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YETMİŞ ALTINCI İNİKAT 

19 Temmuz 1338 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 

Açılma saati : 2.25 

REİS : Birinci Reisvckili Musa Kâzını Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Ha ;kı Bey (Van) 

REİS — Celsei hafiye kuşat olundu. Yetmiş beşinci içtima celsei hafiye zaptı sabık hu
lâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SA'.IK HULÂSASI 

YETMİŞ BEŞİNCİ İNİKAT 

17 Temmuz 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Reisisâni Doktor Adnan Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde inikat ederek; vaziyeti aliye hakkında Mtı-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası üzerinde görü
şüldü ve teneffüs için celseye on dakika ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Reisisâni Doktor Adnan Beyefendinin Riyasetle

rinde bil'inikat İtalya'dan mubayaa edilen şimendifer 
ve malzeme hakkında Vehbi Beyefendinin Nafia Ve

kilinden suali üzerinde müzakereler cereyan etti ve 
Mubayaa Heyetine dahil bulunan azayi kiram mu
bayaanın şekli ve mahiyeti üzerinde izahlarda bulun
dular. 

Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesinin müzakere
sine geçildi ve üzerinde cereyan eden müzakerattan 
sonra mevzuun görüşülmesine Çarşamba günü devam 
olunmak üzere celseye saat 5.30'da son verildi. 

Reis Kâtip 

Adnan Mahmut Sait 
REİS — Efendim, zaptı sabık hulâsasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Müdafaai Milliye Vekâlet: Bütçesi 
A) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 
REİS — Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi üze

rindeki müzakerata devam ediyoruz. 
Söz Ali Cenani Beyin. Buyurun efendim. 
ALİ CENANİ BEY (Muvazenei Maliye Encü

meni Reisi) (Gaziayıntap) — Efendim Müdafaai Mil
liye Bütçesi hakkında geçen gün de arz etmiştim. Ben
d e n i encümene daha gelmezden evvel, hattâ şimdi 
encümende bulunan rüfekamızdan evvel müzakere ve 
Heyeti Celileye takdim olunmuş, bilâhara Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleriyle Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili Paşa Hazretleri encümende bir ta
kım tasarruf icrasını vadederek. arkadaşlarımızı ora
ya göndermiştik. Geçen giin Salâhaddin Bey refikiniz 
ki; o da Müdafaai Milliye Encümeninde çalışmıştır 
ve arzı malûmat etmiştir. Müdafaai M ili iye Vekili 
Paşa Hazretleri de mütalâasını söylediler. Şimdi bu
rada mütalâasına arz edecek encümenin diğer kısmı 
kalıyor ki; bendeniz c nama söylemek istiyorum. 

Efendim encümende biz kaviyen ümit ediyoruz. 
ki: Müdafaai Milliye Vekili Paşanın vadeimiş olduğu 
allı milyon liranın tasarruf edilmesi bugün de müm
kündür. Bu tasarrufun yapılmamasına karşı beyan 
edilen esbap bizce varit görünmüyor. Heyeti Celilc-
n'ze bunu birer birer arz etmek istiyorum. 

Geren dokuz mesele ve dokuz madde üzerine ta
sarruf yapılacaktı. Onun birincisi, hidematı sabite 
alan ümera ve zabıtanın tekaüde şevki. Mütekait iken 
tavzif edilen ümera ve zabıtanın tekaüde ircaı. Şu 
ik> madde zabitan kadrosuna taalluk ediyor. Encü
mende biz. orduda bugün istihdam edilen zabitan ade
di hakkında muhtelif zamanlarda, muhtelif erkam 
aldık. On binden başladık, bugün on dört bin yedi 
yüze çıktı. Daha yukarı çıkacaktır. Bunu kestiremi
yoruz. Günden güne artıyor. Hesapları tamamiyle 
alınamamıştır. Hesapların yanlışlığı mıdır, hakikaten 
böyle midir, yoksa daima zabit geliyor da mı. biline 
miyor? Yalnız bildiğimiz bir şey varsa bu on dört 
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bin yedi yüz zabitin üç cepheden Şark, Garp cephesi, 
Elcezire cephesi... 

SÜLEYMAN SUDt BEY (Beyazıt) — Efendim 
Müdafaai Milliye Vekilinin bulunması lâzımdır. Hal
buki Vekil Bey yoktur. 

ATIF BEY (Beyazıt) — Cenani Beyefendi bu 
bapta salâhiyettar bir zat intihap ettiniz, gönderdiniz, 
nasıl oluyor da, bu cihet taayyün etmiyor? Anlamak 
istiyoruz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Sabırlı olu
nuz anlarsınız. 

ALt CENANİ BEY (Devamla) — Efendim rica 
ederim, silsilei kelâmımı kesmeyiniz, çok rica ederim. 
Onlar fikrini söylediler, bendeniz de fikrimi söyleye
yim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Reis Bey
efendi Hükümetten kimse yok. Müdafaai Milliyeden 
de hiç kimse yok. Soracağım mühim meseleler var. 
Halbuki meydanda kimse yok. Mecbur değildir Ce
nani Bey cevap versin. Hani Müdafaai Milliye Vekili 
Bey?, (tşte geldi sadaları) 

ALt CENANİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurursanız bendenizin sesim çok çıkmıyor. Sesim çok 
çıkmadığı için bu kadar söylüyorum. ' 

Üç cepheyi yani şark, garp, elcezire cephelerini 
tefrik edersek bu cephelerinin cümlesinden de beş bin 
zabitanın istihdam edildiğini görüyoruz. Bu zabitanın 
'içerisinde bir kısmı birinci sınıf ihtiyat zabiti, bir 
'kısmı ikinc'i sınıf ihtiyat zabitidir. Bendeniz öyle zan
nediyorum ki, şu cephelerde olan zabıtana tabiî ilişe-
ştmtyiz. Fakat dahilde olan şu beş bin zabitandan 
herhalde, zannederim, üç bin tanesini tasarruf etmek 
imkânı vardır. (Şüphesiz sadaları) Bundan sonra es
babını arz edeyim. Her memlekette mevki kuman
danı olarak, merkez kumandanı olarak, şube reisleri 
en küçük kazalara kadar, en azında 7 - 8 zabit var
dır. Biz böyle müdafaai vatan için mühim bir ordu 
beslemeye mecbur iken ve böyle yirmi beş milyon 
'bütçe açığı varken... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Encümende 
.ihtilâf mı vardır? 

ALİ CENAN t BEY (Devamla) — Evet ihtilâf 
vardır. (Gürültüler) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim sü
kût edimiz, rica ederim, d'inliiyelim, en mühim mesele 
müzakere ediliyor. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Efendim bun
dan üç ay evvel çıkmış, encümenin malumatı yoktur. 
Memleketin bütçesinde böyle yirmi beş milyon lira

lık açık varken, dahilde hiç lüzum olmadığı halde 
- hatta bendeniz şubelerin lüzumuna bile kani deği
lim. - Ne ise bunlar şimdilik kalsın. Fakat Keskin 

I gibi, Turhal gibi ufak mevkilerde mieVki zabiti, nok-
I ta kumandanı, merkez kumandanı vesaire, bütün mül-
I hakları filan, hat menzil kumandanı, muavini filân 
1 5 - 6 bin zabitan bu suretle istihdamı bendenizce 
I maksadımıza münafidir. Yaınız şahıslan olsa yine 
I buna da kanaat etmek fikrindeyim. Fakat bir yere 
I bir ihtiyat zabitini veyahut bir inzibat memuru diye 
I birisini koydunuz mu, onun etrafında bir kadro kur-
I mak mecburiyetinde kalıyorsunuz. 15, 20, 30 niefer, 
I bir kaç adet yazıcı, merkez kumandanı yazıcıları 
I yanında hizmete mahsus neferler, kendisinin şahsına 
I mahsus 7 - 8 tane nefer. Bir zabitan teşkilâtında bu 
I arz ettiğim 7 - 8 nefer istihdam olunuyor kli, da-
I hilde istihdam olunan neferlerin mecmuu, bendeniz-
I ce elli binden aşağı değildir, tşte bütçeyi kabartan es-
I bap ve avamilden birisi de budur. 
I Sonra bu zevattan, meselâ ikinci sınıf (ihtiyat za-
I b:tanından gayri müsellâih' olan var. Bendeniz bile-
I nryorum; gayrı müsel'lâh bir ihtiyat zab'itfıriin istihda-
I mına ne lüzum var? Cepheye sevk edemeyiz, dahıil-
I de buna iş arayacağız. İhtiyat zabitidir. Bunu istih-
I dam için behemahal ona iş arayacağız. Binaenaleyh 
I buna iş bulunuyor ve yerleştiriliyor. Hatta bir tane-
I sini söylemişlerdi, baytar ihtiyat zabiti, bir defa celbe-
I diifnvş, ciğerinde verem şüphesi olduğundan dolayı 
I kendisini geri Düzce'ye göndermişler. Tekrar celbe-
I dip muayene etmişler, yine hasta olduğu haMe Da-
I day'a inzibat zab:ti olarak göndermişler. Binaenaleyh 
I bu g::bi ikinci sınıf ihtiyat zabitlerinin orduda kalma-
I sına katiyen lüzum yok. Biz bunları tenkis edeceğiz, 

dediler. Bunlar için verilen emri bendeniz tetkik et
tim. Orada altı esbap sayıyor. Artık yerinden kalka-

I mıyacak derecede malul olursa, o suretle olanlar te-
I cil ediliyor ve o suretle gayri müsellâhadan olan-
I laıdan t«k olunuyor. Fakat asıl hizmeti hafif olan-
j 1ar vazifede ipka ediliyor. 
I Sonra efendim, bu ihtiyat zabitleri yle münasebet-
I leri olmak üzere iki adet ihtiyat zabit talimgahı var. 
I Bitlisi burada, birisi de zannederim Sarıkamış'ta, ya-
I hut Şark cephesindedir. Buralara alınan efendiler 
1 Harbi Umumî senelerinde yirmi yedi yaşını geçme-
I miş olan 302 tarihinden aşağı olanları almamışlaır-
I dır. Harbi Umumî bidayetinden şimdiye kadar yedti 
I sene geçtliğji halde şimdi ihtiyat zabit mektebinde, 
I hatta benim dairei intihabiyemde üç sene evvel kay-
I makamlık etmiş 40 yaşında bir efendi bugün talim-
j gâhtadır, sitaj görüyor. Şimdi efendiler 40 yaşmda 
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bulunan bir efendiyi ihtiyat zabiti çıkarıp nereye gön
dereceğiz? ihtiyat zabit mektebimden çıkar çıkmaz 
talkım kumandanı olacaktır. Binaenaleyh bu, cephe
lerde sipere girecektir. Zannederim ki; 40 yaşında 
'bulunan bir efendinin sipere girmesine imkân vardır 
diye söyliyebilirter ve ikinci madde hakkında benim 
fcanaaMim budur. Dahilde müstahdem 5 - 6 hin zaıbi-
'tkı maaşları ve bunların (istihdam edildikleri hizmet
ler, bu bütçe için bir bâr oluyor. Bendemize kalırsa 
'bunu tateir ettneîi ve bunları haddi asgariye indir
mek çaresini bulmalı ve bu suretle tasarruf icrası 
mümkündür ve evvelce de öyle demiştiik, yapılma
mıştır. 

Üçüncü madde; burada hali hazırda lüzumu ol
mayan menziller lağvedilerek bunlara merbut nakli
ye kollarının cephelere verilmesi. Filhakika kısmen 
yapılmış ve cephelere verilmiştir. Salâhattin Beyefen
di de bize o suretle malumat vermişlerdi, bunu ge
çiyorum. 

'Aşağıda, Adana havalisinde tevessü eden teşkilâ
tın asgari dereceye tenzili. Efendim Adana havali 
kumandanlığı .teşkilâtı için encümende bendemiz İs
rar etmiştim. Adana'ya Muhiddin Paşa gönderildi
ğinden bu yana adata büyük bir cephe teşkilâtı ya
pıktı. 300 kadar zabit oraya yerleşti, mütemadiyen 
de oraya gidiyordu.. Bilahare, Encümen şeysi üzeri
ne bendeniz Encümende bütün, bütün tenzili teklif 
etmiştim. Fevzi Paşa Hazretleri asgari dereceye indi
ririz demişlerdi, yapmışlar. Bunun da kadrosuna ben
deniz ş&y etinim. 137 zabite indirilmiştir. Efendiler 
'bilmem Adana Mebusu Beyler buradadır. Adanalı
lar, m'emileketi için mücadele ettikleri zamanlarda 
oraya göndermek için beş, on zabit bulunamamıştı. 
Adama'dan geçtiğim zaman, Adanalılar bana şikâyet 
ettiler. Dediler ki; biz harbettiğimiz zaman zabit bu
lamadınız, bugün buraya üç yüz zabit göndermişler
dir. 130 za'bit değil, 30 bile fazladır. Yalnız hududu 
muhafaza etmek için fırka ve o fırkaya mensup za-
Ibitan bulunması kâfidir. Orada Adana havali ku
mandanlığının vücuduna lüzum yoktur. Muhiddin 
Paşa orada otursun, maiyetinde de beş on zabit bu
lunsun, diğerlerinin istihdamına hacet yoktur. 

VE/HBİ BEY (Bitlis) — Elcezire cephesiine lüzum 
var mı? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Ona da gele
ceğim aşağıda vardır. 

Sonra efendim; Ankara kumandanlığı teşkilât ve 
kadrosunun haddi asgariye tenzili ve efrat ve hayva
na/tın haddi nizamiye indirilmesi. Aramızda 'kararlaş
tırılan beşinci madde de budur. Burada levazım teş

kilâtı hakikaten kaldırıldı, öteki levazıma nakledildi 
Bunda bir faide görmedik. Fakat Ankara kumandan
lığından kaldırdık. Burada benim en ziyade nazarı 
dikkatime çarpan efrat meselesidir. Bazan diyorum 
ki; Heyeti Celilenizin içerisinde nazarı dikkati celbe-
dilmemiiş bir arkadaşımız yoktur. Geçende Maliye Ve
kili Beyefendi Encümende idi. Haziran zarfında bu
radaki efradın masarif ve iaşesinin 17 bin lira oldu
ğunu söylediler. Bendeniz Ankara içerisinde 17 bin 
efradın beslenmesinde bir mana göremiyorum. De
niliyor ki; Ankara sevk i yat merkezidir. Taşradan sev-
kiyat yapılıyor, buraya geliyor, buradan Garp cephe
sine gidiyor. Bu olsa, olsa yevmiye beş, on bin ola
bilir. Bunun kısmı azamı lüzumsuz olarak hizmetçi
likle meşgul oluyor. Hükümet bunlara boş yere pa
ra veriyor. Ankara .kumandanlığının teşkilâtı tenzil 
edilmelidir. Efrat miktarı da haddi asgariye indiril
melidir. (Merkez kumandanlığı varken Ankara ku
mandanlığına ne lüzum vardır sesleri) Bugün Ankara 
şehrinin içinde, efradı askeriyenin hizmetçilik yüzün
den ne kadar dağılmış olduğunu, zannederim hepi
niz biliyorsunuz. Bu maddede tasarruf "imkânı var
dır. Mühim bir tasarruf yapılabilir. 

Altıncı madde efendim; mazbatamızda arz ettıi-
ğ;miz şeylerden altıncı made, tamiratla meşgul ol
mayan amele taburlarının lağvı ve efradının muay
yen müddet dahilinde mezun addi. Bu suretle hem ta
sarruf icrası ve hem de müecceliyeti askeriye vergi
sine tabi tutularak varidat temini; bunu vaid buyur
muşlardı. Hakikaten dokuz bin nefere varmış olan 
- zanederim tabur itibariyle 23 taburdur. Amele ta
burları hâlâ yerlerinde duruyorlar ve iaşe ediliyorlar. 
Güya Nafıa Vekâleti bunları ben nafıa işlerinde is
tihdam edeecğim demiş ve üzerine almış, fakat na
fıanın bütçesinde buna karşılık sarfedecek parası 
yok. Müdafaai Milliye Vekâleti hâlâ bunları besli
yor ve eskiden yine hiç olmazsa iş görüyordu. Bu
gün bütün, bütün boş duruyor. Hatta geçen gün Siv
rihisar'a giden bir arkadaşımız söylüyordu. Bin kişi
lik bir amele taburu kürek vesaire olmadığından do
layı boş duruyorlar. Ellerimi bir işe vurmuyorlar, bek
liyorlar. Bu amele taburlarını bütün bütün dağıtmak 
lâzımdır. Müdafaai Milliye Vekâletinin amele tabur
ları için para sarfetmesi katiyen doğru değildir. Ken
dilerini kadrodan çıkarmıştır. Hâlâ duruyor, henüz 
tahtı silâha alınmamış olan bazı. menatık efradının 
bir ay daha tahtı silâha alınmaması idi. Adana ha
valisinde bir kaç ay tecil ettiler. Fakat şimdi lüzum 
üzerine alıyorlar. İcabatı askeriyeden olduğundan do
layı tabiî ona karşı bir şey diyemiyeceğiz, 
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8 nci madde olarak teşkilâtı bahriyede tasarruf 
icrası Encümeniniz teşkilâtı bahriyedeki masarifi de 
fazla görüyor. Bunda da tasarruf imkânı vardır. Hat
ta bu halde kalsa bendeniz ona da bir dereceye kadar 
razı okacağım. Fakat mütemadiyen geliyor. Hatta ci
heti berriye den de geliyor. yalnız ciheti bahriyeden 
değil. Zabit ne ise; zabite ihtiyaç vardır. Ümera ge
liyor, üç dört tane ümera kendilerine teklif olunan 
vaza'ifi kabul etmediler, geri gittiler. Kimseye yar 
olmadılar. Fakat bahriyeden gelenler kaldılar. Biz
den muvazene encümeninden bunun içtin harcırah is
tediler. Biz vermedik. Fakat bilmem, tabiî harcırah
larını almışlardır ve gitmişlerdir. 

9 ncu madde olarak Elcezire ve Şark cephele
rinde tadilât icrası. Elcezire ve Şark cepheleri, ben
deniz öyle zannediyorum, ki bu cephelerdeki yapılan 
masarif pek fazladır. Bendeniz yalnız Elcezire değil, 
bütün memleketin masarif atında tasarruf icrasını 
mümkün görüyorum. Yalnız Garp cephesini besle
mek ve onu yaşatmak için. Efendiler geçen gün Ma
liye Vekili Bey bir hak ilk at söyledi. Kendi yağımızla 
kavrulmalıyız, dediler. 'Bunun manasını bazı arka
daşlarımız sorduğu halde izah buyurmadılar. Onu 
bendeniz izah edeyim. 25 milyon açık vardır, bu açığı 
Maliye Vekili Beyefendi tedeyyün etmek istiyorlar. 
Yan'; deyin olarak kalsın diyorlar. 25 milyon lira 
dört aylık bir masariftir. Teşrinisaninin iptidasında 
maliyen1!n kapılarını kapayacağız demektir. Efendi
ler bu vaziyette iken bendenizin düşüneceğim, bugün
kü vatanın müdafaa kapısı olan Garp cephesidir. On
dan başka hiç bir şey düşünmek doğru değildir. Onun 
haricinde yapılan israf at hakikaten memleket için 
bir yaradır. Ordunun sıkıntısını badi olacak bir şey
dir. Binaenaleyh bendeniz bu ordunun haricinde ya
pılacak masrafların zaruri olanlarını yapmak tarafta
rıyım. Binaenaleyh gerek Şark cephesinde ve gerek 
Elcezire cephesinde, velhasıl dahilde yapılan masa
rif, ordunun kuvvetini tenkis eder. Bendeniz ordunun 
kuvvetini tenkise katiyen taraftar olamıyacağım. He
pimizin maksadı içtimamız düşmanı atmak, vatanı 
kurtarmaktır. Binaenaleyh bütün paramızı orduya 
hasretme!.yiz. Dışarıda yapılan israfat orduya karşı 
adeta memleketin harabisini mucip bir haldir. 

Şimdi; bendemiz netice olarak arz etmek isterim 
ki; burada Heyeti Celileniz bu meseleyi madde mad
de tetkik edeerk birer birer hesap edip tenzil etmek 
imkânı dahilinde değildir. Heyeti Celile burada gün
lerce bu işle meşgul olacaktır. Eğer Heyeti Celileniz, 
arz ettiğim mesaili tasvip buyurursanız Encümene 

iade buyurunuz. Encümen de bunu arz ettiğim tadi
lât ile Heyeti! Âl iyen ize arz ve bu surette beş altı 
milyon tasarruf ile bütçeyi Heyeti Celilenize getirir. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Mü
saade ederseniz bir şey sual edeceğim. Ali Cenanı 
Bey şimdi sCzin, şu bulmuş olduğunuz şeylerden ne 

<adar faide hasıl oluyor. 

ALİ CENANİ BEY — Beş, altı milyon tahmin 
ediyoruz. 

HACİ MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — De-
mekki 56 dan tenzil olunacak, yoksa yukarıdan mı 
geliyor? 

ALİ CENAN t BEY (Devamla) — Hayır efen
dim; 6 - 6 milyon, 56 milyondan tenzliıl edilecek. 

REİS — Efendim şimdi şu meseleyi halledelÜm. 
Muvazene! Maliye Encümeni Reisi Beyin bir tek
lifi var, onu halledelim. Ondan sonra bütçeyi eğer 
müzakere edeceksek, herkes sözünü söylesin. Fakat 
şu, bir tekliftir, reye konması lâzımdır, zaruridir. Ka
bul edip, etmemek Meclisin reyiledir. 

ALİ RİZA BEY (İstanbul) — Mütekabilen Mü-
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerini de dinliye-
lim. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si), — Efendim: Ali Cenani Beyefendinin raporunda
ki maddeler, esasen daha evvel nazarı dikkate alın
mış ve bu rapordaki maddeler üzerine Muvazenei 
Maliye ve Müdafaai Milliye Encümeninden arkadaş
lar intihap edilmiş, bir heyet teşkil edilmiş ve bu he
yet mütemadiyen Ramazan'da meşgul olmuş ve dün 
arz etniğim neticeyi meydana getirmiştir. Bu madde
lerde hemen yeni denecek bir şey yoktur. Ali Cena
ni Beyin yapılmamıştır, dediği şeyler, hakikatte ya-
pılnvştır, hepsi olmuştur. Hangilerinin yapılıp, yapıl
mamış olduğunu müsaadenizle söyleyeyim. 

Ali Cenani Beyefendi • buyuruyorlar ki; daha üç 
bin zabit tasarruf etmek imkânı vardır. Garp cephe
sinin- kuvvet ve kudreti hazırasını ve silâh kuvvetini 
muhafaza edebilmek şarfciyle, iki, üç bin zabit ta
sarrufu katiyen sabit ve mümkün değildir. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Bendeniz, 
Garp cephesine söylemiyorum Paşam, oraya dokun
muyorum. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — O cephenin yaşa
yabilmesi ve o cephenin idamei hayat etmesi için bu
nun gerisindeki hidematın vücuduna lüzum vardır. 
Bu hidematm asgari bir kuvvetle, asgari bir müktarla 
temini çaresi düşünülmüş ve bu netice hasıl olmuş
tur. Her kasabada müteaddit şubeler, müteaddit inzi-
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bat zabitleri kalmamıştır. Her kasabada müteaddit j 
şube zabitleri yoktur. Her kazada şube zabitanı ola- J 
ra'k, yalnız bir şube kâtibi reisin yedine bırakılmış ı 
ve diğer zabıtanın bir kısmı tekaüde irca edilmiş ve . 
bir krsmı da cepheye gönderilmiştir. Hiç bir kasaba- ı 
da, Ankara gibi, Konya gibi, Mersin gibi, İnebolu . 
gitbi büyük merkezlerden gayrı, hiç bir yerde merkez ı 
kumandanı, inzibat Zabitanı ve merkez kumandanlı
ğı tesjkMtı yoktur. 

HALİL İBRAHİM BEY (Antalya) — Antalya'da.. 
KÂZIM PAŞA (Devamla) — Antalya mühim bir 

mevkidir. Oraya bazı vapurlar gelıiyorlar, öte beri 
çıkarıyorlar. Orsada yalnız bir inzibat zabiti vardır. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Ahzr asker ka
lem teşkilâtı... I 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Ahzı asker kalem 
riyasetlerinden dokuz tanesi lağvedilmiş ve bunlar 
'birleşuriilerek daireleri tevsii edilmiştir. Ufak merkez
lerde inzibat zabiti teşkilâtı esasen yoktur. Bu teşki
lât, ne kadrosunda vardır ve ne de başka şeysinde 
mevcuttur. 

MİTHAT BEY (Mardin) — Elcezire cephesinde 
mevcuttur. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Elcezirenin her ta
rafında bu teşkilât mevcut değildir. Ahzı asker şubesi 
zabiti orada inzibatı askeriyeye nezaret eder. Evvel
ce oralarda tetkiki hüviyet teşkilâtı vardı. Bunları 1 
lağvettik, bunlar kalmamıştır. I 

MİTHAT BEY (Mardin) — Hepsi duruyor. 

'KÂZİM PAŞA (Devamla) — İşte bu tasarruf at
tan, bu şeylerden sonra, en son hasıl olan şekil üze
rine mezuniyet suretiyle 1 200 - 1 300 zabit geri çıka
rılmıştır ve bunun üzerine iki bin zabit cepheye gön
derilmiştir. Yeni gelen zabitan meselesini de arz ede
ceğim. Gayri müsellâh ihtiyat zabitanına lüzum yok
tur, buyuruyorlar. Nakliye kolları ve bunlara mü
masil hidemat, gayri müsellâh zabitana ait hidemat- i 
tandır. Yüzbaşıdan başka rütbede zabit kalmamıştır. 
Bunların içinde hidematı sabite raporları olanları 
doktorlara muayene ettiriyoruz. Evvelâ en birinci 
derecede, en fazla malul olanlarını, hidematı sabite 
raporu olanlannrmemleketlerine terhis ediyoruz. Ted- ; 
ricen yapılmakta olan teşkilât eğer daha ziyade za- i 
bitin terhisime imkân bırakırsa, yine bu suretle ma- 1 
lül olan, hidematı sabitemi bulunanlardan terhis olu
nacaktır. Bunların miktarının da tenzil edilmiş oldu
ğunu ayrıca arz edeceğim. Seferberlik umumî oldu- J 
ğu için Vekâlet, her senenin efradını tahtı silâha 
davet etmek mecburiyetindedir. Bir sene davet et- } 

mek, diğer sene bunları bırakma* doğru değildir. Fa
kat bunlardan kıtaatta hizmet edemiyecek olanlar
dan, vücudundan 'istifade edilemiyecek olanlardan 
terhis ediyoruz. Zaten arzettiğim gibi, bunlar hakkın
da da o suretle seyyan bir muamele yapmak daha 
iyidir. Bu suretle bırakmak muamelâtta karışıklığı 
mucip olur. Geri teşkilâtta altı bin zabit yoktur. Ge
ri teşkilatındaki efrat miktarı bile bunun iki mislin
den fazla değildir. 

Adana havalisi kumandanlığında bidayeten teşki
lât yapıldı ve orada teşekkül edecek kuvvetler, orada 
bir vazife deruhte eder mülâhazası ile bir kolordu 
mahiyetinde tutulmuştu. Fakat bilâhare oralarda böy
le büyük bir kolordu teşkilâtına lüzum hasıl olma
dı. Bu lüzumsuzluk üzerine kolordu teşkilâtı lağve
dildi, o havali teşkilâtı lağvedildi. Havali kumandan
lığının maiyetinde yalnız üç şube kalmıştır. Erkânı 
haı'biyesi vesair teşkilâtı mülgadır. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — 137 zabittir. 
paşam. 

KÂZİM PAŞA (Devamla) — Efendim 137 zabi
tin hepsi havali kumandanının doğrudan doğruya em
rinde olan zabit değildir. O havalinin ihtiva ettiği 
mıntakada, ahzı asker teşkilâtı vardır. O havalide ye
ni teşekkül etmiş kıtaat vardır kıi; Garp cephesine il
tihak ettiler. O havalide topçu taburları vardı, Garp 
cephesine iltihak ettiler. Orada menzil teşkilâtı var
dır. Bütün bunlar, Adana havalisi kumandanlığının, 
yani Muihiddin Paşanın şahsının şeysine tahsis edil
miş değillerdir, o havaledeki teşkilât içindir. Teşekkür 
olunur ki; bu işi o otuz zabitan temin edebiliyor ve 
hem menzil ve hem de şube vazaifini, hem de o 
memlekette inzibatı askerî vazifesini bir* kişiye ver
mek sureîiiyle işler yapılıyor. Ama şube teşkilâtı... Bu 
filân vasi teşkilâta lüzum var mıdır, yok mudur? 
Efendiler; kanunlarımızın istinat ettiği esasat ve teş
kilâtta bunlar mevcut idi. Kavanini askeriyemizi ta
dil etmeksizin bu teşkilâtı lâğvetmek imkânı vardır. 

Ankara kumandanlığı meselesi; Ankara kuman
danlığı teşkilâtı esasen bir fırka karargâhı teşkilâtı 
idi. Fakat kumandanlığın emrinde bir çok kıtaat 
müess^sat ve geniş bir çok teşkilât vardı. Müessesat 
vesaire bu gibi kendisine ai+ olmayan şeyler, An
kara kumandanlığı emrinden alınmış ve karargâhın
dan levazım şubesi, riyaseti çıkarılmıştır ve karar
gâhında daha diğer tadilât ve tasarruf at da yapıl
mıştır, bir kaç zabite inhisar ettirilmiştir. Ankara 
kumandanlığı karargâhı, meselâ şimdi maiyetinde kı
taat vardır, bu kıtaatın muamelâtı ve sonra divanı 
harplerin mercii olmak itibariyle, mehakim şubesi... 
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İBRAHİM BEY (Mardin) — İki kumandan bir 1 
yerde nasıl olur? I 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim; malumya; 
bir yerde icabımda on tane de kumandan olur. Fakat I 
bu kum an d anlardan, birü diğerinden küçük olur ve
yahut biri diğerintin mercii olur. Ankara kumandan
lığının buradaki vazifesi bir inzibat vazifesidir. Fakat 
yarın cephede lâzım olursa, cepheye gider ve cep
hede vazifesini ifa eder. Onun maiyetinde bulunan 
mericez kumandanının vazifesi doğrudan, doğruya şeh
rin inzibatını temindir. Yalnız bir merkez kumanda
nı kifayet eder derseniz, yalnız bir merkez kumanda
nı bir neferi divanı-harbe bile veremez. Elimizde ka
nun ve usulümüz burada bir neferi divanı harbe tevdi 
etmek ve divanı harp kararının tasdiiki hakkı doğru
dan doğruya bir fırka kumandanına bu salâhiyet ve
rilmiştir, Ben de tasdik edemem. Burada bir nefer di
vanı harbe verilirse onun evrakını buradaki fırka 
kumandanının salâhiyet ni haiz olan zat tasdik eder 
ve onun evrakı Garp cephesine gider ve orada tet
kik edilir. Bendeniz de kabul ederim, onun için bu
rada, yanli bir fırka kumandanlığı salâhiyetini haiz 
bir makam var. Merkezin işleriyle iştigal ettireceği 
bir adam tabiî olacaktır. Yani ismimi isterseniz, An
kara kumandanı demeyiniz, başka bir isim dey'iniz. 
Fakat o hizmet lâzımdır. Merkez kumandanı derse
niz yine o salâhiyetle iş görecektir, iş isimde değil
dir. Merkez kumandam muavini diyeceksiniz, yani 
ismini tebdil etmekle iş dönmez. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — İkisi, bir teşkilâtla 
olur. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Sonra Ankara ku
mandanlığının emrinde on yedi bin nefer olduğu bu-
yuruluyor. Merkez Ankara kumandanlığında şimdiki 
halde on yedi bin nefer kalmamıştır. Ankara kuman- j 
danlığının kendi kuvvetinim ne olduğunu arzettim. 

Sonra iaşe kuvveti, yani Ankara'dakİ iaşe kuvve
ti bugün on yedli bine değil, on iki bine bile vasıl ol
maz. 'Bunlar hastane hademeleri, efendim bir kaç 
tabur var, Meclis taburu, merkez taburu, süvari kı
taatı, hizmetlkâr vesaiire, vesaire. Bütün bunlar işte 
bu mevcudun dahilinde kalmıştır ve inhisar ettiril
miştir. Şubesi, askeri efradı budur ve bunun da tadi
lini yine bu hususta hem salâhiyeütar, hem müdrik 
olan arkadaşlarımızla görüştük. Ancak bu kadar ten
zil edilebilrriiştür. 

Amele ta'burlan meselesine gelünce : Hakikaten 
Müdafaai Milliye bütçastine büyük bir bârdır ve bun
ların meydana getirdikleri iş, kendilerine sarf ettik- J 
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Ieri iş ile mütenasip olmuyor. Bunun için düşündük 
ki; meselâ burada hıristiyan efrat var, bunları yani 
şimdi bazı memleketlerde hıristiyan efradı alma İs
lâm efradı al. fakat İslâmlar rencide oluyorlar. Mec
buri alınmış ve bunların hepsi vaktiyle alınmıştır. 
Masrafları hakikaten meydana getirdikleri işten faz
ladır. Düşündük dedik, ki bunları memleketlerinde 
bırakalım. Hıristiyan efradı ne yapacağız? Sonra bun
ların kendi sinninde bulunan, emsali cephede harbe-
d.'yor. Müslümanların s'inn'inde bulunan neferler de 
cephede muharebe ediyor. Beriki tarafta bulunan ka-
yırılmış olduğu için terhis edilip evine gitsin. O va-
k:t cephedeki askerler burada onu işitince müteessir 
olur. Bütün bu müşkilâtı düşünerek ve iki/iham ede
rek, hem cephede fena bir tesir yapmamak ve hem 
d„ bu masraftan kurtulmak ve hem de bazı yerlerde 
öyle yollar vardır ki: bu yollar sırf nakliyatı askeriye 
için muhafaza edilmesi zaruridir. Ahalinin nakliyatı
nın muhafaza edilmedi için de zaruridir. Meselâ şu
rada Kastamonu - Bolu üzerinde bir köprü var, bu 
yıkılırsa, hem askerî noktai nazarından fena, hem de 
mülki noktai nazarından fenadır. Nafıa Vekâleti bu 
yollan yapsın dedik. Nafıa Vekâleti dedi ki; amele 
taburlarını bana verin, ben kendi bütçeme alır ve 
beslerim, dedi. Biz buna müteşekkir kaldık ve 15 ha
zirandan itibaren onlara verilmesini Maliye Vekili 
ile de görüştük ve Müdafaai Milliye parasından bun
lara verilen iaşe meblâğı Nafıa bütçesine ilâve edi
lecek ve Nafıa Vekâleti bunların istihdamına lüzum 
görmezse, bütçesini kabartırsa, onlara mezuniyet ve
rilecektir. O vakit de bunun şeklini ona göre düşü
neceğiz. Meselâ bunların içerisinde genç efradı, cep
heye sevk edeceğiz. Cephedeki ihtiyarlarına izün ve
rir ve böyle sıradan tamamiyle çıkarırsak tesavi ol-. 
maz. Onun hemtevellüdü, cephede kalırsa iyi tesir 
bırakmaz. Binaenaleyh bunların gençleri cepheye 
gider, iltihak eder ve cephede en ihtiyar efrada me
zuniyet verilir. Bu suretle hem muamelenin intizamı 
muhafaza edilir, hem de bu yolsuzluğa ve amele ta
burlarına mahal kalmaz. Mesele budur. 

Teşkilâtı bahriyeyi buyurdular : Teşkilâtı bahriye
yi esasen bütçesinde ayrıca müzakere edeceğiz. Fakat 
esasen bahriyemizin hali hazırı sahillerin muhafaza
sına bile kâfi miktarda değildir. Bu, cümlen'izin ma
lumudur. Yalnız bahriye teşkilâtımızın İstanbul nak
liyatında - ki bizim hayatımız mertebesinde olan İs
tanbul nakliyatında - fevkalâde gayret ve himmeti 
vardır. Bugün bahriye zabitanının bir senede alacağı 
parayı, sizi temin ederim ki; yalnız bir defadaki nak
liyatları ile kamilen temin etmişlerdir. Yani meselâ; 
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Binaenaleyh Garp cephesinden gayri teşkilâtın 
tamamen kaldırılması, onun geri hidematının lağvı 
demektir. Bir uzvun yaşayabilmesi için onu besle
mek, onu geriden askerle, zabitle takviye etmek lâ
zımdır. Fakat bunu dediğim gibi, asgarî bir mahiyet
te, asgarî bir miktarda temin etmek hususu düşünül
melidir ki; Meclisi Âlinizin bana tevdi ettiği vazife 
de budur. Benim de yaptığım budur efendiler. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Efendim 
buyuruluyondti; hiç bir vazifeye ümera getirilmemiş
tir. Bizim yeni teşkil edilen tetkiki hesabat komisyo
nu kumandanlığı riyaseti var ki; bu mahza Asım Beyi 
kayırmak için teşkil edilmiş bir vazife değil midir, ya
ni bunun vazifesi nedir? 

bu sene onlara iki bin lira verilecekse, emin olunuz 
onların bizim memleketimize getiirdikleri topların 
dörtte birini para ile alsak o masrafın iki misli tu
tar, Yalnız bu kadarcık bir şey için bu heyetii besli
yoruz. Bahusus diğer sahillerde bazı hidematı da ifa 
ediyorlar. Sonra bir bahriye teşkilâtıdır ki;, devletin 
mulbtaç olduğu ve muhafaza etmek zaruretinde oldu
ğu bir teşkilâttır. Yarın, o bir gün, inşallah bu halde 
kalrnıyacağız, tabiî diğer teşkilâtımız tevessü edeceği 
ıgilbi baihriye teşkilâtı da artacaktr. 

İstanbul'dan gelen berri zabitan için buyuruyor,-
lar. İstanbul'dan dört aydan beri ümera sınıfından 
ihiç bir fert Anadoluya girmemiştir ve tuttuğumuz 
uisuıl de budur. Hatta ufak rütbeli zabitandan bile 
cephede bilfiil ifayı hizmete kadir olanlar gelebilir 
•diye bir şey vardır ki; bu, cephenin gerisinde gayri 
müsiellâh vesalir hiidemata gelecek olanlara şâmil de-
ğödir ve bundan da ancak ellii kişi gelmiştir. Ümera 
sınıfından herhangi sınıf olursa olsun hiç kimse ge-
tlirilmemiştir. Bunu geçende de kürsüde bilmünasebe 
arzetmiştim, yoktur. Yani kim vardır diyorsa ben 
dliyoru'm ki; yoktur. Gelen ve gelÜp tavzif edilen bü
yük rütbedeki zabitanın olmadığını iddia ediyorum. 

Garp cephesinden gayri bütün askerî teşkilâtın 
kaldırılması ve bütün mesainin Garp cephesine in
hisar ettirilmesi buyuruluyor. Efendim, zaten bütün 
mesai Garp cephesine inhisar etmiştir ve bugünkü 
beslediğimiz kuvvetin, hatta dörtte üçünden fazla 
miktarı Garp cepheSindedir. 

Şark cephesi var ki; orası da büsbütün ihmâl ede-
miyeceğimiz bir vaziyettedir. Her gün bir türlü me
sele çıkıyor, her gün bir şey olmak ihtimali var. He
nüz bir Ermeni kütlesi orada hazır bekliyor. Binaen
aleyh orada lüzumu kadar asker bırakmak icabedi-
yor. 

Elcezire cephesine lüzum yoktur denemez. Orada 
ihtiyaç yoktur denemez. Çünki karşısındaki düşma
nın ne vaziyet alacağı belli değildir.. İngilizlerin ne 
yapacağı malum değildir. Revandiz cihetlerinde ge
çende bir müsademe oldu, propaganda yapıyorlar, 
İran .dahilinde faaliyette bulunuyorlar, aşaiiri teşvik 
ediyorlar. Nasıl kuvvetsiz bırakalım? Buna hiç im
kân yoktur. Fakat bunların hali hazırdaki vaziyetle
rinle ve bütçemizin hali hazırına binaen mevcutlar 
asgari lâyetenahüye inmiştir ve mütemadiyen bu mev
cutla idare ederniyeceklerini söylüyorlar. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Paşa Hazretleri El-
cezire'de ne kadar asker var. 

iKÂZIM PAŞA (Devamla) — Sonra sorarsınız 
efendim. Bitenlerden sorar ve öğrenebilirsiniz, 

— 5. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Bu zat daha bun
dan altı, yedi ay evvel İstanbul'dan buraya davet edil
miş ve Müdafaai Milliye bunu muamelâtı hesabiye-
nin tanzimi için davet etmiş ve ben buraya vekâlete 
geldiğimin birimci, ikinci günü idi ki; o da buraya 
gelmiş bulunuyordu. Yani Anadoluya gelmiş bulu
nuyordu. Buraya geldiğinde bu vazifeyi deruhte etti. 
Şimdiye kadar da bu vazife ile meşguldür. Mamafi 
bu hesabatı ikmâl ettikten sonra ona yeni bir vazife 
verilecektir. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Paşa Hazretleri 
memaliki meşgule tetkiki efrat komisyonu diye bir 
levha görüyorum. Bu nedir, bunu ahzı asker şubeleri 
yapamıyor mu? 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Muhase
batı Umumiyenin vazifesi nedir şu halde? Mademki 
tetkik, tevhidi hesabat kumandanı bu vazifeyi yapa
cak, muhasebatı umumiyenin vazifesi ned'ir? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Şimdi efendim, ma
lumu âliniz, kıtaatta yeni usul muhasebeye göre ilk 
teşkilât henüz başlamıştır. Bundan bir kaç ay evve
line kadar tabur kasaları mevcuttu, bu teşkilât tedri
ci bir surette fırkalara girmiştir. Hatta bir çok kıtala
rın muhasibi bile yoktu. Divanı Muhasebat yalnız 
cephe ile muamelâtını yapardı ve bu hesabat tedrici 
surette fırkalara girmiş ve bu suretle taburların ka
saları lağvedilmiştir. Bu taburların bir çok. hesabatı 

. vardır. Bir çok muharebeler olmuş, uhdelerine bir 
çok hesabat geçmiş ve muhasebat encümeni zaten bu 
vazifeyi deruhte ettiği zaman bu hesabatı tetkik ede
cek bir halde değildir. Şimdi tetkik ve tevhidi hesa
bat komisyonu bunu deruhte edip meydana getirdik
ten sonra, bunu muhasebat dairesi tabiatiyle deruh
te edecek. Fakat henüz deruhte edecek kadar kıtaat 
muamelâtına nüfuz etmemiştir. Ancak bu zamana 
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kadar teşkilât tabiî muhafaza edilecek. Çünki mem
lekete bu teşkilât yeni girmiştir. 

HAMDİ BEY (Biga) — Efendim bir levha görü
yorum; memaiiki meşgule tetkiki efrat komisyonu 
narmiyle... 

KÂZİM PAŞA (Devamla) — Bunu zait mi gö
rüyorsunuz? 

HAMDI BEY (Biga) — Tabiî zaittir, bu vazifeyi 
ahzı asker şubesi yapar. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Müsaade buyurun, 
o komisyon iki zabitten mürekkeptir. İsterseniz kal
dıralım. Fakat düşmanın tahtı işgalinde bulunan yer
ler ahaliisind'en bir kısmı kıtaata gelmiş, henüz kı
taatta bulunuyor. Bir kısmı henüz memleket dahili
ne gelmiş hiç bir tarafta kaydı olmadığından asker
den kurtuluyor, şuraya, buraya, ta uzaklara gidiyor. 
Memlekette bulunanlardan bir kısmı şehit oluyor, 
bir kısmı zayi oluyor, bir kısmı firar ediyor. Şube
lerde hiç bir yerde kaydı yoktur. Yarın o bir gün 
inşallah memleketlerimizi istirdat ettiğimiz zamanda, 
bunun anası, babası kendi oğlunun ne olduğunu bil
mesi iktiza eder. Cephe seyyar olduğundan şube bu 
gibi efradın muamelâtına bakamaz. Sonra geriye 
dağılmış, Elcezire cephesine girmiş efrat vardır. Şube 
bunların muamelâtını bulamaz. Sonra ileriye doğru 
inşallah hareket yaparsak oralarda hiç bir teşkilâtı
mız yoktur. Fakat bir çok efrat, kimi hali firarda 
kalmış olur. Binaenaleyh orada derhal yeni bir teş
kilâta başlayabilmek için, bütün mesaili başlı başına 
takip ve tedvir edecek böyle bir şube teşkil edilmiş
tir, bundan dolayı buna lüzum görülmüştür. 

BAHRİ BEY (Yozgat) — Paşa Hazretleri, bağlar
da üç binden ziyade asker çalıştırılıyor, bunlar ne 
hesaba çalışıyorlar? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Bağlarda amele ça
lışıyor. 

BAHRİ BEY (Yozgat) — Hayır efendim, ame
le taburları değil, İslâm askerli. Hatta yedlerinde si
lâhları da var. 

İKÂZIM PAŞA (Devamla) — Evet müsellâh kı
taat vardır. Kendi ikametgâhları civarında tabiî ken
di iaşeleri için onlara müsaade ediliyor, hatta tarla 
da ekmişlerdir. Sebze de ekerler ve onu alır yerler. 
Çürikti bunun tamamiyle para ile tedariki kabil de
ğildir. Böyle ikametgâhları civarını tamlir, imar eder
ler, tarla da ekerler, vesaire şeyleri yaparlar. 

İBAHRİ BEY (Yozgat) — Başkaları için. 
KÂZIM PAŞA (Devamla) — Başkaları için yap

maları memnudur. 

BAHRİ BEY (Yozgat) — Keçiören bağlarında 
bir de tavuk karargâhı vardır, o ne? (Handeler) 

MUSTAFA KEMÂL BEY (Ertuğrul) — Tekâli
fi millüye komisyonu lağvedildiği halde... 

REİS — Beyefendiler müsaade buyurulursa din-
liyelim. Böyle olursa bu, sual kapısı kapanmaz. Sual 
soracak olanların isimlerini yazalım. 

MUSTAFA KEMÂL BEY (Ertuğrul) — Sual 
yarım kaldı. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encümeni 
bir teklif yapıyor, bu teklif ya kabul edilecek, ya 
reddolunacak. Bu teklife dair Salâhaddin Beyefendi 
izahatta bulunacak. Şu izahatı dinli yeli m, reye ko
yalım. 

Salâhattin Bey; söz sizindir, buyurun. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Filhakika bo
şuna bizi dinliyorsunuz. Fakat ortada bir zaruret 
Vardır. Mamafi arzu ederseniz ben çekilir giderim. 
Ben Heyeti â'iyenizin nam ve hesabına çalışıyorum. 
Y:ıni bir çok arkadaşlarımızın askerî bütçesi hakkın
da, p^k çok şevler soracaklarını biliyorum ve herkes 
arzu ettiği şey sorsun cevap verelim. Mevzubahis 
olan mesele, Ali Cenani Bey biraderimizin geçenler
de verdiği takriri tekrar çıkıp söylemesidir. Kendi
leri buyurdular ki; bütçelerde, yani Muvazenei En
cümeninin hali malî hakkındaki bütçesinde, askerî 
masraf bütçesinde 5 - 6 milyon kabili tasarruftur, de
diler. Encümende hepimiz bu tasarrufu yapmaya ka
rar verdik. Vekilleri çağırdık ve dairelerine gittik, 
bu 5 - 6 milyon liralık tenkisatın esbabını aradık ve 
bulduk. Şimdi bu, yapılmadı diyorlar. Doğrudur, 
yapılmadı. Bendeniz de bunu arzediyorum. Bu, yapıl
madı. Şimdi Encümene bütçesini tekrar aldırıp, En
cümen ne yaptıracak? Nikat muayyendir, biir kere 
yapılamamasındaiki esbap nedir? Efendiler, ordunu
zun mevcudiyetinin tezyidini istiyor musunuz, ordu 
şu halde kalacaktır, diye bir karar verecek misiniz, 
verm'yecek misiniz? Meselâ buradadır. On defa En
cümene gitsin, gelsin mesele budur. Yani esas me
seleyi söylemiştim. Bilhassa dün burada hafi celse
de... bu, herhalde hafi celsede konuşulacaksa mem
leketin - askerî noktai nazarından - siyasetini düşü
nünüz, konuşunuz. Efendiler sekliz zabiti filân yer
den filân yere kaldırmakla İslâhat olmaz. Çünki mev
cuttur, nerede olsa parasını vereceksiniz. Bu memle
ketin bu zamana kadar elinin.altında kalmış olan za-
b.'tanı aşağı, yukarı, ya cephede, ya geride istihdam 
ediliyor. Onun maaşı yine verilecektir. Binaenaleyh 
bu, idare ve ehliyet üzerinde yapılan itirazdır, yand 

23 — 
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idareye olan itirazdır. Ben diyorum ki; bunun orta
da esaslı bir mesele vardır. Evvelâ bakın onu halle
din, çünki o mütemadiyen durmakla memleketin büt
çesi üzerine bâr oluyor. 

Sonra halledeceğiniz mesele; şimdiye kadar taar
ruz yapılmamışsa ve bir seneden beri taarruz ede
cek bir vaziyete getirilmemişse esbabı nedir? Bunda 
neye kusur edilmiştir? Taarruz edilemiyecekse ordu
nun mevcudunu tenkis edersiniz ve kısa bir ordu ile 
idare edersiniz bu memleketi. Esaslar hallolunmadan 
filân yerde üç zabit vardır diye münakaşaya lüzum 
yoktur. Efendiler bu kusurlar olabilir. Bunlar birer, 
birer izah olunmak istense bitmez bir meseledir. Ben 
diyorum ki; bir kere esasla uğraşınız, sonra ihtisas 
ile uğ-aşabilirs^iniz. Maddelerinde çalışılabilir bu hu
sus için. Fakat heyeti umum iyesi müzakere edilen bu 
askerî bütçesi, bu hadde tutulma?. Bu, memleketin or
dusunu şu halde tutmak için kâfi bir paradır. Tenkis 
olunamaz. Olunur, evet. askerden 50, bin mevcut ten
kis ederiz, bütçeden de 50 milyon lira tenkis ederiz. 
Sonra bu tasarruf böyle devam edecek mi, bunun 
neticesi olmayacak mı? Efendiler taarruz edecekseniz 
artıracaksınız ve bunun için de bizim takdir ettiği
miz miktardan mevcut daha fazladır. Biz tenkis et
miyoruz, biz sebebi ahval dolayısiyle bugün ordunun 
mevcudunu takviyeye doğru gidiyoruz. Binaenaleyh 
heyetin arzusuna ve kanaatına nazaran ben, bildi
ğim kadarını ve dairei mesulesi Heyeti âlinizi tenvir 
edebilecek kadar malumat verebilir. Binaenaleyh, arz-

• ettiğim gibi. bu siyaseti asikeriye bizi gayei milliye 
isal edebilir mi. bu menabi harbi idame edecek mi, 
bu menabi harbin idamesine medar değilse başka yer
den menabi aramak mecburiyetinde miyiz, diye so
runuz? Bunları sorunuz ve bunlar üzerinde konuşa
lım ve bu mesail hallolunduktan sonra, ordumuzun 
kaç zabiti vardır, bunları söyliyelim. Ne yapabile
ceğiz, tenkisat mı, tezyidat mı, tadilât mı? 

Sonra bü.çe lâyihasında teklif olunan esbabı mu-
cib„yi izah ve arzı malumat edeyim. Madde, madde. 
Fakat evvelce arzettiğim veçhile asıl bu esasları hal
letmeliyiz. Biz en mühim ve en büyük ve en ciddi 
bir vazifemizi bırakıyoruz, teferruat üzerine geçmek
teyiz. 

MAZîiAR BEY — Efendim suâl irat ediliyor, 
fakat cevap sadır olmuyor. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Efendim ce
vabını tabiî, hükümet vermelidir. Ben Heyeti âlvye-
nize esas nıkatı söylüyorum ve Meclis te bu nikat 
üzerinde çalışmalıdır 

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısah'ip) ^ 
Sualler söylendi mi, cevabı verilmek lâzımdır. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Biz mi cevap 
vereceğiz. 

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahiisarısahip) — 
Hayır; zatı âliniz tarafından değil. Zatı âliniz müte
hassıs sıfatiyle bir encümende tetkik etmişsiniz ve 
lâzım olan şeyi Meclise ifade ediyorsunuz. Bu ifade
niz üzerine makamı aidinin cev,ap vermesi lâzımdır. 
Diğer biı arkadaşımızın suâl sormasına hacet yoktur. 
Bu suâllere, sizin buyurduğunuz makam cevap ver
melidir. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Bu mesele 
mevzubahis olabilir ve bu, esas bir meseledir. 

MUSTAFA BEY (kozan) — Bütçe ile alâkası 
nedir? 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Ne demek, 
bütçe ile alâkası mı? Bütçe kitabını iyi oku Mustafa 
Bey... 

SALÂHATTİN BFY (Devamla) — Arzettim 
Mı^îafa Bey. işte 50 milyon lira havale olunmakta
dır. Tasarrufla idareden havale olunmaktadır. Bu 
para havale olunurken bir maksadı mevzuuna hava
le ediliyor. Bu maksadı nic\zıı. istihsal olunuyor mu, 
olunmuyor mu? Toptan meselenin tetkiki budur ve 
b„nim sorduğum sualler de budur. Heyeti âliyeden bu 
meselenin tetkikim beklerim. 

Ondan sonra ahzı askerde zabit çokmuş, azalta
lım buyurdular. Bu, muayyenat bahsında gelecek 
mesaildir. Binaenaleyh siz 55 milyon lira ile besledi
ğiniz ordunun maksadınıza vefa edip. etmediğini, mev
cudu tezyidini, arzu edip etmediğinizi, taarruz olup 
olmayacağı keyfiyetini, ondan sonra müemmen olup 
olmadığı meselesini sorunuz ve cevap alınız. Mesele 
bundan ibarettir. Bittabi bu nikat üzerinde bendeni
zin izahatım kâfi değildir. İzahatı kâfiye hükümet
ten olmalıdır. Bu nikat üzerinde, sormak istediği ni
kat hakkında mümkün olamamıştır. Mümkün olama
dığından bunlar fiilen cepheye gönderilmiştir, fiilen 
tenkisat yapılmıştır ve fakat cepheye gönderilmiştir. 
Cepheye gönderilmesini biz dahi kabul etmeye mec
bur kaldık. Çünki bu lâzimeyi ancak Meclisi Âlinizde 
halledebilirdik. İsterseniz bunu şimdi birer birer arzı 
mütalaa ederim, isterseniz heyeti umumiyesi hakkın
da heyet tenevvür etsin, isterseniz maddelerinde bunu 
bildiririm. Nasıl isterseniz olur. yani. Maksadım bu
dur ki; Ali Cenani Bey biraderimizin tenzilât tale
binde hakları vardır. Bütçe itibariyle hakkı vardır 
ve hep:miz bunda müttefikiz ve bu para verilemiye-
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ctıktir. Bu bir rakamdan ibarettir ve bu rakamdan 
ibaret kalacak ur. Bunda hepimiz müttefikün aleyhiz 
ve bu mesele yaranın büyüğünü teşkil eder ve maattees
süf daha temmuzdur, konuşacağız; bu ayrı mesele- ' 
dir. Benden'iz diyorum ki; ne kadar tasarruf ararsa 
Encümen haklıdır. Bendeniz de diyorum ki; bu mad
deler Encümene gitmemelidir. Bütçe üzerinde tasar
ruf edebilirseniz bu, maddeler üzerinde olacaktır. 
Encümene gidecek bir şey yoktur. Sizin arzu ettiği
niz maddî bir şey yoktur. Siz burada arzu ettiğiniz 
nukat üzerinde murakabenizi memur ederek, arzu et
tiğiniz daire ve nukat dahilinde yürünüp, yürünmedi
ğini kontrol edebilirsiniz. Binaenaleyh yapılacak tek
lif; bütçe. Heyeti âliyenizden çıktıktan sonra, Heye
ti âliyenizin arzusu dahilinde murakıpların tatbikatı
nı murakabe için murakıpların vazifelerine gönderil
mesidir ki; kanunu zannederim kabul buyurmuştu
nuz. Bcn'denizce esasa geçmek daha doğrudur. Mad
deler üzerinde çalışmakla olur. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Şimdi 
efendim: iki günden beri müzakere ediyoruz. Mü
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri söylüyor. Encü
men söylüyor. Arkadaşlar bir şey söylememiştir, rica 
ed'eı'im. Biz söyliyelim Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri dinlesin, Encümen de dinlesin. Kimse suâl 
sormasın, sonra herkes de fikrini söylesin. Rica ede
lim mühim bir mesele üzerinde müzakere ediyoruz. 
O zaman Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri 
de cevap versin. Encümen de cevap versin. Yok eğer 
ikisinin arasında bitecek ise, bizim hiç işimiz yok
tur. ne yapacaklarsa yapsınlar, işin neticesi budur. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Reis Bey Sa-
lâhatîin Beyin söylediği söze Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri cevap versinler. Yoksa arkadaş
ların suallerini not etkinler. 

KÂZİM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ka
resi) — Durak Beyin buyurdukları doğrudur, yani 
yalnız ben söylüyorum, Encümen söylüyor. Diğer ar
kadaşlarımız söylemediler. Fakat bütçe müzakeresine 
takaddüm eden bir şey var, o da başka bir keyfiyet
tir. Bizi buna icbar eden hal budur. Yani bütçe mü
zakeresinden evvel AH Cenani Beyin takriri mev
zubahis oldu. Cenani Bey bu tasarrufa! yapılsın da 
ondan sonra bütçe müzakere edilsin dendi. Münaka
şayı açan sebep budur. Bendeniz Ali Cenani Beyin 
vermiş olduğu takrir'indek'i mevaddın yapılmış oldu
ğunu, altı milyon değil yedi milyon tasarruf edildi
ğini, fakat bu yedi milyonun herkesi evine bırakmak 
suretiyle değil, cepheye ilâve edilmek sureliyle ol

duğunu arz ve izah ettim. Şimdi burada yapacak iş 
cepheye ilâve edilmiş olan bu yedi milyonun ya cep
heye ilâve edilmesi ve yahut geri alınması, yana cep
henin zayıflaması. Tabiî bunu da Meclisi Âliniz ka
bul etmez. Şimdiki halde mademki Meclis düşmana 
karşı reyini izhar ve ihsas etmiştir. Buna binaen bu 
yedi milyonu cepheye ilâve etmişizdir. Bana kalırsa 
bütçe müzakeres'ine devam edelim, ondan sonra ar
kadaşlarımızın mütalaaları varsa onları da dinleriz 
ve bu iş(i bitiririz. 

REİS — Şimdi müsaade buyurun Beyefendiler, 
sen mi söyleyeceksin, ben mi söyleyeceğim... Efendiler 
mesele tenevvür etmiştir. Muvazene Encümeni Reisi 
şu kadar tenzilât mümkündür, bunu zaten konuşmuş
tuk, bu bütçeyi geri gönderin, bunun tenzilâtına çalı
şalım diyor. Salâhaddin Bey; evet bu tenzilât müm
kündür, fakat meselenin esası bittikten sonra. Mese
lenin esası bilinirse, baplarında, maddelerinde tenzil 
etmek mümkündür. Bütçe müzakeresine geçelim, 
bunları maddelerinde müzakere edelim diyor. Şimdi 
şu iki fikir. Evvelbeevvel Muvazene Encümeni Reisi
nin teklifini reye koyuyorum. Muvazene Encümeni 
Reisi bütçenin geri gitmesini ve tenkihat için uğraşıl
masını teklif ediyor. Kabul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi bütçeye geçilecek, fakat müsaade buyurur
sanız Hariciye Vekili Bey bir telgraf okuyacak, tel
graf okunsun ondan sonra başlarız. 

(Hariciye Vekilinin telgrafı okundu.) 
(Zapta geçmesine müsaade buyurulmamıştır.) 

REİS — Efendim; bütçenin müzakeresinde söz 
Ziya Hurşit Beyindir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim, bu
gün 'Müdafaai Milliye bütçesinin heyeti umumiyesi-
nin müzakeresinde bulunuyoruz. Bendeniz bunun hak
kında söz söylemek için asabiyet gösteriyorum ve 
kendime de hak veriyorum. 

Zannederim ki; bu Meclisin sebebi teşekkülü ola
rak müdafaai vatan ve Misakı milliyi istihsâl için 
meydana geldiği ve bunu yapabilmek için en ziyade 
Müdafaai Milliyeyi takviye etmesi kanaati hepimiz r 
de vardır. Dairei intihabiyesine giden arkadaşlarımı
zın hepsi Müdafaai Milliye işlerinden bahsederler. 
Faraza arkadaşlarımız, dairei intihabiyelerine gittik
leri zaman' Teşkilâtı Esasiyeden vazife ve mesuliyet 
kanunlarından evvel, ne zaman düşmanı atacağız, 
hep ordudan, Müdafaai Milliyeden bahsettiler. Bina
enaleyh zannederim ki; en ziyade heyecanla ve hara-

i retle dinleyeceği ve meşgul olacağı, bu, Müdafaai 
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Milliye bütçesidir. Şimdi mevzuumuz Müdafaai Mil
liye bütçesi ile, vaziyeti askeriye meselesidir. Salâhad-
din Bey dediler ki; bu, ihtisas meselesidir. Bendeniz 
aynı fikirde değilim. Askeri bütçesini yalnız müte
hassıs asker arkadaşlarımız tetkik edip, onların vere
ceği karara tebaiyete biz mecbur kalsaydık, Nizam- -
name Dahilide böyle bir madde olurdu. Bizim hepi
mizin hakkı vardır ve hepimizin sözü vardır. Hepi
miz söylemek mecburiyetindeyiz. Hem vaziyeti as
keriye hakkında, hem de ayrı ayrı maddelerdeki teş
kilât hakkında. 

Evvelâ vaziyet hakkında söyleyeyim. Bu Meclis 
Müdafaai Milîiyesine bugün ittifakla ve ne kadar 
gayretle sarıldığını ve ne kadar para verdiğini, ne ka
dar cehti gayret ettiğini hepimiz gördük. Başka me
selede Meclis beş yüz lirasını kurtarmak için dört beş 
saat müzakere ettiği halde, Müdafaai Milliye için beş 
milyon lirayı yek kalemde vermekte katiyen ter dök
medi ve derhal verdi. Bunun içîn bu Meclis bu kadar 
parayı verirken buna mukabil onlardan bir şey iste
yeceğiz. Biz 1337 senesinin ve şimdi dahil olduğumuz 
1338 senesinin hesabatını isteriz. Tabii bu kadar para 
verdik, bunun hesabını alâkadar zevattan istemekte 
Meclis haklıdır. 

1337 senesine girdiğimiz zaman; beyefendiler, gö
rüyorsunuz ki; vaziyetimiz gayet iyi görünüyor, gerek 
vaziyeti siyasiye, gerek vaziyeti askeriye. İlk defa ola
rak Hükümetimizin heyeti sulhiye, yani murahhasları 
istenmiş ve bugün oturmuş, konuşuyor. Aynı zaman
da ordu vaziyeti muntazamasını almış, Birinci İnönü 
Muharebesini, ikinci bir İnönü zaferi takip etmiş, bü
tün memlekette zafer şöyle el ile tutulacak bir hale 
gelmiştir. Herkes orduyu fevkalâde görüyor. Hattâ 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa burada 
kürsüde her zaman söylerdi ki; ordunun ne zaman 
taarruz edeceğini geç tebşir ederse ona müjdesini ve
receğim derdi. Biz de dairei intihabiyemize gittiğimiz 
vakit, her yerde bol, bol vaziyetimizin fevkalâde 
emnü itimat içinde olduğundan bahsederdik. Hattâ o 
zaman pek haklı olarak söylerdik ki; müddeti öm
ründe Türkiye ordusu harp ettiği zaman, bu kadar 
müsait bir vaziyetle harp etmiyordu. Arkasından şi-
mendüferler, bilmem neler, gayetle muntazam suret
te, seVkiyatı mükemmel ve üsait bir vaziyette, ku
mandanları tatmin ediyor. Ordunun maneviyatı mü
kemmel, hattâ o zaan seferberlik ilân edilmemiş ve 
bir çok arkadaşlar biliyorlar ki; Fevzi Paşa Hazret
lerine, şayet taarruz için fazla asker lazımsa, fazla 
efrat silâh altına aldıralım, fazla fedakârlık yaptıra
lım diyorlardı. Fakat o kabul etmiyordu diyordu ki: 

hayır katiyen fazlasına lüzum yoktur. O vakit mil
let bilseydi, fazla faaliyete ihtiyaç görseydi, tekâlifi 
milliyeyi daha sıkı zamanda, kabul ettiği zamanda 
kabul etseydi, o zaman bir şey olurdu. 

Bir de kumanda heyetine bakınız efendiler. Bu 
hatır meselesi değil, millet, memleket meselesidir. 
Çünkü beş yüz milyon lira erimiştir. İki kere yüz yir
mi milyon lira vermek mecburiyetinde kaldık ve bir 
çok arazilerimiz gitti. Derken efendiler Kral Kons-
tantin İzmir'de karaya çıktı. Ehlisalip kumandanları
nın çıktığı yerde taarruz edeceğini ilân etti. Hiç böyle 
taarruz dünyada görülmemiş. Gazetecileri kabul etti, 
taarruz edeceğim dedi. Evvelâ orduyu hazırladı, sonra 
kendisi Uşak'a geldi ve taarruzu 10 Temmuzda yaptı. 
O zaman biz, tebliği resmileri okuduğumuz zaman 
görürsünüz ki; - şayanı dikkattir - tebliği resmimiz 
«Bursa cephesinden düşman dört fırka ile taarruz et
miştir.» sözünü kullanmıştır. Tebliğleri öyle gördü
ler. Fakat ne oldu? Kral Konstantin'e bir zafer temin 
edildi, bu muhakkaktır. Bu müstahkem mevkilerden 
ordumuzu geri aldılar, ordumuzu düşman geri attı. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Manevra
dayız, kazandık. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) — Hiç bir şey
de kazanmadık. Bütün âlem de biliyor. Kumanda he
yeti ve Erkânı Harbiyei Umumiyeye bu hatayı yap
tı. Memleketin mühim arazisi payımâl oldu. Bu ka
dar cehti gayretle çalışmış olan ordunun fedakâr
lığı tezelzüle uğradı. Memleket yine bir çok yüklerin 
altında ezilmeğe mahkûm kaldı ve efendiler; bu Mec
lisi âlinin azmi olmasaydı, düşmanla belki Kızdır
makta bile muharebe yapacaktı. Müsaade buyurun, 
bunu bütün millet bildiğinden bu Meclisin gayreti 
kurtardı. (Söyleme sesleri) Hafi celsedir. Aynı ku
manda heyeti düşman ordusunu Sakarya'nın müte
madiyen desteklemesi ile ,ikinci büyük bir müdafaa 
yaptı. Gerek memleketin azami müdafaası, fedakâr
lığı, mükemmeliyeti sayesinde, vakıa Sakarya harbi 
son verdiği netice itibariyle köylerimizi yakıp, Yu
nan ordusu sapa sağlam çekilip gitti. Oturup ricat 
etmesi de bizim için iyi değildir. Ondan sonra ordu
sunun karşısına gitti, Meclisin kendisine başkuman
danlık verdiği zat o zaman düşmanı iki taraftan sı
kıştırıyoruz, ve nerede ise atacağız diyordu. O zaman 
radyolarla memlekete ilân edildi, gazetelerle memle
kete ilân edildi, dünyaya ilân edildi. On aydır olu
yor. Milyonlarca para veriyoruz ve Başkumandanlık 
Kanununun tevsiinde aynı sözler söyleniyor. Her yer
de on beş tütünlerden resim alıyoruz, harp komisyon
ları teşkil ediyoruz. Bütün Meclis serapa sinir kesil-
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miş, Meclisin en tabii hakkı olan sıfatı teşrıiyesini 
bile feda ediyor, fakat ortada hiç bir şey yoktur. 

Efendiler yaz geldi, kış ta geldi, yine bir iş yapı-
lamıyacaktır. Bu da olmadıktan mada' yeniden bir 
gaf yaptırılarak Söke ve havalisi işgal ettirildi, ora
da bir çok müslümanların can ve mallan heder edil
di. Biz bu kumandayı verdikten sonra bunun hesa
bını kumanda heyetinden niçin sormadık ve sorma
dıktan mada bir çok da ders aldık. Harbi umumi
den efendiler bir çok ders aldık. Bugün karşımızda 
Yunan ordusu. Bütün gazeteler, bütün dünya böyle i 
söylüyor. Biz de söylüyoruz. Ama bütün teşkilâtımı
za göre pek farklıdır. Onların bir fırkaları bizim bir | 
fırkanın iki mislidir. Onun iki ordu karargâhı varsa 
bir cephe karargâhı ve bir Başkumandanı vardır. 
Filistin'de de düşmanın pek az karargâhları karşı
sında yalnız tam dokuz fırka karargâhımız vardı. Yi
ne aynı suretle hareket edilmiş, fakat asıl istihsâl edil- j 
mesi lâzım gelen şeye hiç varılamamıştır ve elan bu 
zamana kadar katiyen bize, kati bir sözle temin eden 
yoktur. Benim bildiğim bir çok Meclislerde ne ka
dar harpleri takîp ederse Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisi orduya mükemmel sözler söyler veya yapa
cağız derdi ve nitekim yaptı ve yapardı. 

Kral Kostantin Altıntaş civarında böyle yapaca
ğız, şöyle yapacağız diye mütemadi söyledi durdu ve 
nihayet bir şey yaptılar. Şimdi vaziyeti askeriye hak- < 
kında Paşa Hazretleri bize hiç bir suretle teminatta i 
bulunmadı. Halbuki elli beş milyon lira istiyorlar. 
Bu ordu böyle on ay kaldıktan sonra biz bu para
yı ne için verelim. Yunan ordusunun Sevr hattından 
geri çekileceği zaten söyleniyor ve daha ileriye ha
reket yapamıyacakları dahi söyleniyor ve bize de böy- I 
Ie bir kanaat geliyor. Böyle ise ne için bu elli beş 
milyon lirayı vereceğiz? Şayet düşmana karşı bütün | 
istediklerimizi dinlettirmek için daha ne istiyorlarsa j 
son damlamızı veririz. Yüz milyon lira para da veri
riz. Fakat bize vadediyorlar mı ki; bu yüz milyon 
lirayı- aldıktan sonra düşmanı iki ay içinde atacaklar 
ve meseleyi halledecekler midir? Bu yaz mevsiminde, ] 
bu memleketin menabii daha ne kadar zaman taham- I 
mül edebilir bu orduyu beslemeğe? 

Şimdi efendiler, bu vaziyeti askeriye hakkında 
Müdafaai Milliye Vekili ve Erki 'iı Harbiyei Umu
miye Reisi ve Başkumandan P? \ Hazretleri bizi 
tatmin etmedikten sonra ben vekâletini deruhde et
tiğim milletimin beş parasını veremem, ne olursa ol
sun. 

Teşkilât meselesine gelince: ben tamamiyIe bu 
hususta Ali Cenani Beyle bir fikirdeyim. Salâhaddin 

Bey arkadaşımızın fikrine muterizim... meselesinde 
bir çok askeri arkadaşlar gitmiş ve tekrar geri dön
müşler. Bu askeri arkadaşlarımız uzun senelerden be
ri müteveggil bulundukları ve aynı fikri taşıdıkları 
bir meseleden kolay kolay geri dönemezler, bu pek 
tabii bir şeydir. (Handeler) Müsaade buyurun efen
dim, böyle teşkilâtla memleketi müdafaa etmek, o Al
manların çürük usulleridir. Lüdendrof'un harekâtı 
harbiye mevzubahis olursa, onlar bir ordu karargâhı 
yapmışlardı. Bendeniz o vakit Hamburg'ta idim. 
Binlerce zabitan oturtmuşlardı. Fakat âlem de bu
na gülerdi, bu işe. 

Şimdi bundan tenkis edilebilir mi? Bendeniz.ee  
edilir. Pek güzel buyurdular ki: Adana ve havalisinde 
Fransızlarla harbederken Fransızların (Monjel) na-
mındaki adamın kumandanı tahtında bir fırka Ayın-
tap ve havalisindeki köyleri yakarken efendiler, bir 
kırk birinci fırka vardı. Onun da zabitanı yoktu. Za
bitan kadrosu tamam olmadıktan mada mevcudu 
da noksandı. Sonra neden orada yeniden bir kolor
du teşkilâtı yapıldı ve bir çok zabitan gönderildi. 
Hatta bendeniz iyi biliyorum ki; bir çok zabitler 
Adana'ya gidebilmek için gözleri ancak memaliki 
harreye müsaittir, vücudu falandır, diye o suretle ra
por alarak Adana'ya bir çok zabit doldu. Bu teşki
lât yani bu kolordu teşkilâtının Adana'da yapılması 
pek tabiidir. Efendiler sade zabit göndermek ehemmi
yetli değildir. Bir nefer bugün yevmiye - işte kendi
leri de tasdik buyuruyorlar bir zabite mal oluyor. 
Bir zabitin seyisi, neferi bilmem nesi vardır. Ayda 
bir nefer bize yirmi bir liraya mal olur. Düşününüz 
kalordu meydanda yokken bunlara ne kadar para 
cebimizden vermek mecburiyetindeyiz. Bir taraftan 
yüzde beş, yüzde on nispetinde mezuniyet verilir. 

Diğer taraftan gayri müslimlerin adedi mütema
diyen tezyit olunur. Şubelere ve kalemlere bakacak 
olursak bir şubede bir zabit vardır. Paşa Hazretleri 
böyle buyuruyorlar. Evet benim dairei intihabiyem 
olan Atina kazasında şube reisi bir binbaşı vardır. 
Fakat bunun dört tane yazıcısı vardır, sekiz tane ne
feri vardır. 

Efendiler; bir mülâzımın maaşı (33) liradır. Bir 
nefer de (2!) liraya mal oluyor. Bunda çok fark yok
tur. Sonra bu şubeler için geçen sene söylemiştim, 
bu sene de söylüyorum. Bu şubeler asker toplamak, 
asker sevk etmek hususunda hiç bir şeye yaramaz
lar. Şubeler yalnız vakti hazarîde bunların hazırlan
ması maksadım ve bir seferberlik ihtimaline karşı 
kıtaları mal edecek yerlere sevk etmekten ibarettir. 

http://Bendeniz.ee
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Hatta en büyük devletlerde bu gibi şuabat yoktur. 
Bu, bâzim memleketin hususiyeti ahvali nazarı itiba-
re aimaraik tren hatlarımızın muntazam olmaması 
itibariyle Erkâm Harbiyemizin seferberlik şubesinin 
hesaplarının karma karışık olması itibariyle bu vazi
fe böyle askerlerin eline veprtmiştir ve bugün bu 
memleket aznun-i seferberliğini yapmıştır, diyebiliriz 
ve o hale geldik. Bugün 98 tevellütlüleri bile silâh 
akma aldık. Terhis meselesini düşünürken yeniden 
seferberlik yapabilecek vaziyette değiliz. 

Şimdi şubelerin yaptıkları vazife: bir asker ka
çarsa, şube tahkikatını yapacak, kaymakama gönde
recek, kaymakam jandarmaya verecek, jandarma tu
tacak, şube yine bir kâğıt kesip sevk edecek. Bugün 
bundan fazla vazifesi kalmamıştır. Yalnız Salâhad-
din Beyefendi bir şeyden bahis buyurdular. Şubeler
den, kalemlerden, geri teşkilâtta bulunanları alacak 
olursak bunlar yine tahsisatlarını alacaklar, maaşla
rını alma'k mecburiyetindedirler. Hükümetten hakkı 
müktesepleri var diyor. Bunu kabul ediyorum. Fa
kat bu memleketi kurtarmak için bir kaç adamın 
hakkı müktesebeini düşüneceğiz diye memleketi fe
da edemeyiz. Cezri teşkilât günüdür. Bir kere cepe-
de yüzbaşılar, alay kumandanları var. Cepede hiz
met edemiyecek adamların hepsini tekaüde sevk ede
riz. Bu acaba cephedeki efradın kuvvei maneviyesini 
takviye mi eder, yoksa düşürür mü? 

Efendiler bu. ilmi ahvali ruh meselesidir. Efendi
ler ben bugün kendimi cephede farzetmiş olsam, öte
ki arkadaşlarım da cephede bulunursa benim mane
viyatımı takviye eder. Ç/ünki ben de aynı zamanda 
mektepten çıktım, o da ve hepimiz bir vazife görü
yoruz. Şüphesiz maneviyatımı takviye eder. Fakat 
cephedeki zabitanı geride görmekle bilâkis manevi
yatım düşer. Hatta başka memleketlerde bu, tetkik 
edile edile öyle bir hale getirilmiştir ki; cephe geri
sinde hizmet eden zabitin zabitlik şerefini haiz de
ğildir. Meselâ Alman ordusunda levazım, hesabat şu
besinde çalışanlar, mülâzım yüzbaşı sıfatlarını taşı
yamazlar. Bahriyede de öyledir. Limanda hizmet 
eder. mühendislikte hizmet eder, bunlar zabitlik şe
refinden mahrumdur. Bir insana zabit denildi mi. o 
cephenin zabitidir ve harp eder. 

Şimdi biz de bu, cepede bulunanlara hem zabit 
hakkı veririz, hem de maaşını veririz, fazla maaş 
veririz, şerefini temin ederiz ve cephe gerisinde de 
hakikaten işe yaramıyacak olanları tekaüde sevk ede
riz. Cephe gerisi mevzubahis olduğu zaman levazım 
ve menziller ve Erkânı Harbiyei Umumiyenin bazı 

istihbarat şebekeleri vardır ki; bittabi bunlar masun 
kalırlar. Binaenaleyh bu teşkilât bu Meclisi Âlide 
yapılabilir mi? Yani farza zabitan tayinat meselesi 
küldür, şube meselesi, ahz asker meselesi küldür. 
250 - 300 kişiye ayrı ayrı bunun üzerinde madde yap
mak ve müzakereye irca kabil midir? Encümenlerin 
vazifesi zaten müzakereyi teshildir. 

Bugün Meclisi Âlinin hemen ekseriyeti - çünki 
bendeniz hepsi ile diğer arkadaşlardan fazla görüş-
düğüm için - arkadaşlar hepsi cephenin takviye edil
mesi taraftarıdırlar. Böyle olduğu halde, korkarım 
ki. yine bu bütçe olduğu gibi çıkıp gidecek. Adama
kıllı bir üste gelmediğinden bizim kanaatımıza göre 
hazırlayamadığımız için. bu pek dûn bir miktarda 
kalacaktır. Bunun için Ali Cenani Beyin fikrine ta
raftarım ve bu fikir gecikmemiştir. Müdafaai Milli
ye bütçesinin heyeti umumiyesi reye vazedilirken. 
maddelere geçileceği zaman bu kabul buyurulmazsa 
maddelere geçilecektir. Hem burada bir iş olmuştur 
ki; bu nizamnamei dahili itibariyle gayet mühimdir. 
Malumu âliniz Müdafaai Milliye bütçesi için nizam
name dahilinde bir hususiyet yoktur. Bütçe, herhan
gi masrafa taalluk eden bir şey ne olursa olsun Mec
listen doğrudan doğruya geçmeden Mecliste resen 
müzakere olunamaz. Doğrudan doğruya bir encüme
ne gider. 

BİR MEBUS BEY — Muvazenei Maliye Encü
meni ekseriyetle bunu buraya getirdi. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) — Encümen re
isi muhteremi Ali Cenani Bey encümen namına söz 
söylediği zaman encümenden fikrine itiraz etmediler. 
Yalnız mazbatayı yazan Salâhaddin Beyefendi it;raz 
buyurdular. Zannederim bu, nizamnamei dahiliye 
göre nakıs gelmiştir, gayrı kabili müzakeredir. Yal
nız burada bir mesele vardır. Bütçe encümene gider
se, yeniden yine para isterler ve yine bu para sarf 
olunur, gider ve bunun için encümenden azami faa
liyet isteriz. Bunu on güne kadar bize getirsin. Hatta 
daha ziyade faaliyet gösterirse iki gün içerisinde çı
karır. Fakat ondan evvel vaziyeti umumiye hakkın
da Paşa Hazretleri bizi tatmin etmelidirler. Bu vazi
yet hakkında ne düşünüyorlar, bu parayı alıp ne ya
pacaklardır? Yani on dokuz ay adam mı besleyecek
tir, onu soralım. 

DURSUN BEY (Çorum) — Bütçenin heyeti umu
miyetine dair izahat vermeden evvel bir mesele üze
rinde nazarı dikkati celbetmek isterim. 1338 'senesi 
müdafaai Milliye bütçesi için hükümet 102 milyon 
lira istiyor. Tetkik heyeti bunu 65 milyon liraya ten-
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zil ediyor ve Muvazenei Maliye Encümeni 55 milyon 
liraya tenzil etmiştir. Görülüyor ki; bu rakamlar ara
sında ehemmiyetlice tefavüt vardır. Bu tefavüt'erden 
bendeniz şu neticeyi söyliyeceğim. Müdafaai Milliye 
kendi ihtiyacatını, masarifini temin için istediği para
nın miktarını kendisi de bilmiyor. Sebeb ise bu üç 
ralkamın arasındaki külli tefavüttür. Binaenaleyh ben
demizden evvel iradı hitabet eden rüfekayı kiramın 
dedikleri gibi, bu bütçe müfredatı üzerinde ince 
tebki'kat yapmalı ve bu israfatın menbalarını kurut-
malı. Geçen sene, evvelki sene bütçelerinin müzake
resi münakaşa olarak gitti ve milyonlarca lira ver
dik ve onun hâlâ hejabı bizce malum değidir. Sarf 
edilmiştir. Yalnız geçen senelerde ve bu sene bende
nizin bildiğim bir çok şeyler var ki; ezcümle benim 
memleketime ait bir kaç ihtiyat zabiti muallim oldu
lar, buraya kadar geldiler. Harcırahın yine burada 
Ikolayını buldular. Sonra buraya bir kolordu kuman
danı getirdiler, harcırah verdiler. İkinci defa getirt
tiler, yine geldi. Vakıa bunlar milyonlara nisbetle 
ehemmiyetsiz bir şeydir, fakat bunun adedi çoğalacak 
olursa bu, ye!kûn itibariyle ehemmiyetli ziyan ve ha
sardır. İşte bu ve bu gibi misallerden anlaşılıyor ki; 
Müdafaai Milliye bütçesinde bir çok israfat vardır. 
Ne alındığını bilmiyoruz, ne verildiğini de bilmiyo
ruz. Ne verilse geniş midtli bir ejder gibi, milletin bin 
müşjkilât ile, gerek iane ve gerek cebrile verdiği şey
ler bu midede eriyor ve bu midede bir şey çıkmı
yor. İşte vaziyeti askeriyemiz, işte dahili idaremiz. 
Acaba biz bundan sonra olsun Müdafaai Milliyeye 
vereceğimiz, hatta bütün varidatımızdan fa/IH olan 
bu 55 milyon lirayı mava/raljehine sarf edecek bir 
usul, bir sistem koydura bilecek miyiz? Yok^a bu 
55 milyon lira da sinini sabıkada oiuduğu gibi heder 
olup gidecek mi? Yine aynı vaziyet karşısında m: ka
lacağız? Bendeniz sırf vazifei vicdaniye olarak arz-
ediyorum. Bendeniz gibi rüfekayı kiram da düşünü
yorlar. Bu mesele üzerinde gayet ince tetkikat ve mü
lâhazatta bulunmalıyız. Ceffelkalem milyonlar, bir an 
için heder olamaz. Biz bilmeliyiz ki; sırf hayat, na
mus ve istiklâli için mücahede eden ve bütün varil
liğini veren, kadınlara varıncaya kadar sırtında cep
hane, erzak nökleden bir milletin vekili bulunuyoruz. 
Binaenaleyh memleketin vaziyeti maliyesini, vaziyeti 
iktisadiyesini iyi düşünelim. Müdaafai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri, askerlikte iktisadiyat olamaz, buyur
dular. Fakat bizim bütçemizin kısmı küllisi buraya 
gidiyor. I?iz bütçemizde ne kadar tasarruf mümkün
se, o nisbette tasarruf yapmalıyız. Bendeniz çok isra

fat olduğunu söylemiştim. Na'kliyatta evvelemirde iki 
üç seneden beri ve şu ordunun nakliyatı türlü türlü 
kalıba girdi. Bilmem deve kolları, mükellefiyeti nak
liye, şura. bura derken bir neticeye, bir usule rapte-
dilemedi. Buradan ta Samsun'a varıncaya kadar men
zil teşkilâtında zabıtan, müstehlikler doldular ve yüz
lerce efrat noktalarında, biz cepheye erzak, asker gön-
deriyoz, cephane gönderiyoruz. Halbulki gönderdiği
miz noktalarda erzakın kısmı küllisi israf ediliyor, 
cepheye gitmiyor. Binaenaleyh bu nakliyatta bir çok 
idaresizlik, suiistimalât vardır. Hatta hüsnü niyet te 
yok. Bu nakliyatın iç yüzü deve kollarının, araba 
kollarının naklettiği şeyer bilmem, şunların; bunların 
şeyleridir. Şimdiye kadar bu adamların nereden, ne
reye gittiğini kontrol ederdeniz bir çok mesuliyetler, 
hatta birçok hıyanetlere tesadüf edeceksiniz. Efendiler 
geçen sene Sakarya harbi eliminin neticesinde bütün 
milletin vesaiti nakliyesi köylerden cebren getirildi. 
Bunlar ne götüreceklerdi. Belli değil ve ne götür
düklerini de bilmiyoruz. Çerum'dâ binlerce araba ço
luk çocuk elinde, o ateş, güneş içerisinde sahrada 
beklediler. Bunlar niye gJdi ve kim getirdi ve götürdü. 
Bunları toplayan da belli değil ve ne götürecekleri de 
belli değil. Bu, böyle iken deve kolları şunun, bunun 
zinüfuz adamların ve menzildeki, kalemdeki rüesayı 
askeriyenin müşterek olduğu buğdayları Amasya'ya 
nakletmiştir. Bu. orada böyle olduğu gibi. diğer yer
lerde de aynı oldu. 

Sonra mübayaat; mübayaatta bir çok suiistimalât 
oduğuna kaniim. Mübayaatın da bir usulü salime 
raptedildiğine de kani değilim. Ne alınıyor ve ne ve
riliyor, kimden alınıyor, kime veriliyor ve şimdiye 
kadar ne alınmış ve bunların fiyatları nedir? Mecli
sin buna dair hiç malumatı yoktur. Bu bir «hiyerog
liftir-. yine görüyoruz ki; seferberlikte orada, burada 
mcJharl.-'.rda cephe gevişine musallat olan bir çok za
bitim yine memuriyetle, aynı yerlere yerleşmişlerdir. 
İşte Ankara gözümüz önünde. Bunlar seferberlikte 
ne yaptılarsa yine aynı muameleyi yapıyorlar. Dir 
mesele üzerine nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. 

Tasdi etmezsem bir mesele arzedeceğim. Bundan 
bir çok netice istihsâl edilebilir. Hükümetin vaz'ıyet 
etmesi lâzım gelen 160 deve evvelki sene Alaca'da 
birisinin yedinde emanet bulunuyordu ki; 

OSMAN BEY (Kayseri) — Serbestçe söyleyiniz. 
DURSUN BEY (Devamla) — Müsaade buyurun; 

serbest söyleyeceğim. Arzettiğ.'m 160 deveye hiç istih
kakı bulunmıyan birisi vaz'ıyed etti ki elan bugün 
mezkûr develer onun temellükündedir. (Kimdir ismi-
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ni söyleniyiz sadaları)' Söyleyeceğim efendim. Maju-
rhu âliniz Ethem'in isyanından sonra Yozgat ve ha
valisinde Ethem'in mağsubatını alıp ta burada satan 
bir şahıs İstanbul'da bulunuyordu. İstiklâl Mahke
mesi bu adam hakkında hüküm verdi. Bilâ'nara İs
tanbul'dan avdetle Samsun'a gelen bu adam muvasa
latı akebinde tahtelhıfz buraya gönderildi ki; ben
deniz o zaman Çorum'da bulunuyordum. Bu adam 
Samsun'dan Çorıim'a kadar 20 kadar jandarmanın 
muhafazası altmda geldi. O günlerde bendenizin de 
mezuniyetim bitmişti, tesadüfi olarak peşi sıra ben
deniz de gelmiştim. Sungurlu'ya muvasalatımızda, 
kaymakamlığa «bunu serbest bırakın» diye bir telgraf 
geldi. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Nereden? 

DURSUN BEY (Devamla) — Müsade buyurun. 
Bunun üzerine o adam serbest bırakıldı ve serbestçe 
buraya kadar birlikte geldik. Burada da görüşüldü, 
konuşuldu, ne yaptı, ne etti.. Nihayet buradan da kur
tulup gitti. Samsun'lu Aleksandros'a ait olan develeri 
Alaca'da deveciler işletiyorlardı. Bu, Samsun'a gider
ken Çorum mutasarrıflığına bir telgraf veriyor. 
«Alaca'da filân yerde, filancanın 160 devesi vardır. 
Bu adama teslim ediniz» deniliyor. Bunun üzerine 
mezkûr develeri de yedi teslimine alıyor, ki bendeniz 
5 - 6 ay sonra bu vakaya muttali oldum. 

İBRAHİM BEY (Karesi) — Bir şey sorabilir mi
yim? 

DURSUN BEY (Devamla) — Bendeniz encümen 
mazbata muharriri değilim. 

İBRAHİM BEY (Karesi) — Öyle ama, bu be
yanatınızdan samiin bir şey anlamıyor ki. 

DURSUN BEY (Devamla) — Müsade buyurun 
efendim, arzedeyim. Alaca Kaymakamlığında, Çoıum 
mutasarrıflığından verilen telgraf mevcuttur. Arzu 
buyurulursa talebeder, görürsünüz. Hükümetin.... 

KÂZİM PAŞA (Madafaayı Milliye Vekili) (Ka
resi) — Dursun Beyefendi, vaziyeti açıkça izah edi
niz ki; arkadaşlar tenevvür etsin. 

DURSUN BEY (Devamla) — Müsade buyurun, 
neticede arzedeceğim. O adam seferberlikte de burada 
nakliye müteahhidi idi ki; o zaman bir çok dalavere
leri, ihanetleri vardır. Bendeniz geldiğim zaman; ge
rek Dahiliye Vekâletine, gerekse Kâzım Paşa Hazret
lerinden evvelki Müdafaai Milliye Vekili Paşaya me
seleyi anlattım. Bunun üzerine Samsun'dan o adamı 
buraya getirttiler. Uyuşmuşlar, görüşmelerden sonra 
bırakıp gittiği gibi, develer de yine kendi elinde kal

dı. Yine aynı şey, neye buraya celbedildi, neye ser
best bırakıldı? 

RİFAT BEY (Tokad) — Hesapları görmeğe git
ti, bir şey değil. 

DURSUN BEY (Devamla) — Mezkûr develerin 
bu adama verilmesi hakkında İstiklâl Mahkemesinin 
de, Çorum mutasarrıflığı tahrirat kaleminde bir 
telgrafı mevcuttur. Arzu ederseniz celbeder ve gö
rürsünüz. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Biraz açık söy
leyin. Deve kimin, deveci kim? 

DURSUN BEY (Devamla) — Arif Bey. Buraya 
gelin teslim edin, emrini veren de İstiklâl Mahkeme
sidir. 

ZİYA HURŞİT BEY (L.âzistan) — Hangi İstiklâl 
Mahkemesi? 

DURSUN BEY (Devamla^ — Ankara... 
ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan). — Ankara İs

tiklâl Mahkemesi nasıl olur da Çorum mutasarrıflı
ğına emir verebilir? 

DURSUN BEY (Devamla) — Buraya celbettir-
ms'k için. emir veriyor, İstiklâl Mahkemesi, Ethem'le 
müşterek diye getirtiyor. Sonra efendiler, nakliyat iş
leri; 

EMİN BEY (Canik) — Biz, Amasya'da Aleksan-
dros denilen adamı idama mahkûm etmişizdir. Hük
mü idam da icra edilmiştir ve bu develerin müsade
resine karar vermiştik. Binaenaleyh, bu develer bey-
tülmalindir. İfadenizden mezkûr develere birinin 
müdahale etmiş olduğu anlaşılıyor ki, bu mühim bir 
meseledir. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri
nin izahat vermelerini rica ederim. 

BESİM BEY (Kastamonu) — Acaba; develer ha
yatta mı, değil mi? 

DURSUN BEY (Devamla) — Arzetmek istedi
ğim nakliyat meselesinde de görülüyor ki bir çok ida
resizlik ve suiistimalât vardır. Binaenaleyh bunun 
önüne geçmek lâzımdır. Sonra bütçede tasarruf ya
pılmak deyip duruyoruz. Bilmem yine şuradan, bu
radan, İstanbul'dan zabitan celbedilip te bir tarafa 
yerleştiriliyor -mu? Çünki, Müdafaai Milliye Vekâle
tinin evvelce bir kararı vardı ki; ümeradan İstanbul'da 
mütekaid olup ta,.buraya gelenler olursa hizmete ka
bul edilmiyecektir. Bu kararın hilâfına binbaşı, ve 
binbaşıdan daha yukarı İstanbul'da mütekaid olupta 
buraya vazife ile gelenler söyleniyor. Ne dereceye 
kadar sahih olduğunu bilemiyorum. Binaenaleyh bu 
mseleye de hitam verilmelidir. Hizmetçi neferlerindeki 
israfat hemen, hemen ordunun.,. 
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İHSAN BEY (Cebelibereket) — Beye İstiklâl 
Mahkemesi namına cevap vereceğim. 

REİS — Bitirsinler. 

DURSUN BEY (Çorum) — Bitireyim efendim. 

Sonra, muinsiz kalan zabıtanın ailesine hizmetçi 
vermek kadar muhik bir şey olamaz. Fakat bu hiz
metçilik öyle israf ediliyor 'ki; bir zabitin yanında üç 
tane asker var. Kimi bağında, kimfei de çocuğunu 
gezdiriyor. Ankara'da görüyoruz. -Sonra askerlikle 
hiç alâikası olmayan koraturatçılann, bilmem şunların, 
yanında da nefer var. 

RAGIP BEY (Amasya) — Hatta mahalle muh
tarlarının yanında bile. 

DURSUN BEY (Çorum) — Bundan görülüyor 
'ki; nefera't istihdamında bir çok israfait var. Bu is
rafa! bütçe üzerinde mühim bir tesira't yapıyor. Ben
denize kalırsa gayri müsellâh efradı, böyle orada, 
burada israf etmektense, bunları tersin ötmek ve ef
radı müslimeyi cephelere seVk etmek, orduyu müte
harrik ve zinde bir hale getirmek lazımdır. Orduyu 
gayri müteharrik bir hale getiren emin olunuz ki cep
he gerisindeki teşkilâttır. Cephe gerişline sarf etti
ğimiz paradan, erzaktan orduya mühim bir miktarda 
muavenet edemiyoruz. Şimdi bu azîm ve mühim bir 
yekûnu Müdafa&i Milliyeye veriyoruz. Geçen sene 
de verdik, daha evvelki sene de verdik. Acaba Mü
dafaai Milliye, Erkânı Harbiye, orduca vazifesini ifa 
etti mi etmedi mi? Tabii arkadaşlarım bu cihetleri izah 
ettiler. Ordudan hiç bir matlup faidei ameliye çıkma
mıştır. Meclisi âlinin asabiyetine dokunmamasını son 
derece rica ederim. Hiç bizim kuvvetimiz yokken, bu 
Müdafaa Milliye teşkilâtının iptidasında ahali kendi 
'kendine mukavemet ettiler. Yunan'a mehmaem'ken 
mukavemet ediyorlardı. Fakat ordumuz mükemmel 
bir kadro şekline girdi, asker çoğaldı. Cephemiz ne
reye gekü. Sakarya kıyısına geldi efendiler. Acaba bu 
ordu kademe, kademe çekilirken kumanda heyetinde, 
hatalar oldu mu, olmadı mı? lşîty.»ruz ki. bir çok 
askeri hatalar olmuş oldu ise tahkikat yapıldı mı? 
Bu hatalkâr kumandanlarımız tecziye edildi mi ve bu 
kumandanlar elyevm ordunun başmda mıdır ve buna 
dair ne ^ibi malumat var? Biz bir şey duyamıyoruz. 
Yine eski kumandanlar, yine eski Erkânı Harbiye... 
Hiç bir halta ohnaımış sırf askerî maksatla asker ge
riye alınmış. Öyle duruyoruz. Ne Meclis bunun üze
rinde takfbalt yapıyor, ne daire buna dair izahat ve-
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riyor. İşte bundan anlaşılıyor ki; bizim kumanda he^ 
yetimiz, Erkânı Harbiye heyetimiz bu badireyi gerek 
iktisadi, gerek harbi başa çıkarmak için icabeden ka
biliyeti haiz değildir. Eğer olmuş olsaydı, bir eseri 
görebilirdik. Yine biz bu kürsüden en salâhiyettac bir 
ağızdan vaktiyle, ihtimâl bir sene evvel işittikti. Eğer 
siz orduya elli milyon verirseniz Yunan ordusunu de
nize dökeceğiz. Kırk milyon verildi, elli milyon ve
rildi, bu sene de (102) m'iyon lira isftenfiiyor. Acaba o 
zaman ne imkânı vardı ki; Yunan ordusunu elli mil
yon lira verildiği halde denize dökülecekti, bugün yüz 
milyon lira verildiği halde düşman yeni denize dö-
külemiyor. Bunu da bilmek istiyorum. Hulâsa Müda
faai Milliyede iyi bir tenkiha't, cephe gerilerinde ne 
nefer, ne zabit, bir tane bırakmamalı. Onlar gitsinler 
köylerinde çalışsınlar. Pek lüzumlu yerlerde bir mik
tar inzibat için bırakmalıdır. 

Ordu (Fors Arme)idir, ordu silâh kuvvetidir. Gay
ri müsellâh ve gerideki teşkilât ordunun silâh kuvve
tini kesrediyor. Ordunun silâh kuvvetini sabit ve müs
takil bir yerde bulunduruyor, ileriye götüremiyor. Bu 
millet bundan yirmi beş sene evvel yine Yunanlılarla 
harbetti. Fakat memleket de harp var mı, yok mu; 
duymadı. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — (Fors arme) 
buyurdunuz. O ne olacak? (Tasrih etti ya sadaları) 

REİS — Silâh kuvveti. 

DURSUN BEY (Devamla) — Yine arkadaşları
mızın sorduğu gibi bendeniz de soruyorum. Biz taar
ruz ederken Yunan ordusunu yakın bir zamanida at
manın imkânı var mı, yok mu? Varsa ne vakittir ve 
bu ne gibi şeylere mütevekkiftir. Eğer ydksa sırf te
dafüi bir surette kalacak isek, bu kadar masarif, bu 
kadar teşkilât altında bulunmak, beyhude yere isra-
fa'ta meydan vermek demektir. Bu cihdt iyice tavaz
zuh etsin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Böyle şey mi 
olur. 

REİS — Sözünü kesmeyin. 
TUNALI HİMİ BEY (Bolu) — A... Böyîe söze 

karşı, nasıl söz kesilmez? 
REİS — Hilmi Bey; müade buyurun. 
DURSUN BEY (Devamla) — Bunu anlayacağız, 

bu, milletin hayatî meselesidir. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Eğer kuvveti

miz yoksa, silâhımızı atalım, mevcut askeri terhis ede
lim ve Yunanın kucağına atılıverelim. 
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DURSUN BEY (Devamla) — Siz atılırsınız, (de
vam devam sesleri) Görülüyor ki bu bütçe gayet 
acrklı bir bütçedir. Önünüzde göreceğiniz büyük, mü
him ve vatani bir iş vardır. Bunu yapabilecek mi
yiz, yapamıyacak mıyız? Bunu düşünelim ve bu işi 
yapmak neye mütevekkiftir? Onu; bu bütçe üzerinde 
iyi düşünmeliyiz, iyi hareket etmeli ve ona göre ka
rar vermeli ve hareket etmeli. Zamanın, milletimin, 
altı ay, bir sene daha bu vaziyet karşısında durmaya 

artık tahammülü kalmamıştır. Gidiniz, etfarı görümüz 
ki, memleket ne hale gelmiştir, vaziyet meydandadır. 

Maruzatım şimdilik bundan ibarettir. 
REİS — Efendim şahsına taaluık ettiği için lh>an 

Bey, o şifre meselesinden dolayı, Heyeti Celilenize iza
hat verecektir. (Şahsı yoktur sesleri) 

On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

Celsenin hitamı : 4,5 (sonra) 

»e<« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saat : 4,25 

REİS : Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim celseyi açtım. Müdafaai Milliye 
Vekâleti Bütçesi üzerinde müzakereye devam ediyoruz. 
Buyurun İhsan Bey. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim bundan 
evvelki celsede Çorum Mebusu Dursun Bey arkada
şımız Müdafai Milliye Bütçesi münasebetiyle irat bu
yurdukları hitabede, Arif Arslan Beyin Aleksandros na
mında bir rumun yanında veyahut Aleksandros na
mında bir rumda Arif Beyin develeri varmış. Arif Ars
lan Bey bir meseleden dolayı Ankara İstiklâl mahke
mesine gelmiş, onun için bir defa Samsun'dan celbe-
dilmiş, iade edilmiş, tekrar bir defa daha gelmiş, bu
nunla görüşülmüş ve uyuşulmuş tekrar gitmiş, bu
nun üzerine Ankara İstiklâl mahkemesi. Çorum hü
kümetine şifre çekmiş ve Aleksandros Efendi yanın
daki develeri Arif Arslan Beye veriniz denmiş. Ben
deniz Mecliste bulunamadım. Rüfekayı muhteremem 
yapılan müzakereyi bana söylediler. Onun için Dursun 
Beyden rica ediyorum, beyanatları bu yolda mıdır? 
Lütfen bunu evvelâ bana söylesinler. Yani bana nak
ledilen gibi midir? Mesele; bence evet veyahut, hayır 
demek kâfidir. 

DURSUN BEY (Çorum) — Biraz noksanı vardır. 
Arif Arslan Bey âsi Ethem Yozgat ve havalisine gidip-
te oradaki magsubatı toplayıp buraya getirirken Et-
hem'le münasebet peyda ediyor. 35 bin koyun; Sun
gurlu ve Çorum havalisinden, 5 bin karasığır hayvana
tı, hepimizin gözüönünde buna kaldı. Bunun vasıtasiy-

le bunlar satıldı, eritildi. Arif Arslan'a gerek hayva
nat bedeli ve gerek eşya bedeli teslim edildi. Ethem'in 
alayına levazım, teçhizat almak üzere tarafından bu pa
ralarla Arif Arsian İstanbul'a gönderildi. Kumaş aldı. 
şöyle böyle etti. İstanbul'da bulunduğu sırada Ethem 
İsyan etti. filân Arif Arslan'ın bundan haberi yok. 
Samsun'a geldi çıktı. O çıkmazdan evvel geldiğinde 
tevkif edin diye buradan emir verilmişti. On jan
darma ile Samsun'dan Çorutrfa geldi. Çorum'da bir 
çok tanıdığı olduğu halde o derece takyid ettiler ki: 
kimse ile ihtilât ettirmediler. Sonra yola çıktı. Anka
ra'dan telgraf verdiler, serbest bırakınız diye. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Bu telgraf kim
den geldi. 

DURSUN BEY (Devamla) — Ben de peşi sıra 
geldim. Serbest olarak geldi. Ticarethanesi temin edil
di. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Canım bu telg
raf nereden geldi, Ankara'dan kimden? 

DURSUN BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz: 
en salâhiyettar bir zattan. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Beyefendi Haz
retleri; en salâhiyettar dediğiniz Mustafa Kemâl Pa
şa mı? Mahkemeden mi, Meclisten mi, yüksek makam 
neresidir, bunu söyleyiniz. 

DURSUN BEY (Devamla; — Ticarethanesi filân 
temhir edildi ve nihayet serbest bırakıldı gitti. Mü^ 
sade buyurun, giderken oraya Amasya İstiklâl mah-



t : 76 19 . 7 . 1338 C : 3 

kemesinde Pontüs meselesinden dolayı idam edilen » 
Aleksandors'un Çorum'da 160 küsur devesi" vardı. Ta
biidir ki; Amasya istiklâl mahkemesi emvalini de, [• 
deve erinin de hükümet namına vaziyet edilmesine I 
karar verdi. Hükümette buna vaziyet etti. Bir müd- I 
det sonra buradan Arslan Arif Beye develerin teslim I 
edilmesi için emir verildi ve teslim edildi. Bugüne ka- I 
dar çalışıyor. Çorum'da dosyaları vardır. O zaman I 
Çorum mutasarrıfı Cemâl Bey şimdi Kângırı'da mu I 
tasarrıftır. Bizzat teslim eden Alaca kaymakamıdır. I 
Yine orada, Sait Beydir. Muamele nasılsa resmen I 
Dahiliye Vekâleti vasıtasiyle gönderildi. j 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Yani efendim; 
İstiklâl mahkemesi tarafından şifre verildi, öyle mi? I 

DURSUN BEY (Çorum) — Evet öyledir. 
İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim iki se

neye yakın bir zamandır Heyeti Celilenizin gördüğü I 
lüzum üzerine en ağır bir vazifeyi itimadı âlinizle j 
üzerine almış, iki senedir Meclisinizin iki adım kadar I 
uzağındaki binada vazifesin yapmış olan Ankara İstik- I 
lâl mahkemesi ki; sahai icraatı da Karaoğlan çarşısı- I 
dır. Bunu hepiniz bilirsiniz. Mahkememiz isterdi ki; I 
harekâtının kontrolü lüzumu hissedilsin ve evrakı tet- I 
kik edilsin. Bunu çok arzu ederdik ve affı âlinize I 
magruren söylüyorum, açık söylüyorum. Ufak bir I 
kusur olsaydı Meclisi âlide olan büyük muhabbetleri I 
şevkiyle kendilerini ayaklar altında parçalayacak ve I 
ipe çekecek ve haysiyetlerini çiğneyecek arkadaşlar I 
da mevcuttur. Yani, hata iftihar edebilirsiniz ki; An- I 
kara İstiklâl mahkemesi kimse ile uyuşmaz ve kimse I 
ile anlaşmaz. Kudretiniz nisbetinde her türlü cezaya I 
ve idama bugün İstiklâl mahkemesi, muhakemesiz ida- I 
ma hazır olan Ankara İstiklâl Mahkemesinin Reisi sı- I 
fatiyle arz ediyorum ki; uyuşmak ve anlaşmak keli- I 
meşini kabul etmez. (Bravo sadaları.) Efendiler; böy- I 
le imalı sözler, böyle anı vahitte hoş görünecek söz- I 
ler sarfından, içtinap edilmek lâzım gelen lâkırdılar- I 
dan, içtinap edilecek sözlerdendir. Bir adama bir mah- I 
kemeye uyuşmuş, anlaşmış diyorsunuz. O mahkemenin I 
kuvvet ve kudretini idam ediyorsunuz veyahut idam I 
ediliyor. Buna cinayeti maneviye derler. Tasvip etti- I 
ğiniz bütün kavaninde bir maznunu mahkemeye ve- i 
rirsiniz, ithamname okunur, maznun icabederse ve- I 
kil tutar. İthamnameyi de ihzar ettiği gibi tariz eder. I 
İbraz edilen şahitleri istediği gibi iskat için uğraşır. I 
Müdafaatı kemali sükûnetle dinlenir, ondan sonra I 
hüküm verilir. O gün maznun diye hüküm veriliyor. I 
Yoksa nasıl, bir arkadaşınız çıkar da; uyuşmaz, an- I 
laşmaz diyebilir. Rica ederim. Bu, münafii ahlâktır. I 
Rica ederim bunu bu efendiye ret ediyorum. I 

i DURSUN BEY (Çorum) — Müsaade ediniz. 
İHSAN BEY (Devamla) — Ben fazla lâkırdı din-

Y lemem, ben uyuşmam. Siz uyuşursunuz, hiç dinlemi-
I yorum. 

DURSUN BEY (Çorum) — Ben hiç dinlemiyo-
I rum. 

İHSAN BEY (Devamla) — Efendim; uyuşmak 
I ve anlaşmak şeysini Istikiâl mahkemesi, yapmaz ve 
I anlaşmamıştır. Ölümden korkmaz, bir İstiklâl mah-
I kemesidir. İki senedir bir kusurunu bulsaydınız her-
I şeyi yapardınız. Niçin yapmadınız? Uyuşmuş, anlaş-
j mış böyle sümmettedarik lâkırdı söylenmez. Efendi-
I ler; Arif Arslan Bey namında bir adamın emvalini 
I haczederek Ethem'in garatiyle, Anadolu'dan soyup sat-
I tığı eşya ile alâkadardır, diye mahkemeye verildi. Mah-
I keme adaletin tezahürü ve cidden yarasının sızılarına 
I iştirak ettiği mazlum Anadolu köylüsünün hakkının 
J tezahürü için elden geldiği kadar uğraşmıştır. Fakat 
I adaletin tezahürü aynı zamanda efendiler, koyunlar 
I gelmiş dediler, burada bir çiftlikte koyunlar satılıyor, 
I Arif Arslan Beyi çağırın demiyor lâkırdı olarak, 
I koridorda söylüyorlar. Çağırdık bu adamı; sen ko-
I yun satmışsın bu koyunların parasını ne yaptın; de-
I dik. Ben koyun satmadım, Çerkeş Ahmet namında 
I Ethem'in amcası mı varmış ne imiş, o sattı aldı, 
I gitti, dedi. 
I OSMAN BEY (Lâzistan) — Kara bıyıklı, uzun 
I boylu bir adamdır. 
I İHSAN BEY (Devamla) — Katırlar varmış bun-
I lan sürmüş götürmüşsünüz, dedik. Katır, matır me-
I selesi yoktur, dedi. Ne vardır, mesele nedir, bize söy-
I le; dedik. Dedi ki; ben İstanbul'a gidiyordum, Ethem'in 
I babası bana üç bin lira verdi. Reşit Bey benim as-
I kerime matra, kaput, karavana getireceksin dedi, ben 
I giderken bana 23 parça malı verdiler. Halıyı götür-
I düm, İstanbul'da sattım, eşya aldım, eşyayı da Sam-
I sun'da müsadere ettiler. Bu kadar mı dedik. Evet, 
I bu kadar, dedi. 
I Efendiler soruyorum; rica ederim bu işle alâka-
I darsınız. Arif Arslan Beyin şu cinayeti yapmıştır, Et-
I hem'le iştiraki vardır; diye dört beş ay uzun uzadıya 
I aleni devam eden muhakemesinde herhangi, bir zat 
I bize geldi, bir madde gösterdi mi, ihbar etti mi ve 
I bir delil gösterdi mi? Dursun JBeyefendiye soruyo-
I rum; icra ve teşrii salâhiyetin haiz bir mebus ol-
I mak sıfatiyle bugüne kadar niçin sabretmişlerdir? Ni-
I çin şimdi Müdafaai Milliye bütçesi tetkik edilirken 
I bunu ortaya döküyor? O zaman mahkeme açıktı. 
I Arif Arslan burada muhakeme edilirken niçin gelip 
I te haber vermemiş, niçin bu, bunu yapmıştır, diye 
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gelipte nazarı dikkati celbetmemiş? Dursun Beyin bu
nu haber vermesi vazifesi değil midir? İçinizde var-
mıdır Arif Arslan Bey hakkında bir delil bulacak ve 
şikâyet etmiş? Olmayanca ne yapalım muhakeme mu
hakeme işi bir ticaret meselesine dökdüler. Bir hu
kuk davası mahiyetini alınca geçen sene on numara
lı bir kararname ile hafi bir celse yaptık; bu bizim 
salâhiyetimiz haricine çıkmıştır, hukuki bir mesele 
halini almıştır, bunu mahkemei nizamiyeye tevdi et
mek lâzımdır, dedik. Mahkeme karar verdi. Evrak ve 
deavi ile beraber Arif Arslan'ı mahkemei nizamiye
ye tevdi ettik. Şifre lakırtısı mevzubahis olduğu za
man hayret ettik. Koştum Cevdet Beyi gönderdim; 
Hüseyin Beyi gönderdim, evrak yok. Mahkemei niza
miyeye tevdi edilmiş. Amma şifre var mı? Kâtibi 
buraya çağırttım. Ne şifre var, ne bir şey var efen
diler. O halde hâlâ mahiyetini anlayamıyorum me
seleyi netice itibariyle İstiklâl mahkemesi salâhiyeti 
haricinde görmüş ve davayı mahkemei nizamiyeye ver
miş ve yedinden çıkmış. Bu geçen sene olmuştur. 
Böyle bir davayı uyuşmalar tarzında ve böyle bir 
kayıtla ve benim burada olmadığım bir sırada he
yeti celilenize söylemeği ben nasıl telâkki ederim? 
Efendiler; iftihar etmelisiniz ki iffetine bu derece kıy
met veren bir mahkemeyi istihdam ediyorsunuz ve 
bundan dolayı bizde gösterdiğiniz âsân taassubu, asa
rı heyecanı mubah görmelisiniz. Efendiler mahkeme
miz İstiklâl harbine canını feda ederek girmiş heyet
ten müteşekkildir. Ankara İstiklâl mahkemesi iki se
nedir 150 adım karşınızda ifayı vazife ediyor. Ve ic
raatı Karaoğlan çarşısıdır. Heyeti Celilenin içerisin
de kendi şahsının muarızlarının pek çok olduğuna 
İstiklâl mahkemesi kanidir. Kusurlarını aramalı idi
niz. Aramadığınızdan hata etmişsiniz, aradınızsa bu
lamamışsınız, demektir. Böyle bulunmayan hataları, 
görülmüş, anlaşılmış gibi kayıtlarla ve böyle hiç bir 
mana ifade etmeyen karanlık sözler söylemeği ben 
bir mebusun mertliğiyle katiyen kabili telif göremem. 
Efendiler Ankara İstiklâl mahkemesi kimse ile an
laşmamış, uyuşmamıştır. 

DURSUN BEY (Çorum) — Uyuşmalar sözü İs
tiklâl mahkemesine ait bir tariz değildir. Mevzubahis 
olan deve meselesidir. 

İHSAN BEY (Devamla) — Mahkememize deve 
meselesi gelmemiştir. Mahkememiz deve meselesi ile 
uğraşmamıştır efendim. 

DURSUN BEY (Çorum) — O zamanki Çorum 
mutasarrıfı Kângın'da, teslim eden Alaca kaymaka
mı orada, tahkik edersiniz, işte bu kadar, mesele ta

hakkuk eder. Sonra Emin Bey bu mesele ile alâkadar
dır. Lütfen izah buyursunlar. 

EMİN BEY (Canik) — Müsaade buyurursanız 
müzakereye geçmezden evvel bir mesele açılmıştı ve 
bu mesele anlaşılmalıdır, şayanı tetkiktir. Bendenizin 
bildiğim bir hakikat var. Samsun'da Pontüs komitesi
ne mensubiyeti dolayısiyle batevkif Amasya'ya getiril
miş olan ve orada bilmuhakeme idamına karar veri
len Aleksandros'un yüz bu kadar küsur devesine mah
keme aynı zamanda müsadere kararı vermiştir ve 
bu develer beytülmalındır. Kararını veren biziz, mu
hakeme eden biziz. Develere vaziyet edilmiştir. Nak
liyatta kullanılmıştır. Bu böyle olduğu halde bugün 
bu develerin Arif Bey namında bir adamın yedinde 
bulunmasındaki esbap nedir? Neden dolayı eline geç
miştir? Mesele budur ve bu halledilmelidir. Mahkeme
nizin kararı üzerine develer beytülmalındır. Bunu ara
mak bizim vazifemizdir ve benim için de ilelebet bir 
vazifedir. Bu develer ne olmuştur? Ya öldü, Müda-
faai Milliye Vekili Paşa Hazretleri buraya gelir, de
veleri aldık öldü der veyahut mevcuttur der. Bunun 
üçüncüsü yoktur. Bendeniz burada İstiklâl mahke
mesinin bu işle alâkadar olduğunu bilmiyorum ve za
ten münasebeti de yoktur. Kararını biz verdik ve on
ların bu hususta verecekleri emir muta değildir. Fi
lâna teslim edin diyemez, çünkü kararını biz ver
dik. Öyle bir şey olsa biz verecektik ki. bu da ola
maz. Kararını biz verdikten sonra, nasıl olur da emir 
verebilirler? Binaenaleyh efendiler, develerin kıyme
ti 3-4 yüz bin liradır. Bunları aramalıyız. Bizi tat
min etmelidirler. Yoksa ben daima feryat ederim. Bu 
anlaşılmalıdır. 

KÂZİM PAŞA MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ 
(Karesi) — Efendim bu, deve meselesini dairesinden 
tahkik edeceğim ve Heyeti celilenize arz edeceğim. 
(Anlayamadık sadaları.) Efendim buna vâkıf değilim. 
Mahkeme kararı ile ciheti askeriyeye verilmiş iken. 
başkasının uhdesinde olmasını anlayamam. Tahkik 
eder, arz ederim. Şüphesiz böyle ise doğru bir iş de
ğildir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzıstan) — Bir mesele 
mevzubahis oldu. Arkadaşımız uyuşma dedi, diğer 
arkadaşımız ret etti, sonra öteki ona iade etti. Bu 
mesele halledilmelidir. Divana havale edersiniz. Her
kesin namusu ile oynanılmaz, rica ederim, bunu halle
din. 

DURSUN BEY (Çorum) — Mahkemeye ait de
ğildir efendim. 

Dr. MAZHAR BLY (Aydın) — Efendim bütçe 
içerisinde şüphesiz en mühimmi Müdafaai Milliye büt-
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çesidir. Bu noktai nazardan söylenecek sözler de 
ihtisas dahildir, haricidir gibi, pek sözlere maruz 
kalmaması arzu edilir. Bütçede bugünkü derdimiz en 
ziyade tasarruf olduğuna ve tasarrufun da en ziya
de Müdafaai Milliye bütçesinde olacağına Heyeti Ce-
lile kani olduğuna göre, iyi, kötü her arkadaş vatan 
meselesi telâkki ettiği, bütçe meselesinde hatırına ge
leni söylerse vazifesini daha iyi ifa etmiş telâkki 
edilir. Bu itibarla bendeniz de kendimce makul gör
düğüm ve müntesibini askeriyeden işittiğim bazı hu-
susatı arz edeceğim. Bunların ne dereceye kadar ka
bili icra olacağına dair kati söz benim değil. Beş 
altı milyon derecesinde bir tasarruf icra edileceği 
dercedilmiş ve bilahara Paşa Hazretlerinin vukubulan 
ifadelerine göre bu tasarruf yapılmış, diğer arkadaş
ların sözlerine göre yapılmamış. Her iki taraf da hak
lı, Müdafaai Milliye Vekâleti ben cepheyi takviye et
tim, eskiden olan kuvvetime zam, beş bin, on bin, yir
mi bin, zammettim. Binaenaleyh masrafım arttı. Bu 
tasarruf oraya gitti. Binaenaleyh şurada, burada sarf 
olunacak parayı maksadı asli olan hususat, cepheye 
tahsis ettim. Binaenaleyh nevama tasarruf ettim. Di
ğer arkadaşlar da noktai nazarlarında haklıdırlar. Di
yorlar ki; bazı teşkilât vardır, fazla bazı memuriyet
ler, makamlar vardır. Bunlardan hakikaten tasarruf 
kabildir. Bu, geçen seneden beri Meclisimizi işgal et
miştir ve bendeniz de bu nokta etrafında gerek kürsü
den ve gerek encümenlerde dur dir az söz söyledim. 
Bunlardan başka bir ikinci sınıf ihtiyat zabitanından 
tasarruf olacağına dairdir. Bu da geride yapılacak 
tenkihattan, dolayısiyle bunlardan bir kısmı menzil 
vesaire teşkilâtı, bir kısmı da ahzı asker teşkilâtı. 
Bendeniz şahsi kanaatımla diyorum ki; ahzı asker 
teşkilâtı ve bahusus geçen seneden beri aldığı şekil ile 
cidden fazladır. Her kazada ahzı asker şubesi ve 
her livada bir kalem riyaseti ihdas edilmiştir. Tabii 
bunu ihdas edenler felsefesini de gösterirler. Fakat 
diyoruz ki; ahzı askerler yalnız dairesinde ifayı va
zife eder. Defter tutar, o defterlerde ya imamların, 
muhtarların verdiği ilmühaberlerden veyahut diğer 
devairin, meselâ jandarmaların, nüfus dairelerinin ka
yıtlarından alır, bir dairedir. Binaenaleyh doğrudan 
doğruya bir asker eliyle tedvir edilen bir daire değil
dir. Bir kalem idaresi şeklindedir. Bunu da zikretmekten 
maksadım, geçen sene buradan geçerken İsmet Pa
şa Hazretlerine bu meseleyi ariz ve amik arz etmiş
tim. Ahzı asker şuabatının muhtelif şekilde tadil ve 
tashihinden lağvına kadar nukatı nazarı arz ettiğim 
zaman epeyce bir münakaşadan sonra iki şey söyledi
ler. Dediler ki; buradan ayıracağımız zabitan esasen 

muvazzaf zabitandan olacağından hükümet bunların 
kadromuzda mevcut bulunduğu müddetçe tahsisatını 
vermekle mükelleftir. Binaenaleyh bir iktisat icra 
edilmiş olmaz. 

İkincisi; ahzı asker bir askeri idaredir. Bilhassa 
böyle harp zamanında daha kudret ve kuvvetle, da
ha doğrusu bir demir elle yapmak ve bu itibarla 
nüfus idarelerine vermek veya belediyeye vermek 
doğru değildir. Bendeniz her ikisine de cevap ver
dim. 

Birincisi iktisat kabildir, dedim. Bu zabitanın ek
seriyeti azimesi bilahara alınmış, birinci derecede ih
tiyat zabiti olan mütekaidinden % 80-90'ı daha müs
tahdem ve gayyur olabilecek sin ve iktidarda bulunan 
zevattır. Binaenaleyh bunların cephede yapamadıkları 
vazifeyi cephenin gerisinde ve menzil hidematında 
kullanılmak üzere bulundurduğunuz ihtiyat zabitanını 
terhis ettirirsiniz. Bundan bir tasarruf mümkündür ve 
şüphesizdir ki burada 60 yaşında kaymakamlar görü
yoruz, bir kaç miralaylar vesaireler vardır. Sinleri 
yüksek veyahut sinleri yüksek olmasa bile vücutça 
sağlam binbaşılar mevcuttur, ahzı asker daireleri/ide. 
Bunlar bu vazifeyi ifa ederlerse, diğerleri terhis olu
nabilir ve oldukça bir iktisat da yapılmış olur. Bu
nun manevi kazancı da olur ki; bunlar memleketle
rine avdetle âmili ticaret, âmili iktisat olabilirler. 
Binaenaleyh müteneffi olur, bu istihkar edilecek de
ğildir. Kazanç dedim; harbi umumide biliyorsunuz ki, 
ihtiyaç dolayısiyle bir çok yerlerde bir tek ahzı as
ker kalem riyasetlerinde bölük kumandanı diye bir mü
lâzım bırakılmış bütün vezaif yine yazıcılara neferle
re terk edilmişti ve ihtiyaç bunu yaptırmıştı. Biz ise 
daha ziyade ihtiyaçlar dolayısiyle zarar getirmesi mel
huz olan tehlikei iktisadiyenin karşısında bulunuyo
ruz. Binaenaleyh bunu daima düşünmek ve icra et
mek mecburiyetindeyiz, 

İkinci kısım ki; demirel meselesi idi; buna da ta
raflar değilim. Çünkü ahzı asker muamelâtında bil
fiil zabitçe hareket edilerek gidiliyor, sevk ediliyor, 
tutuluyor vesaire.. Askerliğe yaraşır kuvvetleri kayıp 
edecek vaziyette değiliz. Bugün ve hatta her gün dai
ma zem ve takbih ettiğimiz jandarmanın başka ve-
zaifte kuvvet ve kudreti ne ise, o vazifede de kud
reti odur. O vazifeyi ifa eden de odur. Binaenaleyh 
ahzı asker şubesinin reisi ne kadar kuvvetli ve kud
retli olursa olsun şube rüesası vazifesini ifa eden 
emirlerin iktidarına kanidir. Bir demir ellilik va
zifesini ifa etmemiştir. Mamafi bütün bütün lüzum
suzluğunu söylemiyorum. Belki zabitan kadrosu mül-
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gaoır. Efradını mühim yetiştirmiş olanlarım, yazıcıla
rını, çavuşlarını, başçavuşlarını tamamen mahalline 
terk etmekle, isterseniz yine askere yakın bir makam ile 
veyahut jandarma ile, nüfus memuru bile tecviz ede
ceğiniz herhangi bir şekil ile tasarruf caizdir. Gerek 
menzil ve gerekse ahzı asker şubelerinde yapılacak 
tadilâta göre bütçede mühim tasarrufat icrasına ka
niim. Bununla memleketin maneviyatında da başkaca 
tesirler yapılacağına da kaniim. Bunu herkes böyle 
göremez ve bilhassa halk yalnız gözü ile görebildiğini 
görür ve bilir olduğu bir zamanda yine harbi umu
minin sonundaki vaziyetin tahaddüs etmiş olduğunu 
zannederek maneviyatında bir kırıklık peyda olur. 
Binaenaleyh bu noktai nazardan da tadilât faideli 
bir şey olabilir. Müdafaai Milliye bütçesinde bu nok
tai nazardan tadilât caizdir. 

Sonra diğer arkadaşlarımın söylediklerini tekrar 
etmek istemem. Adana'dan geçtiğim zamanda bir ko
lordu teşkilâtı vardı. Bunu Paşa Hazretleri de bu
yurmuşlardı. Bunlar idari mesele. Fakat bir şey da
ha var. Ben oradan geçerken en yüksek memurların
dan, kumandanlarından vesaireden bizzat sordum. On 
iki tane mubayaa heyeti olduğunu anladım. Bilemiyo
rum bu ne dereceye kadar mantıki ve doğrudur. Ar
tık mantık ve idare hususatını daha mütehassıs arka
daşlara terk ve havale ediyorum. Doğrudan doğruya 
levazım heyetlerinin bir elden mi idaresi daha iyidir, 
yoksa fırkaların kolorduların böyle ayrı ayrı leva
zım ve mubayaa memurları göndermeleri suretiyle 
mi? Bu cihete imali fikretmeyeceğim. Fakat bunlar 
vazifelerinden infikâk ederek gitmiş memurlar oldu
ğu için, yevmiye de aldıklarını zannediyorum. Bu 
noktai nazardan da belki israf olur, onu hatırlatmak 
isterim. 

Geçen sene Antalya'dan geçtiğim zaman aynı su
retle 11 tane mubayaa heyeti vardı. Buradaki arka
daşıma uzun uzadıya mektup yazmıştım. Fevzi Paşa 
Hazretlerine de söylemiştim. Müsterih olsunlar, dü
zeltiyoruz demişlerdi ve şunu da arzedeyim ki; bu on 
bir tane heyeti tetkik edecek olursanız bunlardan biri
si köselenin okkasını 180, diğeri 210 kuruşa almıştır. 
Birisi sabunun okkasını 60 kuruşa almıştır, birisi de 
55 kuruşa almıştır. Bu kadar muhtelif tezat var, var 
ki; tasavvurun fevkindedir. Binaenaleyh bu noktai na
zardan dahi tadilât ve tashihat yapmak, binaenaleyh 
tasarruf icra etmek mümkündür. Çünkü efendiler me
murin ve zabıtana verilen tahsisat ve maaşat ile ta
sarrufu görmek pek iyi olmaz. Bu arzettiğim yol
suzluklar ve idaresizlikler yüzünden en çok masraf 

ve israf olmuştur. Milyonlar gitmiştir ve belki burada 
bile işitmişsinizdir, bir arkadaş gelmiştir. 3 300 liraya 
bir otomobil mubayaası yapılmıştır. Sonra arkasından 
2 300'e bulunmuştur. Bakarsınız ki, gözönünde üç yüz 
tane otomobil de biner liradan üç yüz bin lira güm 
diye gider. Bir meseleye daha temas edeceğim. Vakit 
kalmadan ihalesi icra edildiği için bendeniz takip et
medim. Meselâ; Mersin'de 20 - 30 kuruşa sabun mu
bayaa ediliyor, halbuki hükümetin elinde iki seneden 
beri mahvi heba olmakta bulunan yüz binlerce ok
ka zeytinyağı müdahhardır. Milas'ta, Aydın'da, fi
lân, filân. Bu hususta bir çok müteahhitler, tüccar
lar var. Diyorlar ki; hiç bir masraf olmadan bir okka 
zeytinyağına bir buçuk okka sabun vereceğim. Belki 
de daha fazla verecekler. Hajbuki bugün hükümet 
zeytinyağının okkasına yirmi kuruştan müşteri bula
madı. Binaenaleyh on beş kuruş fiyatla bugün dahi 
bu mevcuttur. Maatteessüf bu bapta hatırladığımı ar-
zedeceğim. Geçen günleri bilemiyorum. 

Söke meselesini şöyle geçmiştir zannediyorum. 
Halbuki bu mühim bir faciadır. Hükümetin gözü 
önünde on beş gün evvelinden İtalyanlar tahliyeye 
başlamışlar ve zannediyorum ki; on beş gün evvel 
hükümeti merkeziyeyi de biz gidiyoruz diye haber
dar etmişlerdir. Bu harekât, cereyanı ihbarat ve istih
barat her şeyde Yunanlıların o havaliyi işgale hazır
landıklarını ve müfrezelerin de işgal etmek üzere Ay
dın ve Koçarlı sırtlarından Yunan askerlerinin toz
ları kaldırarak Söke havalisine doğru geldiğini ra
porlarla bildiriyorlar. Buna dair her gün şifreler, ra
porlar, kıyamet... Yunanlılar geliyorlar, gidecekler ve
saire gibi makine başında ordu kumandanı mutasarrı
fı çağırıyor, kırk sekiz saat sonra kendisi şifre ile 
malûmat veriyor. Neye telâş ediyorsunuz, zannederim 
ki; bu telâşınız beyhudedir. İtalyanların mıntakai 
mezkûreyi tahliyesi ancak Anadolunun tahliyesini ta
kip edecektir. Artık bu gibi şeylerle bizi işgal etme
yiniz. İsterseniz Garp cephesi ile konuşunuz diyor. Bi
lemem ki; kendiliğinden doğan bir fikir ile mi. yok
sa mafevkinden aldığı malûmat ile mi mutasarrıf 
böyle tebligatta bulunuyor? Ne oluyor artık bilemi
yorum. Fakat benim bildiğim bir şey varsa o da ben 
orada idim, gözümün önünde cereyan eden hadise bir 
facia idi ve bendeniz de belki bir faide olur diye 
İsmet Paşaya bir telgraf çektim. İtalyanlar çok mü
him miktarda burada propaganda yapıyorlar. Bina
enaleyh İtalyanların nüfuzunu da arttırmış olmak ihti
mali mevcuttur. Yunanlıların burasını istilâsı ile belki 
askeri mühim vaziyet hadis olmuş olmaz, fakat mil
yonlara baliğ olan bir zarar vardır. Ayda 70 - 80 bin 
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lira para veren memleketi gaip edersiniz. Hıristiyan-
lardan yalnız bir ay zarfında üç yüz bin lira müec-
celiyet vergisi alınan bir memleketi gaip edersiniz, çok 
mühim bir servet gaip edersiniz, halkın itimadını gaip 
edersiniz. Hükümet halkın istihfafı vaziyetinde değil
dir. Tabiî hükümet bendenize cevap vermek mecbu
riyetinde değildi. Yalnız diyorlar ki; kırk kilometre
lik bir cepheyi jandarma taburları muhafaza etsin. 
Bunu da ihtiyaten zikretmiştim. Bunu ordu kumanda
nı emir buyurmuştur. Söke tehcire uğramıştır. Söke' 
nin içerisinde Rum köyleri vardır. Müteaddit defa
lar hükümetle mücadele etmişlerdir. Orada kesif 
Rumlar vardı, yüzlerce insanları vardı, kesir insanları 
vardı. Oranın bütün jandarmasını cepheye götürerek 
memleketin halkını da boş bırakmak doğru olamaz. 
Burada propagandalar yapmaktadırlar. Binaenaleyh bu 
hususta bazı fena şeyler olabilir. Bunlar hakkında te-
dabir ittihazını herhalde hiç bir makam düşünme
miştir. Belki ordu, ben, maksadı asliyi istihdaf eden 
bir orduyu, bir kuvveti oradan ayırıp kendi kuvve
tinden gönderdi ise bizimkiler de ayırıp gönderseler
di. belki kurtarırlardı ve belki bu cephe bu mühim 
istinatgahımız sarsılmazdı. Fakat artık bu ciheti mü-
tahassısını askerisine terk etmek mecburiyeti vardır. 
Lâkin hiç olmazsa bir şey, bir şey temenni etmek hak
lı olabilirdi, zannederim. Müdafaasını ihmâl etmeye 
karar verdikleri bir memleket ahalisini böyle çırıl 
çıplak bir halde çıkarmak ellerinde değildi. Ahaliyi 
düşünün; o kadar şiarı olmayabilir. Belki devletçilik, 
memuriyet zihniyetinde ahaliyi düşünmek meselesi 
unutulmuş olabilir. Fakat iki seneden beri müdahhar 
olan kendilerinin zahiresi vardı, binlerce okka zeytin
yağı vardı. Nakli olsun talebedilmedi. Acaba niçin? 
(Nakline ihtiyaç yok sesleri) Binaenaleyh Müdafaai 
Milliye bütçesinde iktisat meselesi, üç yüz tane ve
yahut beş yüz tane zabiti tekaüde irca etmek mese
lesi değildir, milyonlar meselesidir. (Bravo sadaları) 
Böyle eski zaman yani evvelki bütçenin iki mislini, 
bir devlet bütçesinin iki mislini sarfeden bir Vekâlet 
var. Eski hükümet yirmi sekiz lira filan sarfederdi. 
Demek ki elli altı milyonluk iki devlet bütçesini sar
feden bir vekâlet işte böyle şeylerle, büyük yekûnlar 
ortaya atabilir. Bu, kolay değildir. 30 - 40 milyon 
lira sarfeden bir levazım dairesindeki bir adamın ha
tası yekden belki 3 - 4 yüz bin liraya oturabilir. Fa
kat millete yazıktır, günahtır. Bugün yine zeytinyağ-
lan ordunun elinde dururken Mersin'den vesaireden 
yüksek fiyatlarla zeytinyağı mubayaa etmektedirler, 
sabunlarını ha keza... Memleketin dahilindeki mena-
bii kurutmak mı iyidir? Milas'ta (6 - 7) sabun fab

rikası vardır. Altı ay uğraşılmıştır. İki tane hırısti-
yan vücudu mu daha lâzımdı, yoksa (5 - 6) mües-
sesei sınaiyeyi mi korumak lâzımdı? Bir devletin ida
resindeki iktisadiyatı, ticareti, sanayii gözetmeyen in
sanlar, ancak o memleketi yıkmakla meşguldürler. 
Bilirsiniz ki; orduyu beslemek, müessesatı sınaiyeyi 
ziraiye ve ticariyeyi yetiştirmekle, tevsi etmekle ka
bil olur. Sarfedilen paralar gibi, âtide ondan bir şey 
beklemiyorsunuz. Bu yarın yine bize bunun muka
bilinde bir şey vadetmiyor. Bir zahire, bir beygir va-
detmiyor. Binaenaleyh bunları öyle, tam bir yerinde 
kullanalım ki; israf olmasın ve yalnız ordunun değil, 
memleketin bütün istinadgâhını, ziraatini mahvetme
yelim. Yalnız şurasını arzedeyim ki; memleketin şu 
istihsâl etmek istediği gayeye vasıl olmak için elinde 
bulundurduğu ordunun hayatını belki de gelecek sene 
de temin için muhtaç olduğu en mühim ağdiyesi idi. 
Ziraate ait idi. Bunun için Müecceliyeti Askeriye Ka
nununu çıkardınız. Bundan kim istifade etti? Belki 
şimdiye kadar gelmiş olan bir kaç yüz senelik hükü
met, halka daima sözünde durmadığını ve bu va
ziyeti takviye edecek harekâttan içtinap etmek bu 
Meclisin vazifesi olmalı idi. Biz bir taraftan müecce
liyeti ziraiye kanunnamesi meydana koyduk, diğer ta
raftan ordu dairesi, müteaddit tamimlerle, tefsirler
le bunu tamamiyle baltalamıştır, kökünden atmıştır. 
Nedir bu? Ufacık bir şeydir, bunu evvelce arzetmiş-
tim. Eğer hakikaten müecceliyeti ziraiye kanunname
sini neşretmekten maksat, ziraati teksir etmek idiy
se, ziraat ve tatbikatını ona göre yapmak lâzım ge
lirdi. Yoksa o nam ile büyük ziraat yapan adamların 
evlâdını tecil etmeyi düşünmemişlerdir. Zaten efendi
ler; memleketin servete malik olan adamları turuku 
muhtelife ile tecil ettirebilirlerdi. Bu hakikaten mem
leketin ziraatini arttırmak ve gelecek açlık ve kıtlık 
tehlikesini izale etmek esasına matuf idi. Ne yaptı? 
Bir emir verdiler dediler ki; bâtapu uhdesinde iki 
yüz dönüm kaydı olmayan ve fazla yapmış olduğu 
zeriyat muteber değildir. Sorarım efendiler; memleke
timizde bugün, yalnız şurada, gözünüzün önünde iki 
yüz dönüm arazisi olan Çifteler Çiftliği vardır ve bu
nun içerisinde 34 bin Tatar vesaire vardır ve bunla
rın en aşağı iki yüz dönüm zeriyatı vardır, hiç biri
sinin de tapusu yoktur. Efendiler hükümet, bunlar
dan hâlâ arazi icarı almaktadır ve bu adam altı yüz 
bin dönüm ekdiğinden dolayı bu müecceliyetten niçin 
istifade etmesin? Ve altı yüz bin dönüme iblâğa 
çalıştığından dolayı bu haktan istifade etmiyor. Ni
çin hükümet söz verip de aldatsın? Zerettikten sonra 
sen müeccel değilsin demek... Bu ne insaftır? Aydın' 
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in en münbit Söke ovası beş bin köyden ibarettir ve 
o kadar zeriyat yapılmıştır. Fakat tek bir insan bu 
ziraatten istifade etmemiştir. Koca Antalya livası da
hilinde bir tek adam ziraatten istifade etmemiştir. 
İstirham ederim ne takip ediyoruz? Orduyu yaşat
mak. Ne ile yaşatacağız? Ben askerim, orduyu yaşa
tacağız. Memleketin iktisadiyatına ehemmiyet verme
yeceğiz, yıkacağız, böyle şey olmaz. Ben askerim baş
ka bir şey bilmem. Ben askerimi barındırmak için 
- kar, yağmur yağıyor - mektep, cami dinlemem, ma
arif dinlemem, bana ne. Bana buğday, arpa lâzım
dır. Ben aç mı kalacağım, ben aç kalmak bilmem, ben 
alınm dinlemem, bu böyledir. Böyle düşünürken bir 
de ötekinin şöyle demesi lâzımdır ki; ey İktisat Ve
kili, ey Maarif Vekili ben bu vaziyette zaruret kar
şısındayım. Memleketin menafii iktisadiye ve irfani-
yesini de muhafaza et ki; ben de aç kalmayayım. On
lar da herhalde yapmayacağım derler ve yapmazlar, 
ordu da keyfemayeşa hareket ederse Meclis ikisinden 
birisini çeker, düşünür bir karar verir. Fakat bu iş 
böyle cereyan etmiyor. 

Biz memleketin ziraat ve iktisadiyatını yükselte
cek tedabir beklerken, Meclisinizin hükümeti bunla
rın iktisadiyatını yıkan, yakan ve yıpratan neticelere 
vasıl oluyor. Hangi devleti kurmak ve hangi devle
tin istiklâlini kurtarmak için çalışıyorsunuz? Taşlan, 
dağları, yuva yapmak için mi, baykuşlara yuva yap
mak için mi? Rica ederim efendiler; insanları askere 
alıyoruz. Yalnız esnan dahilinde olduğundan dolayı 
davet ediyoruz. Fakat rica ederim askeri meslekte 
Erkânı Harbiyenin, topçunun vesairenin raporunun 
kıymeti var da, bir doktorun raporunun kıymeti yok 
mudur ve olmamalı mıdır? Efendiler tabip diyor ki; 
hafei adlağı geçen dalaklara dokunmayınız, ani ölür
ler. 

Fakat bugün orduda süreyi tecavüz eden adamlar 
ahzı askerlerdedir. Niçin acaba? Bu kadar hasta olan 
bir adamın, senenin kısmı azamini hastalıkla, hastane
lerde yata, kalka ifa edeceği hizmet mi mühimdir, 
ydksa tarlasının başında on dönüm ekerek göreceği 
iş mi mühimdir? Şu halde zeri yattan istifade edemi
yoruz. Niçin acaba? Bu kadar iyiyi, kötüyü bir ara
ya getirmekten âciz miyiz? Ben bilmiyorum ve böyle 
olduğunu zannetmiyorum. Ne hizmet görüyoruz? Ben 
bu hali tahminen söylüyorum ki, geride haddinden 
fazla efrat vardır. Kadro dolsun da... Hayır efen
diler; mademki ben bugün yorganıma göre ayağımı 
uzatmak mecburiyetindeyim ve geçen seneki teklifim 
arasında bu da vardı. Meselâ ben bir miralayım, oto
mobile binmek icabediyor ve nizamname, kadro bu 

hususta bana müsaade etmiştir. Fakat siz mecruh
ları nakletmek için kağnı arabası bulunamadığı bir sı
rada, kağnı arabasına siz de bininiz derseniz haksız

lık etmemiş olursunuz. 

Bunun gibi yine ben kadro mucibince iki üç se
yis ve dört emirber istihdamına salâhiyettar iken bu
nun ikisi ile ifayı vazifeye müktedirsem ne için daha 
fazlasını isteyeyim. Binaenaleyh geri hidemattaki ef
radın nısfına yakın bir kısmını tenzile' muktedir olur
sa, acaba memleketine daha mühim hizmet ifa etti
ğine o zabit kani olmaz mı? (Hay, hay sadaları) Efen
diler, böyle alelıtlak meslek, kadro meseleleri mi, 
yoksa esas hedef itibariyle bu devlet, bu millet kur
tulacaktır, noktai nazarından mı yürümek lâzımdır. 
Eğer mutlaka kadro, mutlaka nizamname tatbiki ica-
bederse efendiler, memlekette Yunan'ın öldürebildi-
ğinden daha çok insan öldürürsünüz. Buna çare ara
yalım, ne duruyorsunuz? Hiç açlık duymayan vata
nımızın en zengin memleketlerinden biri olan Aydın 
livasında bizzat kendim gezdim ve sıhhiye müdüri
yetinin raporları da vardır. 

Üç beş aydan beri halkın boğazından bir lokma 
undan başka, bir lokma ekmek, et girmemiştir, size 
yeminle, kasemle söylüyorum. Kadınların bütün ba
cakları çıplaktır, yama yapmaya iktidarları yoktur. 
İstirham ederim, çok istirham ederim, fakat demiyo
rum ki; Müdafaai Milliye bütçesini yıkacağız, indi
receğiz. Bunun imkânı yoktur. Kendi kolumu kendim 
kıramam. Fakat iktisat çareleri ne ise onları araya
lım. Orduyu yükseltirken, onun gerisindekini yıkmak 
doğru değildir. Bir çok şeyler tatbik edilmiştir. Te
kâlifi milliye ... Bütün memleketi yıkmıştır. Yalnız 
tatbikindeki fenalıktan mıdır? Size, eğer taciz et
mezsem, bir misal arzedeyim. Bir nahiyede deve mik
tarını ahzı asker baytariyle ve heyeti fenniyesiyle tespit 
etmişler, mevcut beş yüz devenin, üç yüzü kabili is
tihdamdır, mütebakisi hastalıklıdır. Binaenaleyh ala
cağınız tekâlifi milliye kabili istihdam olanlardan ola
caktır. Aynı günde ukalâ bir nahiye müdürü orduya 
fazla güvenmek ve terfi edeceğini zannederek beş yüz 
devemiz var demiş, maluliyetten hiç bahsetmemiş. Şu
benin yaptığı orduca kabul edilmemiş, çünkü şube 
iki yüz deve noksan göstermiştir. M intaka lâzım ge
len borcunu ödemiş, fakat ordu dinlememiştir. Hayır 
size beş yüz deve veriyoruz denilmiş, dinlenmemiş. 
Binaenaleyh mecbur edilmiştir efendiler. Elindeki üç 
tane hasta devesini satmak için dolaşıyor, bir tane 
daha deve tedarik ediyor, dayaktan kurtulmak için 
borcunu veriyor. Bu derece elim cereyan etmiş ve 
edegelmektedir. Üzerini semer vurduğundan dolayı 
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heyet bir beygiri kabul ediyor, alâ, tuvana hayvan
lar ... Tasavvur ediniz bu şekilde müteaddit baytar 
lar, mutasarrıflar ve kaymakamlar vesaireden müte-
rekkip heyetin huzuru ile itina ile intihap olunan bu 
hayvanlar bakıyorsunuz ki; on beş gün, bir ay son
ra cayır, cayır iade ediliyor. Ordu zayıf hayvanları 
gönderiyor, bunları değiştirin, bunlar makbul değil
dir. Senin buradaki müdürü mesulüne istediğin kadar 
sen; gayet sağlamdır, komisyon huzurunda teslim 
ettim de. Beyefendi mecbur muyum ki; senin çürük 
hayvanını değiştireyim? Öyle fecileri vardır ki; hükü
metin gözü önünde, hükümet ve belediyenin o hay
vanın yularım o adamın eline verirken ona; al bu
nu çürüktür, bunun yerine başkasını vereceksin deme
si doğru olamaz. Hayvan teslim edildikten iki gün 
sonra ölüyor. Fakat hükümet kabul etmiyor, hükümet 
yakasını 'bırakmıyor. 

Bu adamlar seksen sene çalışmış olsalar, seksen 
lirayı bir araya getiremezler. Aydın'dan muhacir ol
muş bir adam bana dedi ki; Beyefendi; şikâyet için 
hatırınıza katiyen bir şey gelmesin, bizim bir darbı 
meselimiz vardır, bununla belki zamirimi anlatabili
rim. Bir adamın karısı devlete lâzım olursa kocasın
dan boş düşc'-'ş. Hükümete bizim atımız, merkebi
miz lâzım olursa veririz. Fakat şu zulmü yapmasın. 
Benim elimden yüzde kırk, yüzde seksen almaya salâ-
hiyettardır. Bu aldığı şeylerin bir kısmını diğer aha
liden, bir kısmı üzerine tevzi ederek, alacak ve bi
naenaleyh o elinden alınan atı hükümete verecek. Lâ
kin yalnız almak ve kırmak mı lâzım? Biraz da yap
mak yok mudur? Hiç bir kimsenin hakkı tahsil edi
lememiştir. 8 - 1 0 nüfus ailesinin maişetini at ve 
merkeple temin eden kimseler namuslarını da ortaya 
atmak tehilkesine düşmüşlerdir. Bunlar hükümetin va
zifesi değil mi? Binaenaleyh tatbik sahasında düşü
nülecek noktalar zannediyorum ki; bunlardır. Beyefen
diler; Meclisi Âlinize rica ederim. Şimdiye kadar 
Meclisi Âlinize bu hususta başka zamanlarda bir çok 
şeyler arz ettim. Vebayı bakari meselesini de arz et
tim. Vebayı bakari meselesi memleketi mahvetmiş, 
kasmış, kavurmuş. Bu bir hatayı mahzın neticesidir. 
Hangi mesulün yakasını tuttunuz? (Hiç sesleri) Ta
biî buna mümasil, Müdafaai Milliye vesaire işlerin
de buna mümasil bir takım şeyler vardır. Demin bir 
arkadaşım söylüyordu. Bundan iki sene evvel bir ar
kadaşımızı Konya'ya göndermiştik. Oradaki kolordu
nun idare reisi hâlâ geziyor; divanı harbi icra edil
memiş» Bunlar yesin, bütün götürsün, batırsın, biz de 
burada; bayır beş yüz kuruş daha zam yaptık, üç 
yüz zabit daha kadroya ilâve etti idik, etmedi idik 

gibi şeylerle uğraşıyoruz, bunlardan bahsediyoruz. Bi
naenaleyh hakikati görelim, gözümüzü açalım, bunları 
görelim. Beyler, Paşalar; bunların cevabını versin. 
(Kim verecek sadaları?) Niçin Söke'deki üç buçuk 
zahiresini kurtarmamış? Niçin memleketi dahilindeki 
zeytinyağlarını kokutuyor? Satamadığı zeytinyağları 
ile sabun imal etmiyor? Niçin hariçten gelecek sa
bunları fazla ücretlerle alıyorlar? 

Bu arada bir de bahriye meselesi hatırıma geldi; 
Salâhaddin Bey bundan daha istifade edileceğini söy
ledi. Bu meselenin takdiri herhalde zevatı mütahas-
sısaya aittir. Fakat işin ne dereceye kadar doğru yü
rümekte olduğunu bilmiyorum. Bendeniz Antalya'ya 
giderken Fethiye'ye uğradım, orada bir gruba gittim. 
Orası bahriyelilerin en mühim bir grubudur. Bundan 
baş'ka civar sahildeki iskelelerden bir kısmına da uğ
radım. Şikâyetten başka bir şey dinlemedim. Bir çok 
memurin belki bir maksadı müstakbele için oraya 
toplattırılmış da, şimdilik orada fazlaca olarak ve 
icabeden hizmet derecesinde olarak bulunuyor. Yel
kenli bir sandalları var, bu, sahil muhafazasına muh-
tasdır. Onu kullanarak kadar da askeri vardır. Fa
kat efendiler; yalnız dedikodu çok. Ne dereceye ka
dar doğrudur, bilmiyorum. Hatta bazı devairi resmi
ye arasına da iş intikal etmiş. Bendeniz o esnada 
orada idim. Oradaki zabitan hiç bir iş yapmadığı 
halde, bir çok teşkilât yapmaktayız diye maliyeden 
on beş bin lira para getirtmişler. Halbuki bunların 
çıkmayan maaşlarını doldurmak için alıyorlar, tar
zında bir dedikodu dinlemiştim. Orada bazı devairi 
resmiye arasında resmiyete girecek kadar şekle düş
müş bir çok vukuat vardır. Binaenaleyh bu şeyleri ha
kikaten müsmir bir şekilde kullanmak lâzımdır. Ora
da bir vapur vardır. Bekler; bu memleketin iktisa
diyat meselesi, para meselesidir. Hükümet geçen se
ne Antalya'ya gelen Turan ismindeki bir vapuru, Os
manlı bayrağını taşıyan bir vapuru Apranosyanlara 
aittir diyerek müsadere etmişti. Bu vapur bir kaç 
günler Antalya limanında kaldıktan sonra Fethiye li
manına gitmişti. Mürettebatı da var, hakkında bir ka
rar da iktiran etmemiştir. Ne yapsınlar? Kömürleri
ni sattılar, mürettebatını bir müddet beslediler, kö
mürü kalmadı, mürettebatına verilecek para bitti. Ben 
oradan geçerken bunlar epeyce sızlandılar. Kimisi kav 
kibrit satıyor, kimisi lostracılık yaparak geçiniyorlar
dı. (Handeler) Sonra artık onlar da vapuru terk et
meye başladılar. Vapurun içerisinde ne varsa hep bo
zuldu, bir şey kalmadı. Deniz de boş durmuyor. Mu
zipliğinde devam ediyor. Geçen sene buraya geldik-
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ten sonra meseleyi Refet Paşa Hazretlerinin kendile
rine arzetmiştim. Bahriyeye aittir denildi. 

Zannediyorum ki o vakit bahriye dairesi Müda-
faai Milliyede idi. Efendim onların bir çok eski ve 
yeni evrakını yesairesini halle medar olur diye bu
raya getirmiştim. Çünkü böyle alelâmya Apranosla-
ra ait bir vapuru çekip atmak. Bu vapur ya Apra-
nosyanlara aittir veyahut değildir, nihayet gaip et
tik demek doğru değildir. Bu vapur ayda 3ü - 40 bin 
liraya icar edilebilir. İki seneden beri hükümetin omu-
zuna yüklenecek yükü, tazminatı tasavvur buyurunuz. 
Vapurda yapılan bu haşarat ve zararları yine bu ga
yet züğürt millet ödeyecek,.bu zavallı millet ödeye
cek. 

BİR MEBUS BEY — Müsebbibi ödesin. 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Evet efendiler; 
bu mesele halledilinceye kadar hiç olmazsa bu za
rar ve ziyanlardan korunmak, ikinci bir ziyana du
çar olmamak için çalışmak lâzımdır. İkinci bir faide 
vardı ki; o da o sahilde böyle bir iki kırmızı bay
rağın sallanmasının düşmanlarımıza böyle bir zaman
da çok büyük tesir yapmış olmasıdır. O sahilde İn
giliz bayrağı altında işleyen vapurların mürettebatı 
kamilen Yunandır. Bu, onlara karsı büyük bir darbe 
olacaktır. Hiç şüphesiz bu, çok manevi bir tesir ya
pacaktır. Fakat asıl biz, maddi kısmından bahsedi
yoruz. Dedim ki; hiç olmazsa bahriyede bir usul 
vardır. Biz bunu kullanmaya korkuyorsak. Yunan do
nanması herhangi bir gemiyi gelir, elimizden alır, 
zapteder dersek geminin kaptanları, senetleri hamil 
olduğu için menfaat gördükleri halde kanunen aha
rına icara salâhiyettar olurmuş. Binaenaleyh sağlam 
bir kazığa bağlayarak bir İtalyana icar edelim. Bu 
gemi sahilde işlemekle hem memleketimiz vesairemiz 
müstefit olsun, hem de muhtemel, müstakbel zarar
dan kendimizi kurtarmış olalım. Fakat artık bu me
sele, kanun ve mantıka uygun düşmemiş olmalı ki. 
benden daha mühim düşünceli zevat, bunu nazarı 
ehemmiyet ve itibara almamıştır. (Maşallah sadaları) 

Yine bunun gibi geçen gün arkadaşlarımızın bi
risinin söylemiş olduğu bir şey vardır. Aynı şeyi 
evvelce de arzetmiştim. 

Denizli'de Pandozoflu fabrikası vardı. Efendiler; 
bugün Pandozoflu fabrikası deyip de geçivermeyelim. 
Yevmiye beş yüz çuval un imâl eder. İzmir'deki fab
rikalarla rekabet eder, gayet iyi un imâl eder. Bu 
fabrika söküldü, Eğridir iskelesine nakledildi. İki se
neden beri yağmurlarla kıymetli makineleri yıkamak
tadır. Efendiler bunda da zarar ve ziyanının tazmi

natı meselesi varidi hatırdır. Bu, mühim bir makine
den istifade etmek ihtiyacı bile hissedilmemiştir ve 
halen orada yatırılmaktadır. Bunu da geçen sene de-
vairi aidesine arzetmiştim. Fakat nazarı itibara al
mamış olacaklardır ki. hâlâ yerinde duruyor. 

Netice efendiler; şunu arzetmek isterim ki; bun
lar maddi mesuliyetleri icabettiren. tazammun ettiren 
ahvaldir. Bendeniz yanlış görmüş olabilirim, teves
sül edilmiş olan işler intaç edilememiştir. Bir takım 
mevani zuhur etmiştir. Bittabi bir şeyler olmuş ola
bilir, fakat herhalde bu işi tavzih etmek, tenvir ve 
halletmek lâzımdır. Sizler dahi benimle beraber ol
duğunuz halde ve bu işi intaç etmediğiniz takdirde 
müptezel. müfsit, ne derseniz deyiniz; milletin na
zarında mesuliyetten kurtulamazsınız. (Evet kurtula
mayız sadaları) 

Hendeniz bu kadar sözle iktifa ediyorum. 
HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Reis Beyefendi Haz

retleri; bendenizin deve meselesine dair iki sözüm 
var. (Handeler). (Geçti sesleri) 

Efendiler Dursun Bey arkadaşımız dediler ki; Ço
rum mutasarrıflığına buradan bir şifre yazılmıştır ve 
bunu da buradan İstiklâl Mahkemesi yazmıştır. Şu
nu arzetmek isterim ki; İstiklâl Mahkemesinin ne Ço
rum mutasarrıflığı ile, ne de diğer bir livalarla şifre 
miftahı yoktur. Şu halde böyle bir şey yazılmamıştır. 
Dursun Bey biraderimiz bu meseleyi başka suretle 
söyledi. (Geçti sadaları) 

DURSUN BEY (Çorum) — Bu meseleyi burada 
uzatmıyalım. Çorum mutasarrıfı orada, Çorum tah
rirat kalemi orada, teslim eden Alaca Kaymakamı 
Sait Bey orada... Jhtimalki ben de yanılmışım. Bu 
develer verilmiştir, gitmiştir. Buna teslim edin diye 
verilen şifreyi celbedip anlamak kolaydır. (Gürültü
ler).... 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Efen
diler; benden evvel burada söz söyleyen arkadaşla
rım Müdafaai Milliye bütçesinin geri hidematı hak
kında uzun sözler söylediler/ Fakat zannediyorum ki; 
Müdafaai Milliye bütçesinin geri hidematı hakkında 
arkadaşlarımızın söyleyeceği değil, bendenizin söyle
yeceğim değil, bendenizden sonra söz alacak arkadaş

larımız bir sene söylerlerse, bitmez ve tükenmez. 
Çünkü o kadar bozuk, o kadar bulanık, o kadar 
berbattır. Bendeniz şimdi bu bütçeyi iki kısma tef
rik edeceğim. Birisini "bizzat harpte bulunan ordumu
za, diğerini de geri hidematta bulunanlara. Evet efen
diler harpte bulunan zabitanımıza ne kadar verir
sek azdır, ne verirsek verelim, hepsini verelim, hiç 
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kimse esirgemiyor. Millet de esirgemiyor. Efendiler 
iyi biliniz ki bugün memleketimizde ne kadar de
dikodu varsa, ne kadar hırıltı, fenalık varsa, ne ka
dar süfdüğü varsa, hepsi ordunun geri hidematından 
ileri geliyor. Memlekette asayişsizlik bundan ileri ge
liyor. Halk bizden, Büyük Millet Meclisinden müte-
neffirdir. Evet esbabı budur. Efendiler en büyük yol
suzluk Müdafaai Milliyenin geri hidematındadır. 

YASİN BEY (Gaziayıntap) — Asayiş meselesinde 
beraberiz, tekrar et. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Efendi
ler bir iki hususu size arzedeceğim. Bazı arkadaşla
rım bunlara temas ettiler. Fakat benim de söylemek 
borcum, vazifemdir. Efendiler; geçen sene buradan 
İnebolu'ya gidiyordum. Küre belinde bir vakaya te
sadüf ettim. Küre belini aşağı iniyordum ve o gün 
İnebolu'ya yetişecektim. Çok rica ederim efendiler, sa
mimiyetle arzediyorum, iyi dinleyiniz. 40 - 50 mer
keple gelen bir kadın kafilesini gördüm. Arkalarında 
cephane sandığı olarak yukarı doğru geliyorlar. - Kış 
idi, Kânunusâninin üçü, beşi idi - Doğrusunu söyle
mek lâzım gelirse, affı âlinize mağrııren arzedeyim, 
hıristiyan zannetmiştim. Fakat yanımdan gelip geçtik
leri vakit hıristiyan olmadıklarını anladım. O kafile 
geçti. İkinci bir kafileye beş dakika sonra tesadüf 
ettim. O kafilenin başında 8 - 10 yaşında bir çocuk 
gidiyordu, şu çocuğu çağırayım bu nedir diye sora
yım dedim ve çocuğu çağırdım, sordum. İsmin nedir 
dedim? Dedi, ismim Yaşar. Bu götürdüğünüz nedir 
dedim? Cephane dedi. Nereye götürüyorsun dedim? 
Ne bileyim dedi, Büyük Millet Meclisi emir vermiş 
biz bunları taşıyoruz, dedi. Büyük Millet Meclisi 
demişler efendiler. Bu, böyle... Büyük Millet Meclisi 
namına yapılıyor. Efendiler rica ederim dinleyiniz, 
müteessir oldum. Dedim ki Büyük Millet Meclisinin 
böyle bir emri yoktur, fakat çocuğa ne söyleyeyim, 
anlamaz. Bunu söylerken aşağıdan bir kafile çıktı. 
Yanında bir jandarma, bir asker daha çıktı (O da mı 
yaya sesleri) o da yaya... Jandarmayı çağırdım. De
dim oğlum, niçin bu kadınlara cephane taşıttırıyor
sunuz, sebep nedir, hikmet nedir? Efendim bilmem 
ben, ben muhafızım, bana ne soruyorsun, şu geride 
bir adam vardır, muhtar, ona sorabilirsin, Düşündüm 
ne sorayım jandarmaya, askere... Fakat efendiler gör
düğüm kadınlar şöyle görmüştüm. Yalın ayak, çırıl 
çıplak, bazılarının çocukları .kucağında, kan tere bat
mış. Valalhilâzim, billâhilkerim böyledir. Bu kürsüyü 
muallâda söylüyorum, böyledir. Çocukları kucağında 
olduğu halde yukarı doğru çıkıyorlardı. Müteessir ol
dum, arabadan indim, başladım ağlamaya. Muhtarı 

çağırdım, dedim ki; bu kadınları nereye götürüyor
lar, sebep nedir, bu kadınlar niçin gidiyorlar? De
di ki; efendi ben ne bileyim Türkiye Büyük Millet 
Meclisi böyle emir vermiş, kadınlar İnebolu'ya cep
hane götürüyorlar. Çünkü İnebolu'ya cephane dolmuş 
bunun acele gitmesi lazımmış, götürüyoruz. Ağa si
zin hayvanlarınız yok mu? Hayır yok, hayvanlarımız 
öldü. Niçin? Cephane taşıya taşıya... Birer hayvanı
mız vardı öldü, dedi. Muhtardan da ne soracağım, 
soracak bir şey kalmadı. Gittim İnebolu'ya. Çolak 
Zade Nuri Bey var orada, onun mağazasına gittim, 
ona dedim ki; Nuri Bey, bu kadınlar buradan niçin 
cephane taşıyorlar, acaba sizin bundan malûmatınız 
var mı? Siz bunu mebuslarınıza yazdınız mı? Ha
berleri var mıdır? Dedi; vallahi yazmadık, fakat yaz
mak teşebbüsünde idik. Müteessir oldum kaymakamı 
çağırttım. Kaymakam geldi, kaymakama da sordum 
ki; kaymakam bey; bu kadınları bu cephaneyi taşı
maya kim icbar ediyor, kim tahmil ediyor, kim gön
deriyor? Altı saatlik yere gönderiyorsunuz. Ha; kay
makama sormadan dediler ki; bunu askeriye yapıyor, 
müteessir oldum, kalktım gittim telgrafhaneye; men
zil müfettişi Osman Bey - tanıdığımız namuslu bir 
adamdır - Kastamonu'da görüşmüştük. Namuslu bir 
zattır, onun namusundan eminim. Telgrafhanede Os
man Beye sordum, dedim ki; böyle bir vakanın şa
hidi oldum, pek müteessir oldum, bu. Büyük Millet 
Meclisi namına yapılıyor, böyle söylediler. Çok rica 
ederim, eğer siz yapıyorsanız, niçin Büyük Millet 
Meclisi namına diyorsunuz? Büyük Millet Meclisi 
böyle şeylere hiç bir vakit de razı değildir. Fakat Os
man Bey rica ederim beni dinleyiniz, sizden bir şey 
soracağım. - Osman Bey buradadır, çağırıp sorabilir
siniz - Osman Bey bu kadınların babaları şehit, kar
deşleri şehit, evlâtları şehit, babaları gazi, evlâtları 
gazi, kardeşleri gazidir. Biz bütün gün burada yatar
ken, tüfeğini almış seni o bekliyor. Evet; biz bunu 
çağırırken, evlâdını, karısını, çocuğunu, bıraktığı va
kit gönderdiğimiz zamanda, biz bunu ne suretle gön
derdik? Dedik ki; git, biz senin evlâdına, karına, ço-
luğuna, çocuğuna bakarız, ekmek de veririz. Fakat 
böyle yapmadık, çıkarttık, sokaklara yalın ayak, ba
şı açık, karnı aç, perişan bir halde, cephaneyi de ver
dik arkasına, gönderdik, dedim. Osman Bey, şimdi 
bunların kocaları cephelerde bu hali işitirlerse, geri
de bir karısı, bir çocuğu kalmış, yahut bir ihtiyar 
annesi kalmış, yahut memede bir çocuğu kalmış, 
onun da kucağına cephaneyi veriyorsunuz, o çocuğu 
ile cephaneyi götürüyor. Bu adam şöyle bir düşünce, 
ordudaki Mehmed dese ki; şöyle bir kardeşim öldü, 
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yahut ben de yaralandım, bugün de tüfek de elim
de... Bu kış günü soğukta ben burayı bekliyorum. 
Ona da bir parça ekmek verecek idiler şimdi, ver
miyorlar. Onun arkasına cephane yüklendi, yani ata
cağım bir kurşun varsa onu da karım, anam, bacım 
getiriyor. Şimdi bunlar oradan firar etseler de, bu 
dağı kesseler... (Allah esirgesin sesleri) Böyle giderse 
yaparlar efendiler... Bunlardan 200 - 300 ilâ... kişi 
gelse pekiyi bunun neticesinde hükümetin kolu uzun
dur, eli uzundur derler. Hükümet de bir iki taburla 
bunların takibine gönderirse ve bunların bir kısmını 
öldürürse, bir kısmını da yakalasa ve Divanı Harbe 
teslim etse, Divanı Harbin de reisi olsanız - Osman 
Beye diyorum - bu askeri söyletseniz... O asker de 
beyefendi; çok rica ederim, anamı gönderdin, karımı 
gönderdin, emmimi gönderdin, kimini öldürttün, ki
mini yaralattın, kimini topal ettin, beni de gönder
mişsiniz. Bir tek karım, bir tek çocuğum kaldı. Bun
ların da arkasına cephane vermişsin, kış günü çırıl
çıplak... Ben ne yapayım dese. Hem namusum berbat 
oluyor, hem canım gidiyor, ben ne yapayım, ben kaç
mayayım da ne yapayım, derse, rica ederim; sen bu
na nasıl hüküm verebilirsin? Aman birader ben tit
rerim, dedi. Buna karşı hüküm veremem ve bizim de 
bundan malûmatımız yoktur. Orada bir askeri kayma
kamı vardır, emir veriyorum gelsin onunla meseleyi 
hallederiz dedi. Askeri kaymakamı geldi, görüştük. 
Dedi ki; hakikaten bundan bizim malûmatımız yok
tur. Burada genç bir kaymakam vardır, biz vesaiti 
nakliyeyi ondan istiyoruz, o bize buluyor veriyor. 
Ne yapmış ise o yapmıştır. Gelelim sonra kaymakam 
beye gittim, belediye reisi de, eşraftan bir kaç kişi 
de geldi. Kaymakam beye dedim ki; kaymakam bey 
Büyük Millet Meclisi namına cephane taşıttırıyormuş-
sun, bundaki esbap nedir? Eğer bir ihtiyaç görüyor
sanız, bu cephanenin buradan bir saat evvel bu da
ğın arkasına aşıp gitmesini ilk evvel kendi ailei muh-
teremeleri, ondan sonra belediye reisinin ailei muh-
teremesi, benim burada ailem varsa, benim ailem 
de bir sandık alsın götürsün, eğer kadınlar götür
mesi lazımsa. Yok bizimkiler böyle nazı nimetle bes
lensin, köylü çalışsın,- ölen o zavallı köylü, canını, 
kanını veren, malını veren o köylü. Sonra karısı da 
cephane taşısın. Bunun nerede yeri vardır. O da iti
raz etti, hayır itiraz etti değil, itiraf etti. Dedi ki; 
cephane biraz çok gelmişti, cephaneyi buradan kal
dırmak icabediyordu, vali beyden, telefonla rica et
tim, o da bu suretle münasip gördü. Jandarmaları çı
karttım, gittiler, bu yakın köyleri gezdiler. Vakıa bun
larda hayvan kalmamış, şimdiye kadar cephane taşı-

I ya taşıya merkepleri kalmamış. Erkekleri de yok, ey 
ne yapalım, bu kadınlara taşıttırmak icabetti. Bir kaç 
köye taksim ettik, bu cephaneyi bu dağın arkasına 

I taşımaya mecburdurlar. Allah belânı versin, Allah se
ni kahretsin, yerin dibine bat. Buyurun efendiler ce
naze namazına. 

NURİ BEY (Bolu) — Ayağının altına alıp da ez
mediniz mi? 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Ne ya
payım gitti, orada bir delilik etti, derler. Efendiler 
bunlar hep namı âlinize yapılıyor. 

Şimdi efendiler bir mesele anlatacağım. Oranın 
teşkilâtında zannederim 40 - 45 kadar zabit gör
düm, tetkikatta bulundum. Mevki kumandanı, mer
kez kumandanı, mubayaa komisyonu, sevk ve nakli
yat komisyonu, tahkikat heyeti, tesellüm heyeti, ta-
gallüp heyeti, ne bileyim heyet, heyet, istediğin ka
dar say. Merkez kumandanı bir binbaşı idi. Tanımam 
onun. Yanında da bir kaymakam varmış, ismini bil
miyorum. Mevki kumandanı, onun yanında da on 
dört zabit varmış. Sordum kaymakam kumandan bey
den, ismiyle söylüyorum, Şeref veya Şerif Beydir. 
Soruyorum, beyefendi zatıâliniz burada askerin en 
büyük kumandanı bulunuyorsunuz, burada zabitanı 
çok görüyorum, bendeniz anlamam, amma buradaki 
merkez kumandanlığını da zatıâliniz deruhte etseniz 
olmaz mı? Bu teşkilât çoktur, bu teşkilât bizim oca
ğımızı batırıyor, dedim. Efendiler o zat aynen bana 
şu sözleri söyledi. Efendi, efendi bizim bu teşkilâtı-

j miza siz değil buradan Ankara'ya kadar, dağlar ve 
taşlar gülüyor. Vallahilâzim teşkilâtımız bu kadar 
bozuktur. Bu İnebolu'da gördüğümüz vaka. 

Efendiler bir yerde hayvan deposu vardı, bu hay
van deposunda hayvanın mevcudu yüz, neferin mev
cudu yüz yirmi, zabitin mevcudu on dokuz idi. Bu 
böyle devam eder gider. Efendiler bir nakliye ta
buru - isterseniz numarasını da söylerim - bir fırka 
Garp cephesine isteniyor, fırkanın da bir nakliye ta
buru vardır. Nakliye taburu fırkanın ağırlığını götür
mek için zaten teşekkül etmiş bir taburdur. Fırka ta
bura emir veriyor. Diyor ki; Garp cephesine gidece
ğiz. Geliniz bizim eşyamızı kaldırınız. Nakliye taburu 
civarında bulunan mutasarrıflığa ve kaymakamlığa ya
zıyor, diyor ki; altmış arabaya ihtiyacımız vardır, bu
nu gönderin ki; biz kalkalım. Efendiler bu böyledir. 
Gülünüz buna. 55 milyon lira ile değil, bu teşkilâtı 
yıkalım, kıralım, yirmi beş milyonla idare edeceğiz. 
Daha bu değildir söylenecek sözler, söylesem yarma 
kadar bitmez, tükenmez böyle. Hele buradan da sar-

I fınazar edelim geçelim levazımata. 

542 — 
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Levazımın işleri beceriksizlileri. Efendiler bilmü-
nasebe bundan altı, yedi ay evvel burada yine söz 
söylerken levazım hakkında bir çok şeyler söylemiş
tim. Şimdi onların bazılarını tekrar etmek isterim. Fa
kat bilmiyorum söylüyoruz, söylüyoruz, acı hakikat
lerden bahsediyoruz, hiç bir şey yapamıyoruz. Bil-
memki bu harbi nasıl idame ettireceğiz? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ha; bastın mı 
şimdi yaranın kurduna... 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Meselâ 
Salâhaddin Beyefendi demin burada bir şey buyur
dular. Dediler ki; biz burada bir ordu besliyoruz, 
ne kadar müddet daha bunu idare edebiliriz. Bu mü
him bir sualdir efendiler. O sualin ufak bir cevabı
nı şimdi veriyorum. Efendiler; bizim kuvvet ve ud-
retimiz o ayağı çarıklıdır, güveneceğimiz köylüdür. 
Şimdiye kadar ondan başka güveneceğimiz yoktur. 
üç senedir bundan başka nereden kuvvet aldınız? Ne
reden muavenet gördünüz, nereden imdat aldınız, 
kimden beş kuruş aldınız? Evet şunu da alalım, evet 
bunu da ezelim, bunu da kıralım, bunu da mahvede
lim. Alacağımız kuvvet oradadır. Fakat artık ezildi. 
Efendiler levazım işinde bir kör doğuşudur gidiyor. 
Ne alan belli; ne satan belli, ne götüren belli. Efen
diler her şeyin bir mutahassısı vardır. Ben bir doktor 
olamam, imkânı yoktur. Levazımda da ihtisası olan 
zatın iş görmesi lâzım gelir. Meselâ evvelce de söyle
miştim. Bir zabit efendi mektepten çıkıyor, çıktıktan 
sonra taburun ordunun başına 3 - 4 - 5 ay bir iş gö
rüyor. Bilmiyorum, kazaen bir de erkânı harp olursa 
bu efendi kunduracılığından anlıyor, demirciliğinden 
de anlıyor, tabaklıktan da anlıyor, saatçilikten de an
lıyor, yani dünyada ne kadar sanat varsa hepsinden 
çakıyor. Hayır efendi, sen hiç bir şeyden çakmazsın, 
senin çakacağın top, tüfektir, harp ve darptır ve böy
le takdis ederim seni. Sen bunları bilmezsin. Meselâ 
bir mesele yapılıyor, o meseleye gitsen kazara muta-
hassıs sıfatiyle müdahale etsen seni kovar, halbuki 
katiyen hiç bir şey bilmiyor. Önüne dört kalıp sa
bun götür, bu ne cins yağdandır sor, katiyen anlamaz. 
Bunu mutahassısa verseler daha iyi olur. Efendiler 
bu, seferberlikten evvel eski ordularımızda - belki 
bana mürteci diyeceksiniz - isterseniz deyiniz - biz 
gördük, levazım, mevazım yoktu. Yalnız taburların 
birer vekilharcı vardı, konturatçıları vardı, bir fırka
ya, bir orduya ~ne lazımsa, yağını, pirincini, bulguru
nu, iğneden ipliğe kadar hepsini hepsini, her şeyi 
konturata verirlerdi. Yalnız taburların, alayların ve
kilharçları gider onu konturatçıdan alır getirirdi. 
Suiistimal olmazdı. Evet suiistimal olmazdı. Pek az; 

ı bir taburun hesabını rüyet ederlerdi, vekilharcın ça-
I lacağı dört yüz kuruş idi. Acaba bugünkü suiistimal 
I dört lira mıdır, dört bin lira mıdır, dört yüz bin 
I lira mıdır, dört milyon lira mıdır efendiler? Efendi-
I 1er; üç senedir bu işe başlamışız, üç senedir bu kadar 
I şeyleri konturata vermişlerdir. Mubayaa etmişlerdir. 
I Acaba bunun hesabını, kitabını istesek ne diyecekler-
I dir? Diyecekler ki; zamanıma ait değildir. Nitekim 
I buradaki Vekil Beylerden soruyoruz; hepsi diyor ki 
I bunlar benim zamanıma ait değildir. Bunu kimden 
I soracağız? Bu, senin zamanına ait değildir ne demek-
I tir, bunu kim yutar? Neden senin zamanına ait de-
I ğil, senin zamanına ait değilse, geçmiş zamanı tah-
I kik et ve nasıl olmuş bize söyle. Soruyoruz, soruyo-
I ruz, alt tarafı yok. Zamanıma ait değil deyip çıkıp 
I gidiyorlar. Bendeniz diğer bir arkadaşıma sorduğum 
I vakit o da diyor ki; bırak zamanına ait değil. Ya 
I kimden soracağız efendiler? Efendiler çok rica ede-
I rim biz İstanbul'daki Meclisi Mebusan azaları deği-
I liz. Eğer kendimizi böyle zannediyorsak aldanıyoruz. 
I Hayır Beyefendiler öyle değiliz. Efendiler gittiğin za-
I man görüyorsunuz ki millet bizden hesap istiyor. 
I Bütün mukadderatı bizim elimizdedir. Biz eski Mebu-
I san azası olsaydık, ey geldik bir şey yapamadık, ba-
I şımızda Padişah vardı, vükelâsı vardı derdik ve şim-
I di geldik. Padişah bizi kovdu derdik. Şimdi kim ko-
I vııyor. niçin yapamıyoruz, sebebi nedir? Hüküm el i -
I mizde, ferman elimizde, hükümetimiz elimizde, ser 
I mayemiz elimizde, kuvvet elimizde. Fakat mesuliyet 
I yok. hiç bilisinden bir şey sormak yok. Bazan bizim 
I vekil beyden kazara bir şey sorduğun vakit, oradan 
I birisi, sus diyor. Allah, Allah efendi, ya ben dairei 
I intihabiyeme gittiğim vakit beni tepelerler, ben kim-
I şeyi tepelemiyorum, beni öldürürler. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Hani bu millet 
I o güne yetişse. Hani, hani, bu millet o güne yetiş-
I mezse ölecektir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Salih Efen-
I di; onbeş, onbeş. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Onbeş daha var. 
I Bu millet öyle yapmazsa zaten ölecektir. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Efendi-
I 1er geri hidematında, meselâ üç seneden beri amele 
I taburları var. Çok rica ederim, bir iş yapıldığı za-
I man, kârını zararını gözümüzün önüne koyar, mu-
I vazene ederiz. Elimizde hesap var. Rakam üzerine yü-
I rüyelim. Üç seneden beri amele taburları besliyo-
I ruz. Bundan ne faide hâsıl olmuştur? Gelsin Nafia 
I Vekili desin ki; biz şurada şu yolu yaptık, Müdafaai 
J Milliye Vekili Paşa Hazretleri desin ki; filân yerde 
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amele taburu şu işi yapmıştır. Hayır efendiler, bir ka
rış yol yapmamıştır. Pek iyi böyle ise memleketin ik
tisadiyatını ne için bahvediyorsun? Evinde bırakıp ça
lıştırmazsın, ziraatini yaptırmazsın, getirip burada bir 
şey yapmazsın, getirip para yedirirsin. Ortada fol yok, 
yumurta yok. Bu hesapları kim verecek? Millet biz
den hesap istiyor. 

Sâlâhaddin Bey demin bir şey daha söylediler. 
Bendeniz buna itiraz edeceğim. Efendiler dedi; geri 
teşkilâtı için söylüyorsunuz, amma bu zabitanı geri
den kaldırıp ileriye verirseniz, yine bunları besleye
ceksiniz, dedi. Hayır Sâlâhaddin Beyefendi böyle de
ğil efendiler, memlekette belki pek az okur yazar in
sanlarımız kalmıştır. Bunlar da mekteplerde muallim, 
şunlar, bunlar. Bunları da yakalamışız, orduya getir
mişiz, ihtiyat zabiti diye sokmuşuz. Fakat geride yüz
lerce, binlerce zabitan keyif çatıyor. Oturup rahatına 
bakıyor. Efendiler biz bunları neye topladık? Bari 
bırak da memlekette maarife hizmet etsin. İktisadi
yatına yardım etsinler, biz neden beslemeye mecbur 
olalım. Evet bizimle fedakârlık edenleri besleyeceğiz 
ve besliyoruz da. 

İşte efendiler size bir hakikat söyleyeceğim; bakı
nız. Erzurum'da bir zabit gördüm. Efendiler ciğer
leri parçalar. Üç yerinden yara almış, bacak gitmiş, 
yüz gitmiş, ayak gitmiş. Bir gün arabaya koymuşlar 
hükümete getiriyorlardı ve bunu halkı mütehayyiç et
mek için yapıyorlardı. Zavallı harpte yüzünü, baca
ğını, kolunu gaip etmiş, perişan bir vaziyette. İstan
bul'da bir müddet kalmış, Erzurum'a gelmiş, şimdi 
ona iki yüz. üç yüz kuruş maaş tahsis etmişler, bu
nun maaşını vermiyorlar. Hâlâ gidip geliyor. Evrakı 
Maliye Vekâletindedir. Bu defa da ben getirdim. Pe
ki bu zabitanı beslemeye borcumuz varsa, benim uğ
rumda öleni besleyeceğim. 

Dün istanbul'dan çıkıp, bugün geliyor diye ikiyüz 
lira, üçyüz lira harcırah, Efendi İnebolu'ya çıkıp, bu
raya geliyor, geliyor ve harcırahını alıyor. Bu neden 
böyle oluyor. Benimle beraber gel öleyim. Efendiler 
Fahri namımda bir adam, bildyoruım Çanakkale harbinde 
ayağmı vermiş,- topaldır, bir sene evvel İstanbul'dan 
Erzurum'a gelmiş dileniyor. Maaş alamıyor, bütün 
memleketler böyledir. Bilmem neden sonra gelmiş
miş, bir kanun varmış, bilmem ne imiş. Bu millet uğ
runda canını, hayatını feda etmiş bir adamın parası
nı vermiyoruz da, beslemiyoruz da bugün İstanbul'
dan çıkan adamı (beslemeğe ne mecburiyeıtftrnıiz var
dır. Efendiler nereden vereceğiz? Bu parayı kime ve
receğiz, kimin malını veriyoruz. (Kanun var sadala-

rı) Tatbikinde belki hata olmuştur. Efendiler zan
netmiyorum, hanginiz diyorsunuz ki harpte, başını, 
kolunu, bacağım vermiş adama para vermiyeceğiz di
yorsunuz. Tabii bunlara para vermek istiyorsunuz. 
Bin türlü belâ ile çıkmış, Anadoluya gelmiş teşhir 
ediyorlar. Niçin kalmış zavallı orada, tedavide bulu
nuyormuş, yahut parası yokmuş, gelememiş ve bin 
türlü belâ ile sürüne, sürüne gelmiş, arabalarla hükü
mette teşhir edip duruyorlar. Diyorlar ki; bakınız 
bunlara para vermiyorlar. Efendiler biz harbe razı 
oluruz, arkadaşım Emin Beyin buyurduğu gibi Zira
at Kanunu yapdık, ondan istifade edemedik. Efendi
ler askerlik kim ediyor? Hepimizi gözümüzün önüne 
getirelim (çiftçi sesleri) Zengin çocukları değil, tüc
car çocukları değil efendiler, asker olanlar fukaralar
dır, efendiler. Bu meseleler pek mühimdir, bunlar 
üzerinde çok oynayalım. Tüccarlarımız, zenginleri
miz bugün değil, dün de askerlik etmedi. Seferberlik
te de etmedi, hiç bir vakit etmiyor. Etse de şubelerde 
yazıcı kalır, depo hidematında kalır, kalemde kalır, 
levazımda kalır, menzilde kalır. Efendiler Müdafaai 
Milliyenin bütçesinden bendenizce beş milyon değil, 
on, onbeş milyon kesmek çok kolaydır. Bu, işden bi
le değildir. Bendeniz bir şey demiyorum. Bir kere le
vazımdan başlayınız. Bu vadide yürürseniz, bir kere 
levazıma süpürgeyi vurunuz... Süpürge ile, süpür, sü-
pür. Kökünden süpürelim, mübayaata süpürge vura
lım, orduda ne lâzım. İğneden ipliğe kadar kontura-
ta versinler. Memleketimizin iktisadiyatı da mahvo
luyor. 

BİR MEBUS BEY — Ahzı askere değil. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Ahzı 
askere geleceğiz efendim. Yoksa efendiler, bu levazım 
varken siz, ne bütçeden bir şey tenkis edebilirsiniz, 
ne de bu suiistimalin önünü alabilirsiniz. Benim boy
numu, kellemi kesiniz, size helâl olsun, alamazsınız. 
İmkânı yoktur, çaresi yoktur. 

BİR MEBUS BEY — Mademki olmayacak faz
la söze lüzum yok. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Hayır 
yapacağını inşallah yapacağız. 

BİR MEBUS BEY — Evvelâ kanunu İslah ede
lim. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Neyi 
islâh etmek lazımsa, ne kabil ise, bütçe müzakeresin
den evvel bir kanun yapacağız. Ordu yalnız talimiyle, 
terbiyesiyle, topu ile tüfeği ile uğraşsın. Başımızın 
üstünde yeri vardır. Çanımızı, kanımızı feda ederiz1 

Zaten ediyorlar. Bu millet etmiştir efendiler. Cephe-
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deki zabitana karşı hiç kimse bir şey söylemiş midir? 
Katiyen ve katibeten ben duymamışım. Size ufak bir 
misâl arzedeyim; bendeniz harp zamanında Adana'-
da bulunuyordum, Şark ordusundan bir topçu alayı 
geldi, Filistine gidiyor, isterseniz alayın ismini de söy-
liyeyim. Fakat lüzum görmüyorum. Alay Kumanda
nı da bizim tanıdıklardan bir binbaşı. Gelmiş misa-
fireten bizim eve. Evde buldum. Hoş geldin, beş gel
din, nasıl oldunuz, ne yapıyorsunuz dedim, iyiyiz de
diler. Fakat o binbaşı dört senedir cepheden hiç ay
rılmamış, o vakit cepheden zabitanile Filistin cephe
sine gönderiyorlar. Geriyi bu kadar görmüş. Dedi 
ki; neler gördüm neler. Neler gördün dedim. Dedi 
ki; biz budala imişiz, cephede analarımızı ağlatmış-
tık, çekişe, çekişe geriye geldim, geride neler varmış. 
Hepsi bizim arkadaşlarımız.. Gerideki, faytonlar, ara
balar, hademeler, haşmetler, debdebeler, daratlar 
gördüm. Kimi diyorsun, dedim. Dedi ki; filân, filân 
hepsini tanıyorum. Yalnız bu şimdi bende ne kadar 
tesir etti, dedi. 

Bakınız orduda idim. Ordunun ileri kıtaatile ge-, 
ride yaptığı tesiratı göstermek istiyorum. Dedi ki; bu 
bize ne kadar tesir etti. Dedi ki; Gülek Boğazından 
geçiyorduk, orada arkadaşlarımızla bu meseleyi gö
rüştük, konuştuk, yemin ettfiık, ölmeyeceğiz. Vallahîl-
âzim, billahilkerim yemin ediyorum gideceğiz. Fakat 
orada ölmiyeceğiz. Neden ölmezsiniz dedim. Geride 
bunlar cayır, cayır saltanatlar kursunlar, keyiflerine 
baksınlar, karıları ile, kızları ile, arabalarla, saltanat
larla yaşasınlar, ben cepheye gideyim, öleyim dedi. 
19 zabitim var, hiç birimiz ölmiyeceğimize su başın
da konuştuk, yemin ettik dedi. Bunlar cepheye git
tikten sonra geldiler ve hakikaten hepsi de ölmemiş
ler. îşte onun için bu geri hidematlarmı kaldıralım 
ve bu geri hidematının, geri teşkilâtının orduya da 
büyük faidesi yoktur. Bakınız size misâl göstereyim. 
Meselâ 10 tane asker, 10 tane araba alıyor, ot getir
mek için. Birisi bir kısım alır, birisi bir kısım alır ve 
diğer bir parça alır, derken bunların yarısı dökülür. 
Nihayet bu, 10 araba beş arabaya iner. Belki beş 
araba gitmez. Çünki askerlikte kırk arabada gider, 
fakat onun getirdiği ot bir arabadır. Halbuki onun 
masrafını hesap edersek o otun bedeli on kere veril
miştir. Bire adam bırak bu senin işin değildir. Bırak 
onu da köylü götürsün. Levazım için önüne koyun 
katarsın. Fakat onun şeyinden anlamaz efendiler, 
beceremez, yapamaz! Hatırınıza getireyim efendiler; 
geçen sene söylemiştim, bir daha hatırınıza getireyim. 
Şarktaki harpte Kars'ı istirdat ettiğimiz zaman, Şark 
ordumuz 146 bin hayvan aldı ve bu hayvanlardan 

ordu 44 bininden istifade etti. Daha var söyleyece
ğim. Yani ordunun defterine 44 bin geçmiş. Ne oldu 
şimdi. Bu hayvanların 300 - 400 ünü almış katmış 
Mehmedin önüne Hasanın önüne, bundan Kars me
buslarının da haberi vardır. Burada bulunan arkadaş
larım vardır. Meselâ üçyüz, döryüz, beşyüz, sekiz 
yüz hayvanı bir araya katmış, kış günü suya götü
rüyor. Anlayın ortalık kış, suyun üzeri buz tutmuş, 
hayvanlar suyun üzerine çıkınca, suyun altına on ta
nesi gidiyor, Mehmed anlamıyor ki. Meselâ şurada 
elli paradan ibaret olan ottan ki; onu onbeş hayvan, 
beşyüz hayvan bir götürüyor. Birden bire üzerine 
çok yük vuruyor hayvanın, hi£ bir şeyinden hayır 
kalmıyor. Bu suretle o yüz bin küsur hayvandan or
dunun 44 bin hayvan defterine geçmiş, o 44 bin de 
değişile, değişile onun yerine dana girmiş, şu girmiş, 
bu girmiş. Ancak ordunun istifade ettiği on, on iki 
bin hayvandır. Bundan mesul kimi gösterelim? Hiç 
bir kimseyi. Bendeniz o vakit orada vali vekâletinde 
bulunuyordum. Bir gece baytar bana bir tezkere yaz
mış. Diyor ki; bugün 1 800 hayvan kesmek mecburi-" 
yetindeyiz, ne kadar kasap varsa bize gönderin. 1 800 
hayvan kesmek mecburiyetinde imişler, yani bunlar 
kesilmezse ölüyor. Demek ki bunlar mutahassısları 
değilmiş. 

Hulâsa olarak levazımda pek çok yolsuzluklar 
oluyor ve olacaktır. Bunda Kâzım Paşa Hazretleri 
de işin içinden çıkamaz. Çünki o bir adamdır, hepsi 
ile uğraşamaz. Çünki burada otursa, Samsun'da bun
lar ölüyor. Haber alamaz ve göremez, bunun imkânı 
yok. Bunun için geri hidematını, levazım teşkilâtını 
süpürmekten başka ve yeni bir kanun yapmaktan 
başka, bunu müteahhide devretmekten başka, bir ça
re yoktur. Eğer orduyu kurtarmak istiyorsanız, eğer 
bütçeden bir şey kurtarmak isterseniz ve biz bu ordu
yu bugün, yarın altı ay, bir sene sonra daha idame 
ettireceğiz ve düşmana mühim bir darbe indireceğiz 
diyorsanız; efendiler bir kere bu levazım teşkilâtını 
yıkmalı ve ne lâzım ise hepsini konturatoya rapdet-
meliyiz. Çünki bundan yalnız ordu istifade etmiyor, 
memleketin iktisadiyatı da istifade etmiyor, iktisat 
Vekilinin nazarı dikkatini celbederim. Eğer para ka-
zanılacaksa, hususi ceplere, gayrı meşru ceplere gir
mesin, memleketin tüccarı kazansın. 

REİS — Durak Bey daha sözünüz var mı? 
MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Var 

efendim. 
REİS — Efendiler Durak Beyin daha epey bir 

sözü varmış, sonra 19, 20 arkadaşımız daha söz iste
miştir. Bu her halde bugün bitmiyecektir. Heyeti Ve-
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kilenin bir tezkeresi vardır. Trabzon'a bir heyet gön- ; 
derileceğine dair Heyeti Vekilenin bir tezkeresi var- i 
dır. Şimdi bütçe meselesi pazartesine kalmıştır. j 

2. — Trabzon İskele Kâhyası Yahya'nın sebebi \ 
katli hakkında tahkikatta bulunmak üzere azayı ki- ı 
ramdan üç zatın intihabatına dair İcra Vekilleri He- ! 
yeti Riyaseti tezkeresi. j 

REİS — Tezkereyi okuyoruz.. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Trabzon'da iskele kâhyası Yahya Efendinin katli i 

hadisesi münasebetile mahallinden vukubulan şikâ- j 
yatı biletraf tetkik etmek üzere ve mülki ve askeri j 
ve adli bilumum memurinden bu hususta vazifeleri- j 
ni bitarafane ifa etmiyerek tahkikatın semeresiz kal- i 
masına sebebiyet verenler varsa haklarında tahkikat : 
icra eylemek ve memlekette mahsus olduğu anlaşılan ' 
ihtilâfat esbap ve sevaik ve evamilini meydana çıka
rarak bunların tamamen izalesi için iktiza eden ten
virat ve irşadatı ifa etmekle beraber, lüzum gördük
leri tedabiri idariyenin neden ibaret bulunduğu mu-
vazzahan bildirilmek ve masarifi seferiye ve zaruri-

yeleri Adliye ve Dahiliye vekâletleri harcırah terti
binden verilmek ve mercii muhabereleri îcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti olmak üzere Meclisi âli azasın
dan üç zat ile Adliye ve Dahiliye vekâletlerince ten
sip olunacak birer zevattan mürekkep bir heyetin bu 
işe memuriyetleri îcra Vekilleri Heyetinin 18 . 7 . 1338 
tarihindeki içtimaında tekarrür etmekle Meclis aza
sından heyete terfik edilecek üç zatın işarına müsa-
dei devletlerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

(Ekseriyet yok sesleri) 
REÎS — Efendim müsade buyurun, Heyeti Veki

le Meclisi âlinizden üç zatın yarınki günde intihabı
nın icrasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Yarın 
intihap edilmesi kabul edilmiştir. 

Yarın aynı saatte içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Celse : 6,10 
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