiz ki onlara 
esir olmayacağız ve onlar da bunu anlıyacaklar ve o 
vakit soymakta oldukları diyarın içindeki Türkiye ile 
barışacaklardır. Ben demiyorum ki hiç bir zaman 
sulh yapmıyacağız. Fakat Türklerin bir darbı meseli 
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Vardır; Bir şey ne kadar tekrar edilirse zihnimizde o 
kadar yer eder. Şimdi bizim hareketimiz, bizim istik
lâlimizi kabul edecek adamlarla sulh yapmak ve fa
kat onlara alt olmamak, yeni sergüzeştlere girmemek
tir. Birinci hattı hareketimiz bu olmalıdır. 

İkinci mesele; doğrudan doğruya ordumuzun. Yu
nan ordusu ile olan muharebatı. Burada gerek dünkü 
celsede ve gerek daha evvelki celsede Fevzi Paşa 
Hazretlerinin beyanatından anladığıma göre, adeta 
taarruza geçmeğe ve bizi bir kış harbinden kurtara
rak bir an evvel işi bitirmek mevkiinde olan ordu
muzun mağlubiyeti... Bir mebus arkadaştan işittiğim 
veçhile Refet Paşayı... Bilâkis biraz evvel Mazhar 
Beyin söylediği gibi levazım, sıhhiye, müdafaai mil
liye hepsini birden kasdediyorum, bütün heyeti veki
le meselesini, Meclisin dahil olduğu bilumum umuru 
kasdediyorum. Bu makineden herhangi birisinin ih
malinden bahsediyorum. Kısa kesmek için diyorum 
ki, Meclisimiz bilumum işlere vazıulyeddir. Mesulü 
tabisi doğrudan doğruya kendisi olduğu için bu umu
ra vazıulyed olmalı ve kendi vekillerine muavenet 
ve onları kontrol etmek şartile, bizzat çalışarak bu 
mühim umuru tesviye eteneli. Allah'a karşı, millete 
karşı, dünyaya karşı deruhte ettiği bir işde bizzat 
kendi kafasile, elife çalışarak mesuliyete göğüs ge
re bilmelidir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Efendiler, bu 
Meclisi Âlide geçirdiğim eyyam arasında ilk gün 
gayei amalimle karşı karşıya geldim. Zannediyorum 
ki hini intihabımda Meclisi Âli yeni açılmış, yine 
zannediyordum ki Meclisi Âli gayesi etrafında yeni 
vazifesini icraya başlamıştır. Çünkü Meclisi Âlimi
zin yegâne gayesi budur. Binaenaleyh bu nokta 
etrafında tevakkuf etmiyeceğim. Çünkü asıl mevzu 
vardır. Efendiler, çoktan beri önümüze çıkan ve 
her nasılsa daha yeni yeni bizi telâşa düşüren mese
le zannedildiğinden daha çok fazla mühimdir. En 
hayati bir mesele ile karşılaşıyoruz. Bunun üzerin
de tetkikat yapıldıktan sonra o emrazı tedaviye te-
vDssül etmek lâzımdır. Marazı aradığımız zaman na
zarımız Müdafaai Milliyeye doğru teveccüh eder. 
Müdafaai Milliyettin levazım ve menzil bidemıatı 
etrafında toplanır. Bu hidemat mesaili hayatiye-
rrtizte en züyadte alâkadardır. Bunlar ne kadar mü
kemmel olursa gayemize doğru o kadar seri ve se-
hil bir hatve atarız. Hata etmiyeceğimii bilsem or
duyu hir disme, levazım idaresini o cismin kalbi
ne, menzil hidematını o oismiin hayat damarları
na teşbih ederim. Kalbin harekât ımuntazam ve 

damarların harekâtı muntazam olursa o dişim lâyı-
klile vazifesinli ifa eder. îste levazım idaresinin, 
menzil hidematının mesaili hayatiyetiniz üzeninde bu 
kadar ehemmiyeti vardır. İşte tetkik edeceğimiz şey 
bu kalp, bu damarlardır. Efendiler tetkikata müs
tenit kajnaatımla sizi teinin edenim ki, o kalp hasta
dır. Bütün menaihüi servetimizi yiyen, kemiren o 
kalp muntazam hareket etmiyor. O aza hiç bir za
man sıhhat ve selâmetini muhafaza edememiştir. 
Gelip geçen kafileleri, sürünerek; geçen zuafayı, 
hastalan, mecruhları, köylüleri getirdikleri beyaz 
bir mintan ve don (içinde soğuklara karşı titreşdiik-
leroni, arabaları aç sürükleyen lagar beygirleri gö
rüyor musunuz? O menzile o levazıma arzı iftikar 
eden insanlar,, o şeraiti hayatiye karşısında sebat ve 
yerlerini muhafaza etmezlerse mazur değiller mi? 
Acaba onlar vazifelerini yapmadıkları vakit onlara 
mı ceza edeceksiniz? Efendiler onlara ceza ederse
niz günahtır. Onları o vazıyette yaşatan insanlara 
ceza etmelisiniz, asıl mücrim onlardır. Bu ahval 
neden tevellüt ediyor? Acaba biz onlara karşı nok
san bir şey mi verdik? Menabii servetimizin yüzde 
doksanını Müdafaai Milliye bütçesine hasrederken 
biran, bir saniye tevekkuf etmemiş izdir. O kadar 
azim varidatı önüne korken bu Meclis katiyen şakkı 
şefe etmemi!ş tarz edilen tekâlifin keyfiyet ve kemi
yeti önünde tarihi vazifesini ifa ederken katiyen 
onun karşısında ses çıkarmamış, bu Meclis tarh edi
len. tekâlifi milliye etrafında hergün ayrı ayrı Vic
dan azabı geçirirken, muztarip olurken mavuzıale-
hinin Müdafaai Milliye olduğunu düşünürken hiç 
bir şikâyet, bir feryat yükseltmemiş fakat yine bü
tün feryatlar Müdafaai Milliye etrafında yükselmiş
tir. Ne vakit ordunun abasından, iaşesinden bahse
dilmiş ise Müdafaai Milliyenin bunu yapamadığı 
mevzubahs olmuş ve bu cevapla karşılannuşızdır. 
Efendiler kerrat ile anlaşılmıştır ki burada bir ma
raz var. Bu maraz, bu hastalık tedavi edilmezse 
vücudu tahrip eder. Buunn bu hali kerrat dle an
laşıldığı halde hiç bir zaman bunun tedavisi etrafın
da toplanılmamış daima ihmâl, daima imaz edilmiş
tir. Efendiler bu, iki sebebe mebraidir. Bini mesu
liyet kellimesirtitn kalplerde bir tesir ika edememesi, 
diğeri bu işlerde istihdam edilen kimselerin işten 
ümitlerinin kesilmiş bulunmasıdır. Müsaadenizle 
bunu biraz izah edeyîim. Zaıbitan bir müddetten be
ri elim bir tesirin tahtı tesiriinded/ir. Tekaüde sevk 
olunuyorlar. Biraz yaşını, başım almış olanlar 
mütemadiyen bu korku ile müteessirdirler. Ümitsiz 
hareketin neticesi bu kadar olur. îşte efendüler 
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marazımız, işte efendiler levazımımız, işte men
zili hidematımız... 

Bundan sonra efendiler mesaili hayaıtiyemizle 
alâkadar olmak üzere ahvali dahiliyemiz gelir. Ah
vali dahiliyemizi hiç bir kimse iddia edebilir mi ki, 
muntazam bir idaremiz vardır. Nim bir idare teş
kil etmişiz. Hiç bir kimse liddia edebilir mli ki halk
tan blk ferdimizin bile memnun olabileceği bir idare 
teşkil etmişiz, idaremizin şekli yine eski şekil, yi
ne eski idaredir, eski taihakkümdür. Bizde idare 
denildi mi mutlak hatıra şiddet, tahakküm gelir. 
Zannederiz ki (idareyi temin etmek için şiddet lâzım
dın Tahakkümle, şiddetle temin edilen idareniın 
sonu yoktur. Efendiler nazarı dikkatinize her şeyi 
arz ediyorum. Memleketin her tarafında lüzumsuz 
teşkilâtı askeriye, lüzumsuz hizmeti askeriye vardır. 
Bunlar ne içündlir? Efendiler bu boş kalan insanlar 
umuru idaremize vazıyed ediyorlar. Efendiler bu
nun derin derin sebepleri vardır. Fakat «izharı güç, 
ızmarı güç» bir şey arz edeceğim efendiler. Bu so
ğuk tabiatın karşısında bizar olan ve köyünde idare-
sözük yüzünden huzur ve emniyeti olmıyan bu müllet 
hakfoaıkd sabûr, hakkaki mütehammil bir millet
tir. Efendiler işte marazımız, işte idaremiz, işte 
umuru dahiliyemiz.. Bunları tevlid eden esbab, 
saÜk nedir? Müsaadenizle bunu izah edeyim. Uzak
lara gitmeyiniz. Bu hallere sebebiyet veren biziz, 
bu Meclistir. Hepimiz müttehit ve müttefikiz ki biz 
nefsimizi feda ederek buraya geldik, istihkarı ha
yat ederek buraya geldlik. Şahsi bir düşünce ile 
size bir hesap yapacağım. Davamızı temin etmek 
mücerret bizlim mesaimize mütevakkıftır. Hal böyle 
iken bizim şeraiti hazıramız gayemizle kabili tevkif 
midir? Efendiler biz parlamento azaları gibi sabah
tan tuvaletimizi yapıp buraya geliyoruz. Bir ikii 
saat katlar müzakereden, ara sıra buraya çıkıp söz 
söyledikten sonra vazifemizi ifa ettik zannediyoruz. 
Vazifemiz bu mudur? Zanneder miisiniz ki halk es
kisi gibi düşünüyor? Hayır efendiler; halk daha 
doğru, daha müspet, daha güzel düşünüyor. Bü
tün halk bize bakıyor. Her ne sadır olursa olsun, 
her nereden sudur ederse etsin her şey buradan bili
niyor ve yine her şey buradan bekleniyor. Hal böy
le iken halka karşı verecek nemiz var? Efendiler 
elfertimliz boştur. Halkın bize vereceği cevap iki 
cümlede hulâsa edilebilir. O da «ya bu deveyi güt
meli, ya bu diyardan gitmeli» Efendiler dimizi vic-
danımızın üzerine koyarak ve hakkı teslim ederek, 
buraya geldik geleli bir (iş görmedik. Efendiler vere
cek hesabımız çok ve fakat vereceğimiz yoktun 

Affınıza mağruren diyeceğim ki; mücerret geldik, 
mücerret gidiyoruz. Yine affınıza mağruren diyece
ğim ki hepsini israf ettik, hepsini ibzal ettik. Ar
kadaşlar ara sıra tarihi vazifemi görüyorum, diyor
lar. Hayır efendiler burada sözle tarihi vazife ya
pılmaz. Eğer vazife bununla ifa edilirse ben her 
gün söz söylerim. Yalandır, kendi kendimizi alda
tıyoruz. Evelisi gün burada beyanatta bulunan Şe
ref Beyefendinin Fransızların Avusturya'yı, Prusya'yı 
hudutlarından kendi başlarına attıklarını söylüyorlar
dı. Efendiler bizim imanımız, Fransızların imanın
dan daha kuvvetlidir. Bizim kuvvei muharriıkemiz 
daha ilâhi kuvveti haizdir. Bizim istimal edemedi
ğimiz öyle faaliyetimiz vardır ki Yunan orduları 
değil, onun üç misli kuvvetleri mağlup edecek kuv
vetlerimiz, mücehhez, mükemmel kuvvetlerimiz 
var. Fakat maatteessüf istifade edemedik. Hâlâ da 
'istifadendn yolunu bulamıyoruz. Sizi temin ede
rim Diyaribekir'de, Elâziz'de en aşağı (300) binden 
fazla tüfenk vardır efendiler. Vaziyeti dahiliye
mizi ıslah bizim azmimize mütevekkıftır. Ne vakit 
ki yalnız Meclis hâkim olacaktır, o vakiifr şan bizim
dir, şeref bizimdir. Bunu temin etmek için ben
deniz arkadaşlarıma imtisalen şu takriri veriyorum. 
Herkesin bir kanaati vardır. Bendeniz onar zattan 
ibaret olmak üzere, teşkil olunacak heyetler mülki
yeyi teftiş, askeriyeyi teftiş, maliyeyi teftiş, nak
liye, murakabeyi, mahakimi teftiş etmelidir. Diğer
lerimi isimlerinden, unvanlarından az çok ne vazi
fe ile mükellef olacaklarını anladığınızdan yalnız 
maliyeyi, nakliyeyi, mürakazeyi, mahakimi izah 
edeceğim. Maliye deyince yalnız maliyeye vazıyed 
etmiyecak, yalnız memleketin Her tarafında alâyiş 
için, keyif için olan israfatı men, fukaraya dokun
madan o menabii servetle bu harbi idare. Nakliye 
deyince; vesaiti nakliye ile uğraşmıyacağım. Alâyiş, 
keyif için, sefahet için beslenen atları, develeri, ka
tırları alacağım. Murakabe komitesi daliima bu komi
teleri murakabe edecek. Mahakim komitesinin vazi
fesi ise teşekkül eden her sekiz komite ile vekilleri 
muhakeme edecek. Fevzi Paşa Hazretleri Yunanlıla
rın Kürtlere bir beyanname verdiklerini söylediler. 
Bendeniz mezunen daiirei intihabiyeme gittim. Bütün 
kürtlerle görüştüm. Fena fikir yoktur. Fena fikir 
girmemiş ve girmeyecektir. Memleketime aliıt bir mi
sal arzedeceğim. Uzakta bir ateş yanıyordu, bir çok 
agavat orada idi. O ağalar şu suretle kanaatlarını 
izhar etti. Ankara Hükümeti bir ateştir, bütün âlemi 
islâm için parlıyan bir nurdur. Eğer o sönerse bütün 
Alemi islâm söner dediler. Efendiler yalnız Kürtler 
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iyi idare edilmiyor. Kürtlerin başlarında istibdat var
dır. İstanbulda bazılarının söylediği sözler Kürtlerin 
değildir. Kürtlerle katiyen alâkası yoktur. Reddede
riz. Sonra Simko'dan bahsettiler. Bu adam tanıdığım 
ıbir şahsiyettir. Simıko'nun uzak ve yakın bir gayesi 
vardır. Türlkiye yaşarsa ben yaşarım, Türkiye yaşa
mazsa ben de yaşamam der. Sirnıko ihmâl edilecek 
bir şahsiyet değildir. On beş bin süvari ve piyadesSi 
mevcuttur. Hem kuvvetli askeri vardır. Sümko'yu 
idare etmek müfit bir hale sokmak Dahiliye Vekili

nin elindedir. Simko'yu Dahiitöye Vekili düşünsün. 
Snmiko'yu düşünmemek bizim o havali için büyük bir 
felâkettir. Onu idare etmek lâzımdır. Bu da Dahi
liye Vekâletine aittir. Dahiliye Vekıiîi muhtereminin 
bu noktada nazarı dikkatini celbederdm. Binaenaleyh 
bundan fazla söz söylemeyeceğim. (Alkışlar) 

İLYAS SAMÎ BEY (Muş) — Efendim Meclisin 
vaziyeti huzırası ile mütenasip iki celseye nenüz iş
tirak ettim. Sait celseleri ben kendi hesabıma tayye
diyorum. Şu iki celseyi mühim olarak nazarınızda tes
pit ediyorum. Bu iki celsenin hakikatini bir kere daha 
müsaadenizle tecelli ettireceğim. İlk celsede gerek Er
kânı Harbiye reisi, gerek Başkumandan Paşa Hazretleri 
ordu ve cephenin vaziyetini söylerken bir çok iti
raflar yapmıştı. O itiraflar ceffekalem meskûtuanh geç
ti. İtiraflara mukabil hemen onun faidesi hatıra gel
mek icabederken bizde cevap hatıra gelir. Yoksa o 
sözün faidesi nedir düşünülmez. Evvelki celsede iti
raflara mukabil Meclisi Âliniz adeta geniş zamanlar
da gibi bir tenkit sahası açmak tarikına tevessül et
ti. Ben şükranla, minnettari ile şunu arz ederim ki 
şuabatı idarede, heyeti umumiyenin, heyeti umumiyei 
içtimaiyei Tesmiyemizin şuabatında ki ahvale -tabi 
tetkik edip te söylemiyeceğim- bu iki hafi celsede 
vakıf oldum. Dünkü celseden şimdiye kadar devam 
eden (müzakerattan edindiğim intiabaa göre enzan 
dikkatinizi iki noktaya tevcih etmek icap etmekte
dir :) (1) Birisi kabine, diğeri Heyeti Aliyenizin 
gördüğü birtakım mühlik, ufku siyasimizi muzlim 
gösterecek birtakım şeyler. (Paşa Hazretlerinin haka-
yiki) (2) mallan) şayanı şükrandır. Çarei halli sıra
sında vahdet göstermenizi temenni etmiştir. Fakat 
bütün mecvudiyetimle kulak kesilerek Paşa Hazretleri
ni dinlediğim halde, acaba ne çare söyleyecek der
ken, buna yalnız vahdet ve tesanüdü çare göstermiş
tir. Binaenaleyh ufku siyasimizin muzlim bulutlarla 

(1, 2,) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünvcr 

mali olduğunu söyledikten sonra, dün de teklif etmiş
tim, şu meseleyi Meclisi Âli ihtisar etsin, vaktimiz 

-yoktur, mesele nazik ve hayatidir. 
ZEKÂl BEY (Adana) — On dakika zatı âliniz 

mukaddime yaptınız. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Devamla) — Evet hak
kınız vardır. Zaten de söyleyeceğim bundan ibaret ola
cak. Muzlim beyanat, Meclisi Alinin tenkidi, hiç biri 
beni bedbiniye sevk etmedi. Meclisi Âliye acı tec
rübelerle yararlı olan kalbimden söyleyeceklerim yal
nız usulü müzakereye münhasır kalacaktır. Efendi
ler kendi itirafati ile sizin tarafınızdan mühim bir 
sahayı tenkidat açılması bu ikinci celsede ayniyle tek
rar etti ve her fert buraya gelip söz söyledi. Bu 
sözler bir burada kalıyor, bir de zabıt ceridesinde. 
Her zaman kudreti aliyesine serfüru ettiğim Meclisi 
Âli, sözleri arasında o kadar mühim çareler irad edi
yor ki ameli şekle yürütmekte gayet tecrübesiz -af
fınıza mağruren- acemi yahut demin bir arkadaşı
mın dediği gibi sabık meclisi taklit yollu hareket edi
yorsunuz. Muttasıf olduğunuz ve milletin uhdenize 
bırakıldığı mukaddes vazifeyi teşri ve icrayı adeta 
ihmâl etmiş ve eski meclis gibi ve sükûn içinde 
yaşıyoruz. Burada üç, dört meseleden bahsedildi ki 
bunların her birisi birer heyeti içtimaiyeyi mahvet
meye kâfidir. Ondan sonra Fevzi Paşa dedi ki mese
leye biz nikbin nazarla bakıyoruz. Halbuki her mesele 
hakkında şöyle yapdık, böyle yapdık diyecekti. Mec
lis, kuvvet ve kudretini bundan evvelki mühim za
manlarda göstermiştir. Taksimi âmâl ve vezaif etti
ği zamanlar Meclis mühim bir harika olur. Milletin 
mutaasıf olduğu hazinei kuvayı o zaman sarfeder. Bu
rada söz söyleyen bir arkadaşım gariptir ki, Hariciye 
Vekâletinin bütün işini tenkit etti. Halbuki sizin Ha
riciye Encümeniniz var. Onı. n her bir azası bir Ha
riciye Vekilidir. Oniar mesuliyetten teberri edebilir 
mi? Eğer onlar -da sıfatı icraiye varsa encümeninizde 
de, zannederim, bu her suretle vardır. Taksimi âmâl 
ve vezaif yapılabilir. Kudretini asarı ile göstermiş 
olan Meclisi Âliniz, tekrar ediyorum ameli sahada 
hiç bir hat ve atamıyor. O kadar atamıyor ki mil
letin nefine olan bir af kanunu üç defa encümene git
ti, bin kere burada müzakere edildi, neticede red
dedildi efendiler. Efendiler bu kürsi, kürsiyi resmi
dir. Bir iş şekli resmiye girmek için bu kürsiye ge
lir. Buraya geldi mi artık söz kalmaz, tekâmül eden 
milletlerde böyledir. Böyle sözler devam ettikçe izle
ri kâğıtta ve bir de hakafta kaldıkça hiç bir faide 
olmaz. Şube ve encümenler teşkilâtından maksat bu
dun Şu meseleyi ne yapmalı, İngilizler propoganda 
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yapıyor, dendi. Bunların her birisi için Paşa Hazretle
ri bir fikir dermeyan edebilirlerdi, etmediler. İngiliz
lerin propaganda ile, yaptıkları mezalim ile mey
dana getirdikleri bu satvetleri bir gün başlarına yı
kılacak. Ameli çareye tevessül lâzımdır. 

Efendiler bir Kürt meselesinden bahsettiler. Onu 
açık söyleyeyim. Kürdistan denilen muhitte üç sene
den beri yapılan mesai ve propagandaya rağmen 
'hiç 'bir semere hasıl 'oiîmanııştır. (Alkışlar) Yalnız 
ceffelkalem İKlürd'isıtan'da, maddî ve manevî her şey 
yapılıyor. Bu kürsülde o haivalliyi işgal edem şahıslar
dan bahsetmek dloğru deği'Mr. Çünki her fert kendli 
başına b'ir SihıkloMur, bir Sa'iftör. 

RIZA BEY (İstanbul) — Geçen salı günlü Erkânı 
Haribiyei Umumiye Reisi Paşa ile Başjkumahdan Pa
şa •Hazretlerimi 'dü.nl'ed'ilk ve bu 'beyanatı da dıinliedik-
ıten sonra şöyle hür neıtiioe çıkıyor. Bu hususta Erkânı 
Harlbİyeli Umulmliye Reisi Paşa Hazretlerine bir kaç 
suâl Soracağını, badehu orduyu zaafa düşürecek es
bap ile orduyu takviye edecek esiba'bı tetkik ve (tah
lil edectegiim, orta göre !b;r netice çıkaracağımı. 

Birincisi; Ordu herhangi bir taarruzla karşı mu-
ikavemeıt edebilecek mli? 

fktfncüsii; ordunun sürekli bir muharebe için cepa-
niesî var mıdır? 

Üçüncüsü; 'ordu ileride yapacağı bir muharebe 
için gerisfrnlde kâfi ni'Marda erzak idhar etmiş Triidlir? 
Eslkânı Haribiyei Uomuhıiiye şjmd'iden bunları tetkik 
ve ıtesibi't 'erttmliş midir? Suallerim bundan ibarefttür. 
Bundan sonra bütün arkadaşlarım tarafından şikâyet 
olunan hususattan bahsedeceğim. 

Arîcadaşîarıimız geri hidıamatının fenalığından 
bahsediyorlar. Evet umumili bir atalete mahkûm olan 
mien,z!ii!Cerimliz, bugün garp ordusunu takviye eden 
belli başlı birisii şarktan geilien, Sivas, Kayseri'den ve 
Ulukışla'dan gecen, diğeri de Samsun, Çorum ta-
rikıiîe Yahşühan'a gelen menzil haltlarımız vardır. Bir 
de İntebolu uüe Ankara arasında bir menzil hattı var
dır. Bunların şemalarını gördüm. BM umum bugün
kü nakliyat miktarı yevmiye otuz tondur. Bir menzil 
hattı idin yevmiye ön ton nalkliyat isabet ediyor. Bu, 
'bunun teşkili için sarfedlilen masraflarla gayri kabili 
ıtefiMr. Evet her birinün kabiliyeti, nakliyesi en dun 
olarak kırk ton olmalli'dır. Seksen araba bu kadar 
eşyayı nakleder. Yani her gün menzil hatları bu nak
liyatı yapabilmelidir. Nitekim Sakarya muharebesin
de elli tona kadar nakliyat yapmışlardır. Fakat o za
man bir k'arak'dtli umumiye vardı. Her kes muhare-

I beyi kazanmak için ordunun gerisine cepane, erzak 
ddldurmiakla mıükelîeM. Muharebe bittikiten sonra 

I heyetli umuımiiyeye târi olan kisli umumî (psikolojik -
I man muzır bir neticedir. 
I İkindi mesele; mükelefiyeıti nakliye m'eseleslin'in 

idaresi meselesidir. Mükellefiyeti nakliyeyi izah ede
yim. Sakarya muharebesi esnasında Başkumandanlık 
tekâlifi mliıMye emirleri meyahanda, mevcut vesaiti 
nakliyenlin her niah ordu n!am ve hesabına yüz ton 

I meccanen nakliyat lüzumunu emir ve tebliğ etmiş-
I ti. Bu gün tekâlifi mİiHİye emirleri haititia m'enzö hu-
I tutu üzerinide feshedildiği 'halde, ımtenzil hultuttu üze-
I rinde mükellefiyeti nakliyeye nihayet veriknemiişitir. 
I Bunun sebebi nedir? Menzil hatlarını işletmek mec-
I buriyeltlirıkledir. Bu menzil nutultu üzerine netice ne-
I ye dayanır? Paraya dayanır. Mecburi tekâlifin bir sı-
I nıf üzerinde müstemiirren devatmı bir çok mazarrat

lar tevlt eder. Hem hatlarımız layıkiilie işlemiyor. İs-
I tidraden bir şey arzedeceğim? Samsun'dan dört deve-
I erden bir telgraf aldıım. Namam'a yazıyor, diyorlar 
I W; 'tekâlifi milliye namı altında memleketin: en zen

ginlerini" teşkil edıen tüccarlardan % 40 aldınız. Bun-
I ların tekâlifi milliye suretile verdikleri malın % 20'si-
I rii mütebaki c/0 60'ının fiatl'arına zam etsmıek suretile 
I Satıyor Ve zararını çıkarıyor. Biz halâ 'bu tekâlifi rnil-
I üye belâsından kurtulamadık ve müstemirren bunu 

bizim hakkınuZda taitibik ediyorsunuz. B. M. M. bu
nu düşünsün ve buna bir çare bulsun. Evet düşündüm. 

I Derde vakıf olmaklığım, yani maddi hastalığı bilmek-
I ligim, bu hususta 'bir müddet daha saibreıtmdledöi, 
I yani kendilerine bîr müddet daha sabretmelerini oe-
I vap olarak yazdım. Bu gün eğer menzil hututunu lâ-
I yık'ile işletmek istiyorsanız size bir misal arzekîeyîm. 
I Son zamanlarda İnebolu yolu kesibi ehemm'iyelt etti. 

Başkumandan Paşa İnebolu menzil hattının tetkiki 
I ve kendisine bu hususita bir rapor yazmaklığımı ben-
I denize sureti hususiyede söylediler. Tetkik etilim, tne-
I bolumda 400 ton- cephane ile külliyetli elbise vardı. 
I Mazhar Bey biraderimizin buyurduğu veçhile bunlar 
I yine mükellefiyeti naiklii'ye mıeyanında 'başında kadın-
I 1ar olan kağnılarla sevk ediliyor ve yevmiye on tonu 
I tecavüz ettiriliyordu. Bu mevcudu taşımak için bir ay-
j dan fazla çalışıldı. İllerde ordunun bütün eşyası ora

ya döMitecek, o tarüklten ibaşka istifa(de edilecek tarik 
I yok. Kenfdilerine cevaiben dedim kî; eğer vesaitti nak-
I liye öslhabıınia para verirsek ve haltta mahallî rayiçlle-
I rini kalbul ederslek nalkliyalt temin edilir. Müdafaai 
I Milliye bunu tatbik ettii ve binnetlice hattın nakliyata 
I 'kabiliyeti yirmi beş tona kadar çıktı. Yeniden 'tetkik 
I ediliyor, tedricen tezayüt etmekte imiş. Yani para 

479 — 



i î 127 13 . 12 . 1337 C : 2 

veriMkçe nakiyaıt z%a<ieleşiyor ve bu gibi dedifco-
düîarm da önün© gedilmiş ölüyor. 

Sonra menzil hıituitu üzierindeki hayvanattan bah-
seıdilkfi. Bfendlilfer bunları millete iade etmek lâzım
dır. Menzil hututu üzerinde bir çok yerlerde kağnı 
arabalıan Varda". Bunlardan bu çamurlu ımeVsimde, 
bu iyoîuh bozukluğunda kâfi derecede îstâfalde edile
miyor. Bunların ölmesi, bunlara yem tenim. edüemie-
meigiddteındlir. Yem temîri. edli'Iememes'i İse p&raisızMc-
tandıır. Yan'i levazım daikiesîiıii tenkit ediyoruz. 'Ben 
bunları kulanmış adamım, bunların içimle iş yapa
cak adamlar pik çoktur. Filhakika bunlar arasında 
yolsuzluk ta oluyor. Bir 'Beypazarı meselesi lişSttim. 
'Beypazarı'nda yine bir takım böyle kağnı arabaları 
mdvouîmuş, bu hayvanlar ölmüş, kürdandan hali tef-
Üişte bulüinain ster (baytara emlir vermiş, ser baytar tet-

.fcik etmiş, ıbu 'hayvanların üç gündenberi yem yeme
dikten ıgörülmüş. Garibi şudur ki Beypazarı-nda... fa
kat Ibu, esasa ta'alluk etmez. Bunlar açığa çıkarılmış. 

İaşe vaziyetine gelelim. Efendim Garbi Anadolu 
menzil müfettişliği menatıkındaki 'iaşe vaziyelMn iyi 
olduğunu işitiyorum. Oradaki menzil hlidemaftı diğer
lerine nazaran daha Üyi imiş. Bittabi bunun hakkın
da k'aiti malumatım yoktur. Yalnız liyi olduğunu zaflc-
retnüdk'le !ikiüfa edeceğim. Yalnız Ankara'daki menzil 
çok fenadır. Yadi yemin cedid, nzkun cedid bir va-
ziyetoüedür. (Bunların katiyen idharatı yoktur. Esbabı, 
'bidayette tekâlifi m'illyeye raptedilmüş ve ordu heyeti 
umuirriiyesi ıbu müteahhitten iaşe edilmiş, yanlı Anka
ra tya gelmesi lâzım gelecek olan ıbütün hububata va-
ziyed edilmiştir ve bunlar ihtiyat erzaklarını 'bu su
retle sarfettikten sonra kendi yağlarile kavrulmak 
medburiıyeitinde kaliirıışlardır. 'Mal&ye Vekili ıteddyata 
başlamıştır. Yani bu tediyat ta ihtiyat anbarlarını dol
duracak bir mahiyette değildir. Yan'i Ankara'dakî 
kuvveti geçindirecek kadardır. 

•NEŞET BEY (Üsküdar) — Ankara'da o kadar 
kuvvette ne lüzum var. 

ALİ RIZA BEY (Devamla) — Efendiler gelelim 
melfouisat vaziyetine : İki buçuk ay zarfında Müdafalali 
Miffiye Vekâleti cepheye 24 hin kaput ile 35 bin. kat 
elbise vermiştir, Bu günlerde dahil olacak ve İnebo
lu vîe Ankara arasında beş fotin 'takım elbise île on (bin 
kaput yapacak şeyleri Varmış. Fakat bendenizin töet-
kikatına göre Müdafaa'i Milliye Vekâletinin oldukça 
mühim mıefllbuısatı vardır. Bunlar geçen ay idinde mua-
mölösüto!in yanlış yapılmasından dolayı (teehhür etmfiş-
<tör.- Ordunun mslbusaltıria taallûk elden kısım bitti. 

Efendim bir de propaganda meselesinden bahset
tiler. Bu rnünasebetl'e benden'iz bir şeyden bahsedece

ğim. Malumu âliniz efendiler, İstanbul'da bir n'igeh-
ban cemiyeti açtılar. Bu cemiyete mensup olanların 
hüviyetlerini, künyelerini uzun uzadıya tetkik ettire
rek, Fevzi Paşa Hazretleri daha Müdafaa'i Maliyede 
iken almıştı. Simdi öyle işitiyorum ki hu nlgehoan 
cemlîyefine mensup zafoiıtan buraya geliyorlar ve o def-
ıterde kıünyeferinde meşruhat mevcut, İsimleri mev
cut okluğu halde, İngilizlerin bize (muhalif teşkilâtı
nın bu vasıta ile ordunun içine adam sokmaları ne-
iticesi olarak... mahaza efendiler 'ilkayı fesat mebha-
®inde Fevzi Paşanın izahatı üzerine hepimiz vaziyeti 
daha 'iyi anlamış bulunuyoruz. İstanbul'un 'buraya 
propaganda için adam göndermesine lüzum görmüyo
rum. Büyük açlık ve çıplaklık en büyük bir aleti fe
sattır. 

Biraz da Müdafaai •Millîye Vekâleti daire rüesa-
sındain balhsiedel'im. Haklarında Meclisi Âliden bazı 
aıkadaşîann gerek Mecliis dahilinde ve gerek haricin
de yaptıkları tcnikiid'atın alks'i olarak ben bu daire 
rüesasının maneviyatının tamamile kırıldığını zanne
diyorum. Efendiler bir memurda maneviyat olmaz
sa hiç bir zaman istimali salâhiyete kudretyap ola
mazlar. 

DURAK BEY (Erzurum) — Niçin duruyorlar, 
çekilsinler öyleyse. 

ALİ RIZA BEY (Davamla) — Bir idare memu
runun işinde muvaffakiyeti için azmü celâdet sahibi 
olması ve bütün mehalüki göze alması ve mesuliyet 
esasında bütün vazifesine sarılması lâzımdır. Maale
sef bu kalmamıştır. 

Vaziyeti maliyeye ituiikal ediyorum. Malumu âli
niz, ordu daima paraya muhtaçtır. Çünkü ordu bir 
çok insanlardan terekküp öder. Bunların ihtiyacatı 
da ancak para ile temin edilebilir. Halbuki vaziyeti 
mafîyeim'iz bendünizoe çok fena biir şek'ikied'ir. Bu
gün ordumuzun muzafferiyeti ve bilhassa düşmanı 
'topraiklanmızdan atmak için çalışan Meclisi Âli ev
velemirde orduya para vermelidir. Zannederim Yu
suf Ziya Bey söylüyordu. Bu gün hariçte bir çok za
bıtan açtır. İntihar 'edecek dereceye gelmişlerdüır. Bu 
sözüm tesirden varestedir, parasızlıkıtır. Fakat arka-
daşıımı tasdik ederim. Bu güft tatbik edilen sistem en 
normal zamanlarda b'ile muvaffakiyet temfin edecek 
bir sustam değildir. Bendeniizce efendiler is5n yapıla-
mamasKii'n sa'ik'i parasızfoktjr. İdare&izEk te olur. Bu
nu da söylüyorum. Fakat evvelemirde parasızlıktır. 
(Gürültüler) 

NEŞET BEY (Üsküdar) — Nikabı at da söyle. 
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ALİ RIZA DEY (Devamla) — Ben Müdafaa Mil
liye Vdküliiiin vekili değilim. Bendeniz malumatım ve 
kanaatim dahilinde söylediım. İdare sfeteimii en nor
mal zaimanlarda 'bile kabili tatbik oknıyacak şfefkîl-
dedir, dedim. IBendenıiz tenkidatımı kemâli edep ve 
nezaketle yapmak isterim. Sistemlin ıslahını isterim. 
İş 'babına geçecek adamlar mesuliyet »deruhte ederler. 
Bana hırsız, bana fena dedikten sonra bu 'işi ben 
yapalmatoı. Şimdi benden'iz k'anaatımdan bahsediyo
rum. Oaha açık söylüyorum. Mükerrer olarak bana 
bir çok söz söylbctiniz. O halde dinleyiniz arzedeyiim. 
Birinci derecede nafizi ehemmiyet olan parasızlıktır. 
Biz kış içinde buflunuyoruz. Ordunun çıplaklığı kışın 
içüne kadar getirilmiş. Yaz mevsümü içinde 'bu işler 
yapıHalmaz mı idi? Bunu kati tetkikatım neticesi ola
rak arzediyorum. Sırf malî sebeplerle bir «akım mu
kaveleler icra edifemiemiiştir. Yani kusurun biraz da 
parasızlıkta, olduğunu görelim. Şimdfi efendiler bu, 
zaman İtibarile ne Pevzli Paşayı ve ne de Refet Pa
şayı mesul 'edemeyiz. Bu mesele ayrıdır. Teşrinisani 
tarihlinden evvelki zaman ve gerek Refet Paşanın raa-
kamı veflcâtete geîiiği zamanidan beri tekâlifi mSMiye 
için emrettiniz. Tekâlifi (milliye emri malumu âliniz 
memleket dahilinde bir Çok istoklar alınmak suretile 
temin edilecekti. Yalnız bir kaleminden bahsedece
ğim ve bu mesele üzerindeki teîkikatumı arzedece-
ğim. Bu devlettin aşar hasılatı 300 miilyon kilodur 
ve hatta bu sene hasılat biraz daha fazladır. Geçen 
sentkli müktarı 300 milyon kilo olarak göstermiştim. 
Aşanda müstakil kalacaktı. 300 milyon kilonun !% 40'ı 
'belki noksan olmak şartil'e Miidafaai Millliye Vekâle
tinde gördüğüm cetvellerde buğday ve arpa miktarı 
15 milyon kilodur. Sonra mtelbusat kısmında 250 bin 
çift çorap vardır ve çamaşır kısmında da 21 bin ne-
ferliik elbise yapılacak. Eşya yani iham eşyanın ver
diği neticeler bunlardır. Tekâlifi milliye tatbik edile-
nüemiişttir̂ Bir çok eşya alınmıştır. 

•EMİN 'BEY (Erzincan) — Çukolata, konyak, şe
ker ve saire 'de alınan ıştır. 

ALİ RIZA BEY (Devamla) — Efendiler Fevzi 
Paşa Hazretleri n'in Yunan ordusunun takviyesine mü
tedair verdikleri, İzahat üzerine Mecl'iste hâkim olan 
SMr acaba ordumuz bir tehlikeye karşı müdafaa 
edebilecek midir, suretindedir. Bendeniz ordunun mü
dafaa edeceğine kailim. Halbuki bizim esas vazife-
niiz müdafaa mıdır, yoksa düşmanı memleketimiz
den atmak mıdır? Her halde ordumuzun geri hide-
ımatma mütedair olan mesailde Meclisin lüzumundan 
fazla asabiyet göstermesi tabiidir. Bu itibarla iki tek

lifte bulunacağım. BirincM, Mecis Sakarya Muhare-
batındaki celâdetini mutlak takınmalt ve muhafaza 
etmelidir. Fakat öyle 'bir azmiile yürümeîidir kî bu 
azmimiz. hiç bir zaman mevzii bir zaferle kırJma-
malı ve beM düşmanlarımızı topralklarınMzdain attık
tan sonra dahi devam etmelidir. 

İkincisi; bü gün vaziyeti maliyemiz gayet fenadır. 
Bunu Maliye 'Veklinin ağzından da Öşüttin'iz. MecKsî' 
Âlinizin nazarı dikkatine arz ederim... Bu gün parasız 
bir şey yaptanaz ve ordunun muvaffakiyetlinle para
sız imkân yoktur. Bunun içfin ordunun zarureti karşr-
sındaiyız.. (İsrafa nihayet verisin sesleri) Bu güne 
kadar olan lisrafat hakkında şunu arzediyorum. Bur 
anket yapalım. Müsrif olanları tecziye edelim. Fa
kat maksadı kaybetmek hatadır. O halde paraya çare 
bulacağız. Bunun için bendeniz dört akşam uzun 
uzadıya düşündüm neticede şunu buiîdum. ©ir, doğ
rudan doğruya mükellefiyetii nakliye ve teçhizatı as
keriye namı altında, bir defaya mahsus olmak üzere 
ve halka ağır gelmemek şartMıe bir vergi alalım. (Gü
rültüler) Efendim eğer maddi çare arıyorsak budur. 
Diğer müzakeratın artık kıymeti kalmamıştır. Maffi-
ye Vekili Bey izahat versin. Eğer ordunun iBfciyacını te
min edebi'lecek para buluyorsa bendeniz teklifimden 
sarfınazar ediyorum. Eğer para bulmamam derse o va
kit bu teklifin kabulünü memleketin selâmeti namına 
rica ederim. Bendenizin teklifim şart itedir. Eğer Ma
liye Vekili buna çare bulabiiecekse bendeniz tekliften 
sarfınazar ediyorum. Eğer çare yoksa bu vergiyi tarh 
ederken halka bâr olmamak esasım düşünsün. Ben
deniz bunu teklif ediyorum. Meclisi Âliniz bunun 
neticel hasılasını tetkik, eder muvafıksa kabul eder, 
değilse tabii reddeder. Bu gün için arzediyorum ve 
kemâli cesaretle söylüyorum, arkadaşlar para yoktur 
Ve Müdafaai M'iMyenin bütün işleri bu gün parayu 
muhtaçtır. (Gürültüler) 

REİS — Efendim yarın içtima etmek üzere tatil 
ediyorum. 

(Dosyada mevcut okunmayan takrirler) 13.12.1337 
Riyaseti Celiüeye 

İstiklâli Vatan ve şerefi diriimliz içlin kabul etniği
miz miücahedatı mieşruanın gayeli mukaddese ve ne
tice! miesulesüıni bir an evvel idrak içlin daha ddtiii ve 
azimkar hatvelerle yürüyerek bir ucu ravzai mutah-
rarraye müntehi ve alemli islâmm yegâne listünadgâhı 
olan ibu mübarek topraklarımızda düşmanlaramızı tart 
ve ımakarrı hilâfet ve saltanatımızı kurtarm'ak vedübeî 
zimmetiiımüz ofaakla mücehedatımızı daha şamil ve 
salim bîr şekle 'ifrağ için mevaddı âöyenin müstacili-
yetle müzakere ve kabulünıü tdklif eylerim. 
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hal intihabi ile netayice mütalaatını yarınki içtimaa 
yetiştirmek üzere faalâne çalışmalarını teklif eyle
riz. 

Menteşe Erzurum 
Dr. Tevfik Rüştü Emin 

Erzurum 

Madde 1. — Merkezde bulunmak ve bizzat cep
he umutiyle iştigal etmek üzere Meclisi Âliden mön-
ıtehap ve 10 zattan mürekkep bir (heyeti teşkili. 

Makide 2. — Cephedeki zabitten ve efrad ile 
daimi temas ve ihtiyaçlarını Mıvkı içtin ayrıca 5 er 
zattan mıürelklkep i'ki heyet teşkil ve izamı ve cepheye 
münâsesbettar m!emal!ikin müdâfaai hukuklarımı hafi 
faaliyete irca ederek ordunun ikmali neVakısı rçün 
teşriki masalı ettirilmesi. 

Madde 3. — Ordunun teçhizatını müstaöelen te
darik ve süratle yetiştirmek için İnebolu ve Antal
ya'ya mütehassıs arkadaşlarımızdan ikişer zatın gön-
dealmesi. 

Madde 4. — Vekâletlerin lüzumsuz aksamını mu
vakkaten lâğv, diğerlerini haline münasip olarak ten
sik ve Müdâfaai Milliye merkez kadrosunu tenkis,-
bakiyeyi zabıtan ve bilumum emirber efradı cephe
ye şevki. 

Madde 5. — Cepheye gidecek heyetler her mem
leketin şuabat ve müdâfaai hukuları ile istişare ederek 
hap'ishanelerds mevkuf Ve mahkûm olupta ıslahı hal 
edenlerini tefrik ve bilâhare mesbukulhizme olanla
rını affetmek, üzere cepheye sevk ve kıtaata taksimi. 

(Nazarı itibara alınmaldı.) 
İsparta Mebusu 

İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Erkânı Harbiye Reisi Paşa Hazretlerinin beya

natı alilerinden Rusya Hükümetiyle arada bir suî te
fehhümün vârid olduğu anlaşılıyor. Bunun devamı 
siyaseti umumiyemiz üzerinde pek fena tesir tevlit 
edeceğinden müstevli tefehhümün müsaraaten izale-
siyle izale edildiği hakkında Meclise teminat verme
sini Hariciye Vekiline emir ve mezuniyet verilmesini 
teklif eylerim. 

13 Kânunuevvel 1332 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
En ameli olarak Müdâfaai Milliye, Maliye, Dahi

liye Encümenlerinden dörder zat bilintihap on iki ki-
silik bir encümeni mahsus teşkilini teklif ederim. 

Trabzon 
Hüsrev 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyede bu mesailin hüsnü halle ikra-

nı için müstahzar müspet mevad üzerinde müzakere
nin sevk ve idaresi muvafıkı usûl olacağından evvel 
emirde yirmibeş kişilik bir heeyti istihzarjyenin der-

Celâlettin Arif 
Riyaseti Celileye 

Levazım, sevkiyat ve nakliyatı askeriye ile mü
kellef olan memurinin muamelâtını tetkik ve sui is-
timalâtını taharri ile mütecasirlerini ait olduğu mah
kemeye tevdi ederek ordunun geri hidematını tanzime 
demar olmak üzere berveçhizir dört maddenin müs-
tacelen kabulünü teklif ederiz. 

Madde 1. — Sevkiyat ve nakliyatı askeriyede iaşe 
ve levazımatı harbiyenin temin ve tedariki ile mü
kellef olan merkezdeki devairin tarzı mesaisini tetkik 
ve muamelâtı umumiyesine nazaretle sureti mütema-
diyede mürakebe etmek, adalet ve sui istimali gö
rülenleri esbabı mucibesiyle istiklâl mahkemesine tev
di eylemek üzere Büyük Meclis tarafından içlerinden 
müntehap ve on iki azadan mürekkep harp komis
yonu teşkil edilmiştir. 

Madde 2. — Harp komisyonu, intihap edecekleri 
reisin tahtı riyasetinde biliçtima iktiza eden mukar-
reratı ittihaz ile her hafta neticei mükarreratını Bü
yük Millet Meclisi Riyasetine bildirecektir. 

Madde 3. — Merkez haricindeki sevkiyat ve nak
liyatı askeriye, iaşe ve levazımatı harbiyenin ihzarı 
ile muvazzaf olan devair şuebatmı mahallinde tef
tiş mahallinde teftiş ve tekâlifi milliye umurunu tet
kik ve suiistimalâtı tahakkuk edenleri istiklâl mahke
mesine tevdii, firari ve bekayanın celp ve şevkini te
min, halkı irşat ve tenvir etmek üzere Başkumandan
lıkça tefrik edilecek livalar için Büyük Millet Mec
lisinden ikişer aza intihap edilmiştir. 

Madde 4. — Taşra hidematını tetkik ile mükel
lef olan aza her 15 günlük hülâsai mesaisi hakkında
ki takririni Büyük Millet Meclisi Riyasetine itaya 
mecburdur. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır. 

Madde 6L — İşbu kanunun İcrayı ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

13 . 12 . 1337 
Beyazıd Aydın 

Atıf Esat 
Bursa Erzurum 

Necati Salih 
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KırşehİB Malatya 
(Okunamadı) Sıtkı 

Erzincan Yozgat 
Emin Süleyman 

Ergani Çorum 
Rüştü Sıddık 
Canik Beyazıt 
Hamdi Şevket 

Garp cephesinin teçhizat ve nakliyat ihtiyacının 
temini için Maliye Vekili varidatı mevcudeden kar
şılık temin edemiyeceğini beyan ettiği taktirde hâsı
latı doğrudan doğruya bu cephenin teçhizat ve nak
liyatına sarfedi'lmek üzere zirdeki kanunun müs'taci-
liyet kararı ile Perşembe günkü ruznamcye iihalen 
müzakere ve tastikini teklif eylerim. 

13 Kânunuevvel 1337 
İstanbul Mebusu 

Ali Rıza 

Mükellefiyeti Nakliye ve Teçhizatı Askeriye Vergisi 
Kanun Lâyihasıdır 

Madde 1. — Her nevi tekâlüfü milliye bu kanu
nun neşrinden itibaren mülgadır. 

Madde 2. — Müstakil hane sahibi olan her ferd 
ile bilumum tüccar ve esnaf bir defaya mahsus ola
rak mükellefiyeti nakliye ve iiecfoizatı askeriye namı 
ile bir vergi 'itası ile mükelleftir. 

Madde 3. — Bu vergi esasatı atiye dairesinde tarh 
ve cibayet olunur. 

A) Doğrudan doğruya hariçten dahile ve dahil
den harice» mal celp ve sevk eden toptancılar ile se
nevi beşbin liradan fazla sermaye devir eden tücca-
ran 250 ve 500 lira 

B) Senevi ikibin'beşyüzden beşbin liraya kadar 
sermaye devreden tüccardan 75 ve 100 lira 

Cj Senevi binden ikibinbeşyüz lira raddesinde 
sermaye devreden tüccarlar 25 ve 50 lira 

D) Bin liradan dûn sermaye ile muamele yapan 
tüccarlar 10 lira 

H) Hükümetle icrayı muamele eden müteah
hitler üç derece İtibariyle 500, 250 ve 100 lira 

V) Aşar mültezimleri 3 derece itibariyle 
100, 50 ve 25 lira 

Z) Bilumum fabrikatörler 3 derece itibariyle 
500, 250 ve 100 lira 

H) Değirmenciler 3 derece itibariyle 
50, 25 ve 10 lira 

Ti) Sefain ashabı : Yüz tondan yukarı olanlar 
250 lira 

25 ilâ yüzton miktarında olanlar 100 îira 
25 tondan dûn olanlar 50 lira 
Kayık eshabı 5 lira 
(Buharlı ve motorlu sefain ashabı bunun iki misli 

şeklinide tediye edecektir) 
Ye) Bilumum anonim şirketler ile maden ocak

ları ashabı hâsılatı safiye1! seneViyesinin yüzde beşini 
Kef) Bilumum esnaf 3 derece itibariyle 

100, 50 ve 25 lira 
(Kaza ve nevahi merkezleri ile kuradaki esnaf 

bunun nısfını tediye edeceklerdir) 
Lâm) Kiracılık eden vesailti nakliye ashabı : Be

her adedi için 25 Kra 
Beher deve için 10 lira 

Beher me'kkâri için 5 lira 
(Merkepler müstesnadır) 
Mim)' Bilumum memurin-in maatahsisatı fevka

lâde maaşat ve Büyük Millet Meclisi azalarının tah
sisatı şehriyelerinin yüzde 20'sini 

(Maaşı aslisi bin kuruş ve daha dûn olanlar yal
nız yüzde on tediye edeceklerdir) 

Nun) Bilumum şirketlerle, bankalar ve müessesa-
tı hususiyede maaş ve ücret ile müstahdem olanlar 
dahi memurin misul'lü yüzde yirmi veya on riisbetin* 
de vergi vereceklerdir. 

Sın) Maden ocaklarında çalışan amele" 1 lira. 
Ayın) îskele ve şimendifer hamalları 5 lira. 
Adi hammallar 1 lira. 

Fe) Senevi 500 İstanbul kilesinden fazla ziraat 
yapan çiftlik ashabı 3 derece İtibariyle, 300, 150, 75 
lira. 

Sad) Bu mükellefiyet ashabı haricinde kalan ka
sabalardaki müstakil hane ashabı 5 lira. 

Kaf) Nevahi ve kuradaki müstakil hane ashabı 
1 lira. 

Madde 4. — Fakru hali hükümetçe tebeyyün eden
ler. 

Yüzde yirmi vesaiti nakliye tekâlifi milliyesin'i ita 
etmiş olan ve bir hanede mukim evlât ve damatların
dan ikisi bilfiil askerde bulunan kura ahalisinden 
müstakil hane sahipleri, düşman istilâsından ahiren 
tahlis edilen beldeler ile kura ahalisi bilumum kadın
lar işbu vergiden müstesnadır. Şu kadar ki memaliki 
müstevliye ahalisinden olupta istilâ görmeyen mahal
lerde icrayı ticaret ve sanat eyleyenler mükellef ol
dukları vergiyi tediye edeceklerdir. 

Madde 5. — işbu Kanunun tarihi tebliğinden iti
baren 15 gün zarfında mükellefiyeti mebhuseyi ta
hakkuk ettirmeyen ve bir mah zarfında tamamını 
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tahsil etmeyen ve kanunen seviyen ve tamamen tat
bikinde ihmal ve tekâsülü görülen ve bu kanunun 
temin edeceği hasılatı mavuzla lehinden harice sarf 
eyleyen memurini aidesi, ordunun kuvvei harbiyesi-
tfi tenkis etmiş addiyle derhal azl edilip hiyaneti va
taniye cürmüyle tecrim edilir. 

Madde 6. — îş bu Kanunun suveri tatbikiyes'i 
Maliye Vekâletince derhal tanzim edilecek bir lıali-
matname ile tayin ve tespit edilecektir. 

Madde 7. — Bu verginin temin edeceği hâsılat 
doğrudan doğruya Garp cephesinin esîiha ve mühim
mat ve teçhizat ve nakliyat ve iaşe masarifatına kar
şılık olarak istimal edilir. 

Madde 8. — İş bu Kanunun icrayı aflkâmına Ma
liye Vekâleti memurdur. 

[(3) Hülâsa : Ordu 'ihtiyacının temin için para 
menabii bulunması ve yen'iden vergiler tarhı.] 
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