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YÜZÜNCÜ İNİKAT 

27 Teşrinievvel 1337 Perşembe 

Birinci Celse 

REİS : öirınci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi. 

KATIP : Mahmut Sait B. (Muş) 

REİS : Celse kuşat edildi. 
Zaptı sabık hülasasını okutuyorum. 

1. ZAPTI SABIK HULASASI 

DOKSANALTINCI İNİKAT 

18 Teşrinievvel 1337 Salı 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin ri

yasetlerinde inikat ederek; zaptı sabık hülâsası ka
bul olunduktan sonra; Fransızlarla aktedilecek iti-
lâfname üzerinde uzun müddet görüşüldü. Azayı 
kiram tarafından verilen takrirler okundu. İtilâname-
nin, kabul olunan takrirler istikametinde lüzumlu 

tashihler yapılmak kaydı ile itilâfnameyi imzalamaya 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendinin salahiyet
li kılınması kabul edildi ve celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Muş 

Mahmut Sait 

REtS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı?.. 
Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler kabul edil
miştir. 

2. — İSTİZAH 

/. — Ordu'nun ilbas ve iaşesine dair Lâzistan 
Mebusu Osman Bey ve Rüfekasımn istizah takriri ve 
Miidafaai Milliye Vekilinin cevabı. 

REÎS — Efendim Lâzistâri Mebusu Osman Bey 
ve rüfekasımn takrirleri ki, elbisei şitaiyeye müteallik 
hususatın hafi celsede müzakeresi teklif olunuyor. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Mecrjah zâbitanın maaş alamadıklarına dair Tu-
nalı Hilmi Beyin sual takririne hafi celsede cevap 
verileceğini soyuyorlar. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Merkez ordusu kumandanı Nurettin Paşanın va
ziyeti hakkında bir müzakere açılmasına dair Lâzis
tan Mebusu Ziya Hurşit Beyle rüfekasımn takriri 
var. Bunun da hafi celsede müzakeresini kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Kayseriye azimet ve avdet eden azayı kiramın 
harcirahı meselesi... 

TEVFİK EFENDİ (Kângın) 
olmalıdır, 

Bu mesele alenî 

REİS — Bu, Divanda müzakere edildi, geçti. 
(Gürültüler) Hafi celsede olmasını arzu edenler elle
rini kaldırsın... Kabul edilmedi, alenî olacaktır. 

Efendim, şimdi celsei hafiyeye karar verdiniz, 
zaptı sabık hülâsasını okuyalım. 

(Zaptı sabık hülâsası kıraat olundu.) (1) 
REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı?. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bir takrir tak
dim etmiştim, okunmadan Hariciye Vekiline tevdi 
olundu. Usulen okunur, zapta geçer. 

REİS — Malumu âliniz okunmıyan bir takrir 
zapta geçmez. 

TÜNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Zatı âliniz reye 
vazetmiştiniz, gürültü olduğundan anlaşılamadı. İs
tirham ederim, zapta geçmesi tahtı karara alınsın. 

NECİP BEY (Ertuğrul) — Efendim, geçenki cel
sede misakı miMî hakkında idarei kelâm edildi ve 
itilâfnemenin kabul edilmiyeceği söylendi. Bunun 
için bendeniz ne yapacağımızı .nereye güvendiğimiz 
hakkında izahat istemiş idim. Gürültüler) 

(1) Zaptı sabit dosyalarda bulunamamıştır, 
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(Lâzıstan Mebusu Osman Bey ve rüfekasının tak
riri okundu) 

OSMAN BEY (L^zistan) — Bendenize bu tak
riri verdiren saik şüphesiz -içinde bulunduğumuz fev
kalâde haldir. Bir taraftan düşman ile hali temasta 
bulunuyoruz ve kazandığımız muzafferiyete rağmen 
henüz arzu ettiğimiz gayeye vasıl olamadık. Diğer 
taraftan da kış hulul ediyor. Kış mevsimi içinde 
açık sahralarda biliyorsunuz ki düşmanın ric'atı sıra
larında köylerimizi yakmış bir halde ricat ediyordu, 
bunu tebliği resmilerimizde okuyoruz. Şu halde 
askerlerimizin düşman karşısında malımızın, vatanı
mızın, namusumuzun muhafazası için barınacak mü
kemmel haneler olduğundan vatan ve dini muhafaza 
için çarpışan kahramanların iaşe, ilbas ve teçhizini 
düşünmek hepimizin vazifesidir. Bendeniz Müdafaai 
Milliye Vekâleti vazifesini yapmadı demiyorum, bu 
noktai nazardan takririmi vermedim. 

Yalınız Müdafaai Milliye Vekâleti intihap edipte 
her şeyi onun sırtına atmak doğru olamıyacağından 
bu suretle az çok iyilik faide hasıl olacağına kani ol
duğumdan bu takriri vermedim. 

BİR MEBUS BEY — Sual mi, istizah mı?. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Hasbıhaldir, icra 
Vekillerinin her hangi birisini davet edip onun vazi
fesine müteallik mesailde kendisile hasbıhal etmek 
salâhiyetimiz iktizasındandır. Anın için onlarla mü
zakere yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki memlekete 
ve bütün haliye yüzde kırk tekâlif vazedilmiş idi. 
Bunun da ne olduğunu, ne gibi fevait temin ettiğini 
de şüphesiz Meclisi Âlinizin bilmesi lâzımdır. Bil
hassa ordunun iaşesine, libasına ne derece faide ver
miştir ve ne kadar daha lüzumu vardır ve bunun pa
rasını Maliye Vekili verebilir mi?. Bunu bilmekliği-
miz lâzım. Onun için bendeniz buraya geldiğim va
kit arkadaşlarla hasbıhal ettim ve her tarafta aldığım 
haberlerde askerin çıplak olduğunu ve yemek husu
sunda bilhassa bir Kolordunun yarım tayın aldığını 
haber aldım ve bu hususta bazı muhaberatın cereyan 
ettiğini de haber aldım. Acaba bu bir zaruret mese
lesi midir, yoksa menzil teşkilatındaki noksan mese
lesi midir? Yoksa makamı aidinin vazifesini ifa 
etmemesi dolayısile vaki olan bir şey midir? Bu 
nususta Müdafaai Milliye Vekili Beyefendi izahat 
versinler. 

REFET PAŞA (MÜDAFAAİ MİLLİYE V.) (İz
mir) — Mahiyeti hukukiyesine nazaran bu sualinize 
cevap vermiyeçeğim. 
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OSMAN BEY (Devamla) — Sualinize cevap veri
yorum, zatı âlinize Meclisi âlinizin mahiyeti hukuki-
yesi.... 

BİR MEBUS BEY — icra Vekilleri bizden ayrı 
değillerdir. 

OSMAN BEY (Devamla) — Nizamnamei esasi
miz yoktur, daha ikmal edilmemiştir. 

Bazı müteahhitler biliyorum ki, bunlar üç ay, üç 
buçuk ay evvel bazı siparişat taahhüt etmiştir. Bu 
siparişatını o anda... diğer bir grup onun neticesinde 
gelmiştir. Anın fiyatından bir takım elbise yani bir 
pantalon, bir caket, bir fotin, bir kaput 650 kuruşa 
teklif etmiştir. Bu ondan elli kuruş noksana taibim 
demiştir. Müdafaai Milliye Vekâleti kabul ettiği 
halde diğer elli kuruş noksan teklifi de kabul edildik
ten, kırtasiye meselesi üç ay devam ediyor, Maliye 
Vekâletine geliyor. Kefaletleri muntazam, gayri 
muntazam oluşu dolayısile iş uzuyor. Bir sistem 
mevzuubahis olmadığından muamele uzuyor. Üç ay 
evvel, dört ay evvel talip olan müteahhit o zamanın 
şeraitini nazarı itibare alarak tabii bir şey dermeyan 
etmiştir. Üç, dört ay üzerinden geçtikten sonra ter
viç ediliyor. Bundan bittabi ben öyle anlıyorum ki 
bu suretle biz melbusata malik olamayız. Çünkü bir 
müteahhitle pazarlık şeraite muvafıksa yapılır, değil
se muamele katedilir. Kışın takarrübü hasebile üç 
dört günde mesele ikmal edilir. Müdafaai Milliye 
Vekâletinde bilhassa bu işlerle iştigal eden devairde 
mesuliyeti üzerlerine almak istemiyen âmirlerin veya 
vazifedarların tehaşisinden ileri gelmiş bir vaziyet
tedir ve netice itibarile Ordu da giyinmemiş bir vazi
yette bulunuyor. 

Bu meselelerde bendeniz müteahhitlere para veril
mediğini söyliyeceğim. Meselâ bir Bulgar müteahhi
di bir şayak kontrato ediyor. (240) kuruşa alıyor ve 
peşin alıyor parayı. Fevkalâde teshilât görüyor 
ondan daha iyisini ikiyüz kuruşa veriyor, hatta ondan 
daha iyisini veriyor, hala da parasını aldığı yoktur. 
Binaenaleyh bendeniz şimdilik noktai nazarımızı ait 
olduğu Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri ve 
Maliye Vekili Beyefendi lütfen meseleyi tenvir eder
lerse ve para noksanı... ondan son bir fedakârlık ya
pıyor... 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Son beyanatı âli
nize göre mesele istizah şeklini alıyor. 

OSMAN BEY (Devamla) — Meclisi Âli tayin 
etsin. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Binaenaleyh ben
deniz diyorumfci arzettiğim bu nıkat hakkında ait 

C : 1



1 : 100 27 . 10 . 1337 C : 2 

olduğu makamlar bizi tenvir buyursunlar, ondan son 
ra bizim de ne derece yardım edeceğimizi söyliyebi-
liriz. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Mevcut ni
zamname mucibince hasbıhal edilecek meseleyi mü
nakaşa etmek ve o mesele hakkında bir arkadaş ya
hut umum arkadaşlar konuşabilmeleri meselenin şek
lini tayin etmek lâzımdır. İstizah ise hepimiz söy-
"liyeceğiz. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri 
cevap versinler. Hatibin ifadesinde, sahibi takrirde 
tereddüt görüyorum, ben tereddüdünü anlamıyorum, 
takriri sual midir, istizah mıdır? İzah buyursunlar. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Bendeniz Meclisin 
salâhiyeti icraiyesi sıfatile bu meselenin halli için bu 
takririmi verdim. (G-ürültüler) Ve bütün arkadaşla
rınım bu noktai nazara iştirak etmesini ve Meclisin 
salâhiyeti icraiyesi sıfatile teklif ettim. (Gürültüleı)... 
Bu müzakereden istifade etmemeği düşünüyorlarsa 
kendileri bilirler. 

REİS — Gerçi nizamnamemizde sual ve istizah 
suretinde vekillerle görüşülür. İstizah umumî, sual 
yahnız sail ile mesul arasında cereyan eder. Fakat 
Meclisi Âlinizin ilk teşekkül ettiği günden bu güne 
kadar Müdafaai Milliye mesaili fevkalâde mühim te
lâkki olduğuna göre Müdafaai Milliye bahsinde sual 
yerine istizah tercih olunmak suretiyle, mevzuu umu
mî bir müzakere haline koymak anane halinde bulu
nuyor. Eski şekle binaen bir takrir verildi, kabul 
buyuruklu, takriri evvelce okuttum. Celsei hafiye ak-
dile müzakere olunmasını teklif ederiz diyorlar. Mec
lisi âliniz için umumî müzakere açmak veya sual 
mahiyetinde telâkki etmek vardır. İsterseniz reyi
nize arz edeyim. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Evvelki 
müzakereler takrir ile değil Hükümetin kendi izaha-
tiledir. Şimdi bu takrir sual veya istizah mahiyetinde 
midir?. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, Meclisi 
Âlinizde müzakere edilecek mevat ya doğrudan doğ
ruya Heyeti Vekileden bir lâyiha ve yahut bir arka
daş tarafından Mecliste müzakeresi talep olunan 
bir madde olur. Veyahut Heyeti Celilenizden her 
hangi bir arkadaşımız olursa olsun bir teklifi kanu
nide veya bir sual teklifinde veyahut muamelâtı as
keriyeye, maliyeye, nafiaya müteallik bir meselede 
onların reyi istişarisini alabilirlerdi. Şimdi elimizde 
bulunan Heyeti Vekile intihabı hakkında... Her vekil 
ait olduğu encümenlerde istediği zaman onların re
yine müracaatla reyi istişarî almağa mecbur ediyoruz 

I demek doğru mudur, değil midir?. Şu takrir ya 
istizahtır, ya sualdir?. Osman Bey arkadaşımız te
reddüt etmesin. Burada verdiği izahattan bunun is
tizah olduğunu anladım. Başka bir şey değildir. Ona 
göre müzakeresini teklif ederim. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Böyle bir münakaşa 
açılacağını ümit etmemiştim. Ekseriyet bu fikirde 
ise bendeniz taririmi istizahtır diyorum. 

REİS — Bilâmünakaşa reyinize arz edeceğim. 

HAMDİ BEY (İzmit) — Mademki istizah denil 
miyor, sual takriridir, takrirde imzam vardır, istizah 
istemiyorum. 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, teklif 
sual değil, istizah değil, lâyiha değil. Binâenaleyh 
isterseniz istizah yaparım demek, bu da doğru değil
dir. Tayini madde ederek istizah takriri verirler, 
Meclis onu kabul eder. Yahut tekrar takrir verirler. 
Şu celsei hafiyeyi bir takrirle izaa etmektense... 
Onun için arkadaşlar istizah takriri verirler. Esas 
maddeye geçilmesini bendeniz teklif ediyorum. 

SIRRI BEY (İzmit) — Meclise arzolunan takririn 
mahiyeti kanuniyesini Makamı Riyaset pek ala izah 
buyurdu. Nizamnamei Dahili mucibince ya sual ve
ya istizah takriri verilebilir. Ancak bizim Meclisimi
zin şimdiye kadar kabul ettiğimiz bir anane vardır 
ki ona da riayet etmek, onun da hükmüne riayet 
etmek bizim için bir vecibedir. Suali mutazammın 
olan takrirlerin esnayı münakaşasında şayet Vekilin 
cevaplan kâfi görülmezse sual sahibi takririn mahi
yetini istizaha kalbedebilir. Buna cevaz vardır. Şimdi 
verilen takriri mevki münakaşaya koruz verilen tak
riri ananemize mutabık olarak hasbıhal tarzında mü
zakere ederiz. Vekilin vereceği izahat bizi tatmin et-
miyecek olursa o vakit sual takririni istizaha kalbe-
der. Heyeti C el ile tensip buyurursa bu takriri istizah 
mahiyetinde telâkki edelim. Sahibi takrir münferit 
değildir. Mamafih yine kendileri bilirler. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, şekli mü
zakereyi tesbit edelim. Ondan sonra müzakere ede
riz. Esbabı mucibe istizah takriri değildir. Şimdi 
sual tarzı şeklinde müzakereye vazedebiliriz. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Sahibi takrir istizah 
diyor. İzahat verdi, istizaha kalbetti. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usulü müzakere kâfidir, 
reye koyunuz Reis Bey. 

REİS — Reye koyuyorum, istizah teklifi olarak 
kabul edenler el kaldırsın (Gürültüler) (Hayır, hayır 
sadalan) 
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EMİN BEY (Bursa) — Vekil Paşa Hazretleri 
kabul ediyor mu ve luı celsede cevap verecekler mi?. 
(Gürültüler) 

REİS — Refet Paşa Hazretleri isterse tehir eder
ler. 

REFET PAŞA (MÜDAFAAİ MİLLİYE V.) (İz
mir) — İstizah şeklinde arzı cevap edeceğim efendim. 
Yalnız bir istizah karşısında kalacağımı bilmediğim 
için uzun boylu dosyalarla, takrirler ile gelmedim, 
yalınız Heyeti aliyelerini tenvir edecek kadar hafızam
da rakamlar kalmıştır zannederim. Onun için 
doğrudan doğruya istizah mahiyetinde kabul ediyo
rum ve başlıyorum. 

Melbusat, teçhizat, iaşe suallerine ben sonundan 
yani iaşe kısmından başlayacağım. Az olan kısmını 
daha çabuk bitirmek istiyorum. 

Ordunun iaşe vaziyeti iddia edemem ki parlak de-
nilebilsin. Fakat Anadolunun kanaatkar evlâdını te
min edecek derecededir. Ordu aç değildir, ordu doyu
yor. Tabii ordu arzu edilen bir seviyede iaşe imkânına 
mazhar ve malik olamamıştır. Meselâ pirinç pilâvı yi
yor, bulgur yiyor, bol, bol et yiyor ve daima kâfi mik
tarda ekmek yiyor. Bilhassa ilerde bulunan kıtaat ba
zı günler haddi nizaminin iki kat ve iki misli ekmek 
yemiştir. Biz onlardan esirgemedik ve haddi nizami
nin fevkinde gönderdik yine göndermekte devam ede
ceğiz, Geridekiler ilk günlerde, ileride bulunanlar le
hine bazan aç kaldı. Bu malumunuzdur. Bu, bu günün 
tarihçesi değildir. Müdafaai Milliye Vekili olduğum 
günden bu güne kadar birden bire yüz bin ekmek 
yapmak lâzım gelirken, Ankara ancak bu miktarı ya
pabildi, bundan fazla yapamazdı. Burada bulunan ne
ferler ihtimalki o günleri bulgurla, keşkekle geçiştir
di. Fakat ileriye bir yerine iki yetiştirdik. Un ilk gün
lerde biraz kalitesizdi. Fakat yenmeyecek derecede 
değildi ve boldu. Malumlarınızdır ki hiç bir zaman 
az değildi ve bol idi ve bu kadar az bir zamanda fab
rikalar yaptık, harabeleri mamur ettik, ekmek çıkar
dık, hakikaten sıkıntılı günledimiz çok oldu. Değir
menlerimizin nevakısı vardır, fabrikalarımızın eksikleri 
yok değildir. Bazı günler fabrikalarımız, değirmenleri
miz bu eksiklikler sebebiyle mevcut tahılı una kal-
bedememiş bir kaide büyük parçalar çıkarıyor. Bun
lar oluyor, oldu. Fakat hiç bir zaman ordu aç kal
madı. Her zaman bol, bol ekmek yedi, bulgur yedi, 
pirinç yedi, bazan şeker yedi. Bilhassa hastaneler için 
zahmet çektik, bir azda fazla zahmet çekiyoruz. Eli
mizde pirinç bulunmadı. Domatis dolmasına pirinç ye
rine bulgur koyduk. Tabiidirki bulgur pirinç kadar 

iyi pişmezdi. Elbette biraz zahmetli oldu, hasta ar
kadaşlarımızın bizden oldukları için, hastalığın mucip 
olduğu asabiyete rağmen, hastalarımız yine de şükret
tiler. Millete şükrügüzar oldular. Hastaneler için ba
zı günler maşuş ekmek verildi. Çünkü ilk günden 
itibaren gelen yaralıların daha iyi ekmek yemesi ci
hetini tercih etmiş idim. Her zaman görebilirsiniz. 
Yemek yediğimiz lokantanın heman solunda bir fı
rın var. O fırınlar münhasıran yaralılar için ekmek 
çıkarıyor, görmenizi rica ederim. Ben her gün oradan 
geçerim. Furunlara uğrar ekmekleri görürüm. Ek
mekleri daima iyi bulurum. Bir iki defa hastane ek
mekleri fena çıktı. Fakat derakap lâzım gelenlerin 
nazarı dikkatini celbettik ve bilhassa bunların ekmeği 
iyi bir haldedir. 

Beyefendi buyurdular ki bir Kolordu nısıf dere
cesinde tayin alır. Beyefendinin duyduğu bir şayiadır. 
Böyle bir şayiayı ben de duydum, bu bir hakikat de
ğildir. Belki beş bin ekmeğe ihtiyaç gösteren o Kolor
duya otuz altı bin ekmek sevkedilmiştir. Kolordu ku
mandanı bunu kabul ve tasdik eder. Yalnız gerideki bu
lunan levazım reisini sıkıştırmışlar, ekmek pişirememiş, 
o gün 37 bin ekmek almıştır. Asker, hiç bir zaman is
tihkakından hiç birini noksan almamıştır. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Nakliye hayva
natına ne miktar yem veriliyor? 

REFET PAŞA (Devamla) — İlerideki kıtaat.. Çün
kü vesaiti nakliyemiz gayet azdır. Biz ancak buğday 
yetiştiriyoruz. Arpaları kıtaat her yerde buldukları yer
lerde tarlalardan biçmek suretiyle temin ediyor. Ben 
de Ordu kumandanı bulunduğum zaman aynı şeyi yap
tım ve daima her ordu gerilerden gelmekten ziyade ile
rilerden ve düşman eline geçmesi muhtemel bulunan 
mahallerden istifade etmesini temin etti. Biz son gün
lere kadar orduya arpa göndermemiştik. Ancak son 
günlerde arpa göndermeye mecbur olduk. Ankara ci
varı az arpa yetiştiriyordu, arpanın menbai cenup ta
rafıdır. Akşehir ve Konya cihetidir. İleride biçerek 
zahmet çekildiğini ve kâfi gelmediğini anladık. O va
kit doğrudan doğruya bu arpayı Akşehir ve Konya 
menbalarında tedarik etmeye başladık. Bu suretle or
du arpa ve buğdayının tahtı temine alındığını sizi temin 
ederim. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Düşmanı atmaya 
memur bir ordunun hayvanatı mühim bir meseledir. 
iaşesi haizi ehemmiyettir. Duyduğumuza nazaran top
çu kıtaatının ajelumum nakliye hayvanatı mezahimi 
seferiyeyi iktiham edecek derecede değildir. Hayvan 
ancak arpa ile iaşe edilebilir. Hayvanda hamiyet yok
tur. O arpa. ile gıdalanır. 

— 377 — 
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REFET PASA (Devamla) — İstihkak nizamname
si mucibince arpa yiyor. Bunun haricinde veremiyo
ruz. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Bir hay
vanın üç gün aç kaldığını gördüm. 

REFET PAŞA (Devamla) — Benim buradaki hay
vanlarım da açtır beyefendiler. Harekâtı askeriye ve 
harekâtı harbiye esnasında böyle şeylere her zaman te
sadüf olunur. Hareket yaptığım zaman üç süvari fır
kası insanları ve hayvanları kırk sekiz saat aç kaldı. 
Çünkü fekalâde ahvaldir. Yalnız benim arz ettiğim 
hususat haricinde temin edilmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Gelecek sene, zamanı 
hasada kadar iaşeleri temin ve tespit edilmiş midir? 

REFET PAŞA (Devamla) — Bu hayvanatın bu 
insanların iaşeleri gelecek seneye kadar müemmendir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Burada gördüğümüz, işit
tiğimize nazaran yevmiye bir kilo arpa değil, bir kilo 
saman bile verilmediğini söylüyorlar ve hayvanların 
harici vaziyetleri buhu teyit ediyor. Çünkü sokaklarda 
çoğu düşüp ölüyor. 
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nun azameti gözönüne gelir. O zaman yalnız besle
yebilmek için arpayı, buğdayı bulmak kâfi değildir. 
Bu arpayı taşımakta lâzımdır. Ona göre iaşe cihetle
rini temin etmek suretiyle bu derde deva olunabilir. 
Binaenaleyh Ordu Başkumandanı ordunun iaşesini bu 
suretle temadi ettirmeye çalışmıştır. Gelecek seneye 
kadar arpa ve buğday müemmen bir surette bulunu
yor. Ordu açlıktan sıkıntıya maruz değildir. Ancak or
duya başka cins erzak vermek isteriz. Diğer cins erzak 
ta elimizde mevcuttur. Bir sene müddetle daima vere
bilecek bir halde bulunmak için her halde Maliye Ve
kâleti bu işe bir miktar para tahsis ederek mubayaa su
retiyle memleketimizde mevcut olan erzaktan fasulya, 
mercimek, nohut vesaireyi peyderpey vereceğiz. Bu su
retle ordunun iaşesini tamamiyle temin etmiş olacağız. 

RIZA BEY (İstanbul) — Paşa hazretleri, ordunun 
mevcut zehairi yalınız arpa ve buğday mıdır?. 

REFET PAŞA (Devamla) — Ordunun müddehira-
tı yalınız buğday ve arpadır. Çünkü Maliye Vekili ile 
aramızda takarrür eden şekil mucibince ambarlar Ma
liye Vekilinindir. Müdafaai Milliyenin ihtiyacım Ma
liye Vekâleti temin eder. Maliye Vekâleti buğdayı 
müddehiratından .veya mübayaatmdan tedarik eder. 
Hakikaten Maliye Vekâletinin elinde bilhassa cenup 
cephesinde bu erzak daha fazladır. Bazı yerlerde aşar 
aynen ihale olunduktan başka, bazı yerler mültezim
lerinin.. Elimizdeki erzak ordunun gelecek sene hasat 
zamanına kadar kâfi gelecektir ve Maliye Vekâleti bu 
cihetten emin bir vaziyettedir. 

Bundan sonra teçhizat meselesine gelelim. Bu ci
hetten de elden gelen yapılıyor. Muhtelif suretlerle 
ordunun eline her cins top, esliha, cephane ve rovel-
ver, tayyare geçmesi için (her türlü tedabire tevessül 
edilmiş ve edilmektedir.) (1) 

Melbusat elbiseden bahsedeyim. Ben vekâleti de
ruhte ettiğim zaman tekâlifi milliye başladı. Bu suret
le elimize çamaşır vesaire bir miktar şey geçti, bu
nun miktarı hakikisini tespit etmeye çalışıyoruz ve 
teşrinisaninin on beşinci günü hesabatı alacağız, Ma
liye Vekâletinin huzuriyle bu meseleyi konuşacağız, 
müzakere edeceğiz. Melbusat için elimize geçen mik
tar pek büyük miktar değildir ve biz elimize geçen bu 
miktarın elimizin altında, yakın bulunanları getirtebil
di klerimizi elbise haline soktuk ve askere verdik ve He
yeti âliyeniz Sakarya muharebesine tekaddüm eden 
günlerde ve Sakarya muharebesinde buradan yevmiye 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklendi. 
M. Ünver 

REFET PAŞA (Devamla) — İlerideki iaşesinin 
gerideki iaşeye tercih edildiğini arz ettim. Geride ia
şe daha az ve daha hafif tutulmuştur. Gerilerde iaşe 
meselesi bir defa hububat meselesi, saniyen nakliye 
meselesidir. Hububat meselesi; elimizdeki ordunun bir 
senelik iaşesini belagan mebelâğ temine kâfidir. Bunun 
temerküz ettiği yerler vardır. Ordu her hangi bir yer
de tekmil kuvvetiyle tecemmu ettiği zaman... evvele
mirde iaşe etmek mümkün değildir. Böyle yüzbin, iki 
yüz bin kişilik ordunun iaşe menbaları demiryolla-
riyle merbut olmazsa o ordularda iaşe temamiyle te
min edilemez. Zamanı sabık ordulariyle zamanı ha
zır orduları arasında fark vardır. İki yüz sene evvelisi 
dahi insanlar yüzbinlerce, milyonlarca ordular çıkar
mak istemişler, fakat yapamamışlardır. Onların bunu 
yapamamalarının sebebi bu kadar büyük bir ordunun 
yeryüzünde imkânı iaşesi yoktur. Ancak demiryolları 
yapıldıktan sonra motörlerle işleyen otomobiller çık
tıktan, otomobil kolları teşekkül ettikten sonra lâyi-
kiyle orduları iaşe edebilmek imkânı hâsıl olmuştur. 
Fen, sanat, askerlik sanatı 30 bin kişilik bir ordu
nun... Eski ordular bir defa şimdiki ordular gibi de
ğildir. Onların altı aylık bir yolu vardı. Şimdi müsaa
denizle maruzatıma devam edeyim.... Burada mezi
yet ve mahiyet yalnız arpayı ve buğdayı bulmak de
ğildir. Arpayı ve buğdayı taşımak meziyettir. Yoksa 
büyük bir orduyu, rica ederim dikkat buyurulsun, na
mütenahi cephane arabaları vardır. Düşünülürse bu-
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sevkolunan efradın çıplak gittiklerini görürlerdi. Bura
dan mülevves bir halde geçtiğini görüyorlardı. Bu o za
man elimize geçen mevattan yaptığımız elbiselerdi. Fa
kat tabiidirki bunun bir haddi vardır. Bu had bu gün 
sonuna gelmiştir. Tekâlifi milliye suretiyle alınan eşya
lardan göndermeye çalışıyoruz. Uzaklarda olanları da 
celbederek yaptırmaya çalışıyoruz. Onlar da geldikçe 
kıtaata vereceğiz. Ben Müdafaai Milliye Vekili oldu
ğum zaman meseleyi nazarı dikkate aldım. Müteferrik 
suretle mübayaatımız ve kontoratolanmız vesaireden 
evvel bilhassa İtalya'dan otuz bin kat elbise ve seksen 
bin çadır alındı. Bu elbise ve çadırlar eylülün sonun
cu günü elimizde bulunacaktı. Teşrinievvelin bugün 
yirmi yedisidir. Maatteessüf bu elbiselerin henüz eli
mize geçmemesi işimizi epey müşkülâta uğrattı. Fa
kat elimizdedir. Yalınız teşebbüsatımızı takviye ettik, 
yazdık çizdik. Tekrar adam gönderdik ve bu elbise
lerin ve çadırların mühim kısmını ayın on sekizinci gü
nü İtalya'dan vapura bindirdiklerini telgrafla buraya 
bildirdiler. İtalya ile bura arasındaki muhaberemiz ko
lay olmuyor. Telgraflar on beş günde alındığı için tah
mil ayın on beşinde idi 18 nci günü çıkacaktı. 

VEHBİ BEY (Karesi) — İtalya'da hayli zamandan 
beri bir askeri mubayaa heyeti var. Bunlar ne kadar 
elbise ve teçhizatı askeriye gönderdiler? 

REFET PAŞA (Devamla) — Efendim, bu heyeti 
askeriye bir şey göndermediler, vazifelerine nihayet 
verildi. Ne kadar para sarfeitiğini bunun hesabını Ca
mi beyden alacağız. Esasen bu heyeti askeriyenin 
elinde para yok idi ve bu heyeti askeriye orada bir 
hayli teşebbüslerde bulunmuş, silâh meselesini konuş
muş, kapsül mesaili var. daha bir çok mesele var. 
Bunların teminine çalışmışlar. İtalyanlar hatta bunları 
vermekten caymış bir çok meseleler olmuş. Bu hu
susta ne dereceye kadar kabiliyet gösterdiğini ve ne 
yaptığını Cami bey buraya gelinceye kadar sarahaten 
söyleyemiyeceğiz. En son gelenlerden anladığıma na
zaran bir defa vapurlara otuz bin silâh konmuş ve 
sonra çıkarılmıştır. Daha bu gibi vekayi ve arızalar 
olmuş. Sonra muntazam bir devletin dost veya bitaraf 
bir pazarı ticaret her halde güç bir mesele idi. Bunlar 
bir şey yapmamıştı ve yapamamıştır. Ben Müdafaai 
Milliye Vekili olduğum zaman bunların avdeti için 
emir ve bu heyeti askeriyenin vazifesine hitam verdik. 
Yalnız son zamanlarda otuz bin ka^ elbise ve sek
sen bin çadır, ki fotin vesaire dahildir, temin olundu. 
Bunlar Eylülün sonuncu günü buraya gelecektir. Her 
hangi bir tefehhüm ile teehhür etmişti. Teşrinievve
lin on sekizinci günü bunların irkâp edilip yola çı
karılacağını Cami bey bize bildirdi ve ben kendisi

ne bir kaç telgraf yazdım. Diğerlerinin de parası hazır
dır. Hemen yola çıkarınız, gönderiniz diye yazdım. Bu 
teehhür tabii yeddi ihtiyarımızda değildir. Fakat öte
kilerin ne vakit ve ne zaman çıkacağını bilmiyorum. 
Kendi kendisine hadis olan bir müşkülâttır ve hatta 
kimbilir onlar oradan buraya gelirken Yunanlıların 
eline geçmeside muhtemeldir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Cami 
beyle muharebe cereyan edeceğine buraya davetle me
sele halledile idi. Kendisi uzak yerde değildir. Buraya 
gelmesi o kadar uzun bir şey değildi. Kâfi izahat ver
meli idi. Vakit geçiştirilmesi doğru değildir. Malumu 
ihsanınız, kış takarrup ediyor. Görüyorumki zatı âli
leri ya temamiyle izahat vermediniz, yahut izahatınız
dan bunu anladım. Yalnız muharebe ile vakit geçirili
yor. Bu mühim mesele için mümessilimiz bulunan 
zat, ki onunla muhabere cereyan ediyor, bu adam da
vet olunarak görüşülmeli idi. Haber gönderilmemiş, 
bu işte eşhasın tekâsülü vardır. 

REFET PAŞA (Devamla) — Efendim, Cami bey 
hükümetin bir mümessilidir. Cami bey izahat vermek 
için oradan buraya gelmesi oradaki işlerin sürünceme
de kalmasını intaç eder ve vazifesi yalnız bundan iba
ret değildir. Elbise meselesini takip ile malumat ver
mek için Antalya'dan bir memurla bir zabit gönderil
miştir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Tekâlifi milliye suretiyle 
iç çamaşırı veya elbiselik alınmamış olsa idi ordu 
senevi bütçesiyle kendisini idare edemeyecekti. 

REFET PAŞA (Devamla) — Ordu tekâlifi milliye 
suretiyle elbise aldıktan sonra idare edebiliyor. Hükü
met yeni bir bütçe ile çıkacaktır. O başka mesele 
onu izah edeceğiz. 

SIRRI BEY (İzmit) — Müteahhitler de vaktinde 
istenilen elbiseyi teslim etmemiş idi. Takibatı kanu
niye icrası hiçin teh'ir edildi? 

REFET PAŞA (Devamla) — Müteahhitlerle ba
şımıza gelenleri dahi anlatacağım, uzun boyludur, 
dava ediyoruz, ona da geleceğim. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Gelecek çadır 
ve elbise münakaşa ile mi alınıyor?. 

REFET PAŞA (Devamla) — Sonra efendim, 
İtalya ile elbiseden başka... 

VEHBİ BEY (Niğde) — Yüz bin elbise yapılacak 
dediniz. Evet, siz kontoraito etmemişsiniz diye her
kesin maneviyeti üzerinde tahakküm edilmek isteni
yor. Halbuki ben bir müteahhidim, idare ettim, ka
yıtlarıma bakarsınız. Kefaletim oîan -mesele hakkın
da sırası gelince izahat veririm. Bir heyet intihap edi-
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liyor, o heyet tetkik etsin. Hangi müteahhit rhin-
gayri haddin sual yapmış ise... Efendim şimdi bura
ya efendiler gelmişler... Bir hareket etmek için sek
sen bin... ise, İbrahim Nazif Beyle beraber bundan 
size hisse vereceğiz dediler, kabul etmedim. Tuttum 
ben bir mektup yazdım; size üçte birisini terk ediyo
rum ve Berlin'de bir fabrika varmış, bir heyetimiz de 
varmış orada; bir milyon paramız' bulunuyormuş. 
Oradan <ta mermi mubayaası için bu adam bizde 37 
komisyon ile tayin edilmiş. Harbiye Dairesi Riyase
tinden emri mahsus ile Osman Bey riyasetinde bir 
heyet gidiyor. Bu heyet bu komisyondan üçte birini 
terk ediyorum... Havai bir şey olduğunu anladım. 
Evvelce taahhüt etmiş olduğumuz bir hesabı için 
Paşa Hazretlerini ziyarete gittim. Paşa Hazretleri bu 
elbise meselesi için... Binaenaleyh memurlarınız in
safsız davranıyorlar. DedSki, pazarlık ederiz, alırız. 
Eşya taahhüt ediyor. Bunu esası... dedim kLPaşa, o 
koritoratonuz esassızdır; kabul etmiyorum ve gele
mez, imkânsızdır. Bir hissesini de bana bıraktılar. 
Kabul etmiyorum, dedim. Ne demek? Kontoratoya 
raptedildi. Yirmi beş bin takım İbrahim Nazif namı
na elbise kontorato edildi. Bu hakikattir dediler... In-
şaallah gelir. Bir müddet sonra bir ceryan hâsıl oldu, 
kefil göstermemişler, birbirini kefil göstermişler ye 
başka bir kefil göstermemişler. Maruzatım her halde 
ikaz ediîmiş olacaktır. Zannederim ki bendeniz yan
lış işitmemiş isem osmanlı; bir şahsa devredildi. Şim
di o adamın zarar edeceği anlaşılmakla, o adamın 
ziyan edeceği varidi hatır olmakla; bir memur gön
deriliyor... Maksadımı arz edebildim mi?. 625 kuru
şa altı yüz bin takım elbise kontorat ile o adamın na
mına kaldırıyorlar; bir heyet gönderiyorlar... 

REFET PAŞA (Müdafaai Milliye V.) (İzmir) — 
Bu adam aldıktan sonra elbise almağa yeni bir heyet 
mi gidiyormuş?. Bu ciheti lütfen izah buyursunlar?. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Doktor Nazif Beyin 
üzerinde duruyor mu, kalmıyor mu? İbrahim Nazif 
Beyin kontoratosu üzerinde duruyorsa yemden ikinci 
seksen bin takım ne oluyor?.. Eğer durmuyor da ikin
ci bir şahsa verildi ise Refet Beyin Avrupa'ya gitmesi 
nedendir? Bir heyetin ^tekrar Avrupa'ya gittiğini işi
tiyoruz. Berlin'de duran bir heyetimiz varmış, onun 
için yüz elli bin liralık altın para gitmiş. Kontorato 
o vakit orada kalanlar alamıyor da, burada heyet gi
diyor. Yüzde üç komisyonla memuru mahsus tayin 
olunuyor. Bir milyon liranın yüzde üçü mühim bir 
yekûn tutar. İktidarı yoksa o heyetin orada bulun
masına ne lüzıım var, vücudunda ne mana var? 

REFET PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Sinop) 
— Şimdi Beyefendiler, Müdafaai Milliye Vekâletinde 
en güç meselle; tecrübesizliğim hasebile müteahhitler
le olan işler olmuştur. Benimi zoruma giden mesele, 
müteahhitlerle başıma gelen şeylerdir, müteahhitlerle 
uzlaşmak meselesidir. 

Müdafaai Milliye Vekili bulunduğum zaman zan
nettim ki; bize yapılan taahhütler sağlam ve katidir. 
Eğer elimizde bol bol para olsaydı, ilik başladığım 
surette İş yapacaktım. Geliyor birisi; sana elli bin 
'kât elbise vereceğim. Kaç günde? Bir haftada. Nere
de? İnebolu'da, hazırdır, siz para veriniz. Bu elli bin 
kat elbise için, para ile alış verişten koriktum, parayı 
alır gider diye korktum. Bankaya para yatırmak ci
hetine kail oldum. Bankaya yatırmanın da muhtelif 
devirleri var. Kimisi avans olarak alır, kimi bankaya 
vermek ister, kimi tüccara vermek ister. Faizinden 
istifade etmez. Nihayet günün birinde elbise yoktur, 
der. Bankadaki para o zat için bir itibarı malîdir. 
Anınla iş yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz; dini yı
kar. ... elbise gibi değildir. Ve nihayet bize cevap 
olarak elbiseniz gelmedi, ölçünüz gelmedi. Düşün
düm, bunun için çare;- öğrendim ki mukabil teminat 
lâzım: O da bankaya o parayı koysun. Getiremezse 
para bizim olsun veyahut bir kefili muteber göster
sin, elbise vaktile gelmediği zaman, o zat zarar ve 
ziyan neden ibaretse, o kimse onu temin etsin. Vekâ
lete ilk geldiğim zaman kırk bin elbiselik bir kontra-
to buldum. Bu kırk bin kadar elbise tahminen iki-
yüz elli bin liralık bir iş, altışar liradan iki yüz elli 
bin liralık bir kontrato buldum. Yüzde yirmi beşini 
bîr bankaya kredi olarak koyacağız. Altmış yedi bin 
lira kadar bir para. Ben başka müşteri yok zannrle 
o kadar tehalük gösterdim ki, onun tarafından .kefil 
gösterilmesini aramadım; onun tarafındın her
hangi bir kefil gösterilir ibaresine lüzum görmedim. 
Yani herhai'de teshilat göstereyim, gelsinler diye dü
şündüm. Sen, dedim, bu elbiseyi al, bana getir; o 
zat da benim gibi parasız, belki bir şey yapabilir de
dim. Onun üzerine diğer müşteriler çıktı ve hem de 
aynı elbiseyi etti kuruş noksanile, umum elbiseyi; fes, 
kabut vesaire, elli kuruş noksanile, altı yüz yirmi beş 
kuruşa verdiler. Öteki bir zat ile kirle bin kat eJıbise 
üzerine taahhüt yapmış idik. Yeni çıkan zatlar, sek
sen bin talkım üzerine bizimle taahhüt yaptılar. Ona 
mukabil bize katî kefalet göstermeği taahhüd ettiler. 

Dediler ki, biz size taahhüt ederiz ve şayet bu 
taahhüdümüzü yapmaz isek sizin zarar ve ziyanınızı 
taahhüt edeceğiz, tazmin edeceğiz. O zaman ben o 
zatı çağırdım. Dedim ki, arkadaş senin taahhüdünü 
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tanımak mecburiyetindeyim. Çünki altına imza atıl
mıştır. Meğerki benim imzam almasın; bu imza baş
kası zamanında atılmış. Yalınız bugün Hazfcıei Dev
let her takım elbisede yarım lira, kırk bin takım el
bisede bu kadar zarar edecek. Aynı elbiseyi bu fi
yatla veriyorlar. Senin kontratonu kabul ediyorum. 
Yafamız kontratnamedekıi taahhüt mucibince bir ke
fili gösterecek; ya bir tüccar kefil gösterecek ve bu 
tüccar kabul etsan. Burcun sebebi bu tüccar kefalet 
göstermiyor. Bunun sebebi ikidir: Bir an evvel ana 
...tesviye etmek... göstermiyecekse kırk bin katlık -el
bise fiyatında yirmi bin liralık zarardan kurtulayım. 
Bu taahhüdünü ifa ettirmek... ve hakikaten gösterrnii-
yecek ise hem yirmi bin lira kazamadım, hem de ta
ahhüt yapmışız elbiseleri alalım. 

Bir çök teşebbüsler neticesinde o taahhütname 
bugün mefsuh bir hale gelmiştir. Çünki sahibi, mu
ayyen bir 'kefaletname göstermemiştir. (67) bin lirayı 
bankaya koysa idik, aglebi ihtimal, elbise gelmiyecek 
biz de elbisesiz kalacak idik. Bu seksen bin elbise 
meselesi gaıyet mühömdir. Nazifi zade Şerif Bey is-
miinde bir zatın taahhüdüdür. Bu taahhüdün içinde 
muhtelif zevat vardır. Vehbi Beyefendinin tefsir etti
ği manayı murat etmedim. Benim murat ettiğim me
sele; Vehbi Beyin yaptığı, araya bir rekabet ...onun 
da yüzde kaç miktarını... kendine teklif ettiler. Ara 
yerde rekabeti ticariye hâsıl oldu. 

VEHBİ -BEY (Niğde) — Rekabet yoktur. 

REFET PAŞA (Devamıîa) — Sonra elbise ve sai
re pazarlığı mahrem oflbııyor ve daima temamen açıık 
oluyor. Bunun temamı ...Müsaade buyurunuz şimdi 
Vehbi Beyin bir meselesi vardır... Eski tüccar oldu
ğu halde Vehbi Bey bile aklanmıştır. Muzaffer Bey, 
isminde bir zat, Vehbi Bey tecrübeli bir tüccar oklu
ğu halde anı da aldatmıştır. Muzaffer Bey, bizimle 
de Vehbi Bey tarafmdan da bir kontrato ...elbiseyi 
muayyen zamanlarda getirecek; idi, muayyen zaman
larda getirmemiştir. Bunları arzdan maksadım; kont-
raıtçıılar*n... bu mesele gayet doğrudur. Fakat Beye
fendiler bunları yapanların hemen hepisi ...zaten da
ha »işi bitirmezden evvel bir şey yapamıyacağını an-
•lamış olmakla İstanbul'a gjitmiş, istanbul'a yerleşmiş
tir. Geçenlerde bir tüfenık meselesi karşısında kaldım. 
Yirmi gün sonra hazır dedi; otomobil bulamadım. 
Telgraf telgraf üstüne; inebolu'da arayor... dedim 
dursun. Beriim muteber zatım ...o büyük bir zattır. 
Vapurla gitmesi lâzımdır vapura yetişdirdim, bindir
dim, İstanbul'a gitti saklandı. Bu da başka bir men
faat..., 

KADRt BEY (Diyarıbekir) — O da bir meseledir. 
REFET PAŞA (Devamla) — Şimdi teminat me

selesinde beyefendimin buyurdukları mesele doğrudur. 
Onun (kıymetini şimdi takdir etmiş bulunuyoruz. Bir. 
ze seksen bin kat elbise taahhüt etti. Kefalete geffin̂  
ce; biz bür zengin hükümet değiiç. Sağa sola, öteki 
ban'kaya, beriki bankaya... Paramız azdır. Az para 
ile katî olarak bize gelmesıini İstiyoruz. TaMp çok
tur, bankaya para koyuyoruz... Param gaip olmar 
yor, vakit geçiyor. O aldam o zaman itibarı manisin
den istifade ediyor. Ben parayı alıyorum, amma orta 
yerde otuz, kırk keten kayıp. 

Eğer bir kaç bin lira olsa muhtelif zevatı koya
yım. Muhtelif zevattan birinden gelmezse birinden 
gelir. Zatı alilerinin buyurdukları gibi, fiili teminata 
mecbur kaldı.... meselesine gelince; Maliye Vekilinin 
bildirdikleri gibi, bir çok Ahmet, Mehmet efendiler 
gösterir, temin ettikten sonra.... nihayet bunun yerinde 
en kavi bir teminat olmak üzere ... ve biz hepimiz 
aldandık. Meğer bankanın mektubu itibarı malî mek
tubu imiş. Bu zatın 50 200 .liralık itibarı var imiş. 
Her tüccar için bir itibarı mali gösteriyor. Fakat ban
kaya bir şey vermiyor. Yani bizi de... nihayet, onun 
üzerine bizi idare etmek istedi. Başka bir zat onun 
da çürük olduğunu anladık. Nihayet başka bir zat 
bize doğrudan doğruya bankanm kefaletini gösterdi. 
Maliye Vekili Bey... anı zat burada bıraktıkları her 
hangi bir mutemedin, bir zatın bize doğrudan doğru
ya bir kefil, bankanın kefaletini gösterdi. Ve Maliye 
Vekili Beyefendi onun üzerine o zata... bu ise 80 000 
kat elbisedir, öteki 4Q 000 kat elbise çürük çıktı. Bun
lar... bir meseledir. Başka bir şey değildir. Sonra bu 
mübayaat meselesinde.... mübadele edemiyoruz, eli
mizde para çok olmadığı için. Asıl mesele para me
selesidir. Meselenin aslı para. Eğer bol paramız olsa 
bunlara ihtiyacımız olmaz, istanbul'da biz de gider, 
bizde mubayaa ederiz. Filhakika tüccarlardan çoğu
nu da büsbütün o vaziyete soktuk. Paralarım vakti 
zemanile veremedik. Alacakları sürüncemede kaldı. 
Her birisi Müdafaai Milliyenin vaziyetini işkâl etti. 
Parasını emin bir surette muntazaman alan veren bir 
tüccar herhalde daha fazla muamele istiyor. Hatalar 
vaki oldu. Çünkü paramız yok, paramız az. Bunun 
için geniş mubayaayı doğrudan doğruya yapmak 
cihetini tercih edemedik. Bundan sonra bu para me
selesi temin olunur ve bunun haricinde... zaten Vehbi 
Beyin şeriki, kefalet ettiği zatın bize vaktiyle taah
hüt edip de getiremediği elbiseler var idi. Nitekim 
bir müddet geçtikten sonra geldi muayene etme su
retiyle.,.. bu elbiselerin, zannediyorum, onbeş bin katı 
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da Antalya'dadır. Bu elbiseler elimize geçti. JSanra 
beş bin kat-elbise daha bir yerden mubayaa ettik. 
önümüzdeki ayın onuna kadar 37 bin kat elbisenin 
elimize geçeceğini... elbise emin olarak biliriz. Daha 
on sekiz bin kat daha elimize geçecek. Yekûnu 55 OCOı 
kat olacak. Bu on beş yirmi gün zarfında, bunun ha
ricinde, elbise meselesindeki vaziyetimiz budur. Bu
nun haricinde beyefendinin buyurduğu bir mesele var. 
Bu elbiseleri... başka bir heyet göndermişiz. 

Kaymakam Refet Bey elbise mubayaa etmek için 
gitmemiştir... Kaymakam Refet Bey hepinizin anlıya-
cağı veçhile Franklen Büyyonun... daha üç kişi bera
berinde götürmüştür. Orada dört kişilik bir.heyet ha
lindedir., 

Sonra diğer mesele Vehbi Beyin buyurduğu Mu
zaffer Beye % 3 komisyon % 3,5 komisyon mesele
si. Muzaffer Bey denilen zat Vehbi Beyin kefalet 
eylediği bir zattır. Bu Fransa'ya gitmiştir, Fransa'da 
dolaşmıştır. Avans olarak verdiğimiz parayı da uzun 
boylu elinde tuttuktan sonra güç hal ile bereket ver
sin beyefendinin vesatetiyle o parayı geri alabildik. 
Bizimle iş görecek kadar iyi bir tüccar değildir. Ge
çenlerde Müdafaai Milliyeye matara vermek için... 
yirmi matara mı idi, ne idi?..."Hatta burada uzun 
tjzadıya bahsöldu. Vehbi Beyefendinin bu matarala
rın -dolandırıcılık suretiyle tedarik edildiği... ve di
yorlar ki buradaki adamınız parayı ödemezse - sirkat 
davası ikame edeceğiz. "Doğrudan doğruya Başku
mandan Paşaya mektubu vardır. Hariçteki vaziyeti 
bu-şekildedir. Bu-zat bize geldi. Avrupa'da bazı yer
lerde büyük miktar silah, top falan falan diye gide
yim size mubayaa... tabii biz bunları o vasıta ile mu
bayaa edemezdik. Avrupa'da silâh tedarik etmek me
selesi kaçakçikk meselesidir. Kaçakçı babasının hay
rına iş yapmaz. Ticaret için yapar. Bu zat bize geldi, 
bana para verin dedi. Biz bu zata para vermedik. 
Bu-adama dedik; git bu kaçak olarak bulduğun eş
yayı göster, yerlerini... onun elinde para vardır. O 
mubayaa edebilecektir. Bu elbise meselesi değildir. 
Etine bir mektup verdik. Bu zatın size göstereceği eş
yayı görünüz ... geliyorsa, fiyatları hesabınıza geli
yorsa mubayaa edersiniz. Bu • zata dahi biz bilmem 
ne -nispetinde komisyonculuk verirsiniz. Her komis
yon için yaptığımız iştir. Silah meselesi idi elbise de
ğildir. İşte beyefendiler işimiz budur. Bir defa para
mızın bol almaması, ikincisi pazarların, ticarethane
lerin bizim için serbest olmaması ... vazîfei ticariye-
sini yapmıyan adamı İstanbul'dan getirip tecziye et
mek imkânı olmaması; üçüncüsü buradaki tüccarların 
kâfi derecede teminat gösterememesi... Asıl mesele 

bunlardır. Bütün bunlara rağmen bugün, fau 15 gün 
içerisinde vaktiyle bir kaza olmasaydı.... mikyasta.mu
kavelenameler yapmışlardır. Bunlar doğrudan doğru
ya elbise elimize geçecektir ve ondan başka 80 bin 
takımlık ... taahhüdümüz vardır. Bundan başka .ufak 
tefek taahhüdlerimiz vardır. Daha ilerisini isterseniz 
200. bin takımlık elbise için işimiz vardır. Bu adam
lar içinde ... Temmuz içinde bir gün levazımat. dai
resine gitmiştim... Bîr o var, bir de ikincisi vardır. .;.; 
ileri hareketi vaki olmuştur. Karahisar, Kütahya düş
man eline düştüğü zamanda biz dahi îtalya'daki mü
messilimizin nazarı dikkatini celbettik. ... Mukaveleye 
raptedilmiş ve bütün muamelesi ikmal ediliyor. Sam
sun'u nazarı dikkate alınız. Düşman oraya doğru iler
lerse bu cihet nazarı dikkate alınmak icabeder. Bu 
işar orada ... îtalyanı Antalya yerine Samsun Banka
sına ciro yaptırmak gibi bir zehaba... Bunda bir al
datma siyaseti olsa gerektir. İstanbul'da ... ayın on-
sekizinde hareket ederse bunun ... yarın gelmek üze
redir. Maruzatımın heyeti umumiyesi bundan ibaret
tir. 

Binaenaleyh, beyefendiler siz bilirsiniz. 

RIZA BEY (İstanbul).— Gerek Paşa Hazretle
rinin izahatından ve gerek bu mesele hakkında vu-
kubulan tetkikatımdan şu netice çıkıyor ki -birtakım 
zevat ile temas ediliyor ve bugüne kadar müsbet bir 
suret de elde edilememiştir. -Bu da doğrudan doğruya 
mart iptidasından beri elbise tedariki hususunda ki 
mesainin para olmamasından müşkilâta maruz kal
mış ve binnetice yapılan kontratoların vaktiyle... Bin-
netice yaptığımız mukavelenameye ve bugünki feci 
vekâyiin yardımı ile... Rağbetini kesretmemesi bu ha-
disatı böyle bugüne kadar sürüklemiş. Ordunun giy-
dirilememesi gibi feci bir vaziyet içinde bırakmıştır. 
Müdafaai Milliye Vekâleti hakikaten 195 bin nefe
rin melbusat ve teçhizatı için sene iptidasından iti
baren müteaddid... Müdafaai Milliye teklif ediyor, 
amma hepsi ayrı elbisedir. İtalya'dan 75 bin takımlık 
elbise ile yüz bin takımlık... Mubayaasını bu heyete 
emir versin. Bunların bir kısmı benim istihzarat ko
misyonunda bulunduğum zamana bir kısmı da mart
tan sonraki zamana aittir. Bunlar gayet katı ve esaslı 
şeylerdir. Fakat bu 80 bin kat elbiseden istifade ede
bilmek... Tedarik ve temin edip kış içerisinde ordu
sunu lâyikile giydirebilmesini temine çalışmak ben-
denizee bu cihet meçhuldür... Veyahut mukavele ak
deden müteahhidlerin esaslı teminat verememesi gibi 
birtakım neticeler dolayısıyle bu ikisi... Yapılamama
sını mucip olmuştur. Memleket dahilinde bir çok yer
lerde tezgâhlar yapmışlardır... Müsbet ve kâtî bir şey 
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denilemez. -BttnkiİGa... UaJya!dan gelecek 30 bin kat 
elbise meselesidir. .Fakat geçenlerde tayyare getiren 
bir jiaıper'in. İngilizlerin teşyikatiyle bir kazaya uğ
raması yakası ^nazarı dikkate alınırsa, bu elbisele
rin de İtalya'dan... Ve herhalde bir ay:zarfında bu 
ihtiyaç temin edilmiş «lur. Hiçbir zaman ordumuzu 
giydirmek için :bu .elbiselere raptı Jcalp edemiyeceğiz. 
Bu itibarla ordumuzun bugünki günde en birinci ih-
tiyacatı kaputtur. Kısa yoldan İstanbul'dan celbedi-
lecek kumaşlarla kaput yapıp defi ihtiyaç zarureti 
karşısındayız. Son zamanlarda bazı müteahhitler bü
yük mikyasta... Buradaki tüccarlar İstanbul'daki bir
takım tüccarların komisyoncusudur. Bunlar Anadolu 
hükümetiyle bir mukavele yapabilirlerse... Bu suret
le arada geçinmek yolunu tutmuş adamlardır.... İs
tanbul'dan tanıdığım bir zatın, ki, evvelve zabit idi, 
seksen bin çift İngiliz fotini yaptırmağı müteahhit 
idi.. Beş altı liralık fotinler iken 330 kuruşa teklif ve 
317 kuruş üzerinden karar verilmiş, seksen bin ta
kım... dedik ki, Antalya'dan çıkaramıyacağız, onları 
geri alınız... Kefaleti maliye gösteremiyor. Levazı-
matı umumiye dairesiyle... Bir taraftan bu ihtiyacım 
temin etmek için bu filiyatı akamete duçar etmek, 
ona mukabil malzemei iptidaiyeyi getirerek, totin 
hazırlayıp... Son yapılan mukavelede İstanbul'dan 
elbise getireceğine .nazaren bunun istihzarata başla
mış, bujııünasebetle İstanbul'da bir aldatma teşkilâtı 
mevcuttur. .Bunlar Anadolu Hükümetinin ihtiyacatını 
akamete uğratmak için İstanbul'da müteaddit acan-
talar yapmıştır. Gerek melbusat ve teçhizat için ora
da... doğrudan doğruya ordunun muhtaç olduğu... 
Ve binnetice müzakereler aynı zamanda Anadolu 
Hükümetinin ihtiyacını öğreniyorlar ve bu suretle 
Anadolu'ya geçen adamlarla kontrato akdetmişler
dir. İstanbul'dan sureti katiyede aldığım malumata 
göre İstanbul'da yirmi bin takım stok elbise kalmış
tır. Bugün burada belki sekiz ticaret grupu vardır, ki 
hepisi Müdafaa! Milliye ile müteaddit mukaveleler 
yapmış ve tekrar İtalya'ya memur... Ve Müdafaai 
Milliye Suat Beyle ve daha bir çok zevat ile aynı yir
mi bin takım üzerinde.. Ve binnetice hiç biri yapıla
mamıştı. En son yapılan seksen bin takım elbise mu
kavelesinin 4 ay müddeti olduğu için belki Avrupa' 
dan tedarik ediliyor. Müdafaai Milliyenin bu mese
leyi daha yazdan temin ve tedarik etmesi lâzımdır. 
Şimdi netice olarak bu meselede söyliyebüeceğim şu
dur ki en kısa tarihten şimdiye kadar mevcut muka-
velâtı keenlemyekûn addetmelidir. Andan sonra en 
kısa tarik ile bar ay zarfında ordunun kaputunu te
min etmelidir. Memleket dahilinde esas olarak bugün 

dahî ordunun ilbası için mevcut olan tezgâhlan sü
ratle hali faaliyete getirmek de icabeder... Ordumu
zun muhtaç olduğu kaput ise çok miktarda değildir. 
Yapılan mukavelâta istinaden ordumuzun geyinmek 
meselesi üzerinde söz söylenemez. Bu kadar teminat 
verildikten sonra tüccar bunları getirmek mecburiye
tindedir. Fakat bu elbiseler gelmiyecektir. Çünki İs
tanbul'da elbise olduğunu iddia edenler sureti kati
yede yanılıyorlar. Binaenaleyh, bu kışlık elbise or
dunun ihtiyacını temin edemiyecektir. Maamafih 
gelmiş olması da büyük bir faidedir. Şimdiye kadar 
ordunun ihtiyat elbisebi olmaması fena neticeler ver
miştir. Binaenaleyh, bunu yapmak büyük bir.faide
dir ve en-kısa yoldan ordunun kaputunu temin etmek 
lazımdır. Çadır meselesi buradan arzettiğim şekilde
dir... Adet mahrutî çadır yaptık ve aynı suretle bu ça
dırlar yine yapılabiliyor. Levazım bir ay evvel teşeb-
büsatta bulunmuş, fakat tediyatın vaktinde yapılma-
masından ve geçen seneden oradaki çadır mültezim
lerinin _ 20 bin lira... Bu çadırlara rekabet edilmiş şim
di doğrudan doğruya bu yirmi bin. lira verilmelidir. 
Her şeye tercihan bu çadırlar yapılıyor. 

HAMDİ BEY (İzmit) — Kastamonu'daki çadır
lar bile münakaşa yapılmış ve sui istiymal olmuş. 

REFET PAŞA MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ (İzmir)— Münakaşa doğrudan doğruya talibin 
taaddüiie kaimdir. Kastamonu'da doğrudan doğruya 
âmillerin heyeti umumiyesi bu çadırların imali için 
beslenmiştir. Ortada yalnız bir müteahhit vardır. Mü
nakaşa ilânına mahal yoktur. Fazla talip mevcut ol
sa münakaşa doğrudur. Fakat bu şekilde münakaşa 
olamaz ve bu gayri kabili inkârdır. Münakaşa fabrika
larda olur, fabrikalar da müteaddit olur. Melbusat 
hakkındaki maruzatım bundan ibarettir. 

Ordunun bu meyanda fotin meselesi seksen bin 
takımın münakaşası üzerine fena bir şekil almıştır. 
Şimdi hakikaten ordu fotinsiz kalmak mecburiyeti 
karşısmdadır. Fakat yalnız tekâlifi milliye suretiyle 
külliyetli miktarda çarık Müdafaai Milliye Vekâletinin 
eline geçmiştir. Fotin yoktur. Müdafaai Milliye Vekâ
leti bu sırada vaketa ve gön tedarik edebilirse bu iki 
ay zarfında fotinini yapabilir ve yapabilirse memle
ket için çok şayanı teşekkür bir şeydir. Yalnız vaketa 
ve kösele de yoktur. Bunun kısmen memleketten ve 
kısmen İstanbul'dan celbi suretiyle temini mümkündür. 
Yani herhalde çarık mevcuttur. Fotin de yapmalı
dır. Şimdi iaşe vaziyeti hakkında düşündüğüm şey, 
iaşe meselesi Eskişehir'in sukutundan sonra fena bir 
şekil.almıştır. Münakaşa suretiyle ve müteahhitler va-
sıtasiyle ordunun elinde bir kaç aylık mevaddı iaşe 
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bulunuyor idi ve bilhassa Eskişehir'deki fabrikalar 
ekmeklik unun temininde orduya büyük menfaat te
min ediyordu. Ordu Ankara'dan iaşe edileceği zaman 
tabiatiyle alakadar olanlar bilhassa o sırada devletin 
kudreti maliyesindeki sayam dikkat bir surette mev
cut olan zaaf tekâlifi milliye emirlerinin mevkii fiile 
vazını mecbur etmiştir. Tekâlifi milliye suretiyle bu
güne kadar geçinmiştir. Fakat sonra atide arz edeceğim 
mkat dahilinde edilememesine kailim. Tekâlifi mil
liye olarak mültezimlerden yüzde kırk nisbetinde alı
nan hububat şayanı dikkattir. Çünkü bunun haricin" 
de beş yüz İstanbul kilesi hâsılat vereceği yoktur. Yal
nız Konya'da ve Adana'da, haydi Adana elimizde de
ğildi... Doğrudan doğruya istinat edeceğimiz mülte
zimlerin âşâr hakkında âşâr malı olan kısmm yüzde 
kırkıdır. Bunun hakkında bendeniz tetkikat yaptım. Bu 
devletin mahsulatının mutavassıt seneleri (250) mil
yon kilo. Bu seneki gibi 300 milyon kiloya baliğ 
olan senelerdir. Vilâyatı şarkiyede bol değildir. 

OSMAN BEY (Lazistan) — Vilâyatı şarkiye ile 
Ayıntap, Eskişehir, Kütahya yüz bin kilo olarak ben
deniz kabul ediyorum. Bu sene her yerde hububat iyi
dir. Vilâyatı saire 200 milyon kilo aşar vermiştir. Mik
tarı aşar 200 milyon kilo olduğuna nazaran tekâlifi 
milliye hissesi seksen milyona baliğ olması lâzım
dır. Alınabilen tekâlifi milliye miktarı yirmi lâ yir
mi beş milyondan fazla değil. Halbuki tekâlifi mil
liye memleketin nıkatı muhtelif esinden... Filhakika 
Elcezire merkez ordusu iaşesi de.. En ziyade istihlakât 
yapan, bugün garpte temerküz eden ordudur. Bu or
dunun ihtiyacına muktazi hububatın doğrudan doğru
ya seksen milyona baliğ olan... Ankara ve Akşehir 
civarında temerküz ettirmek kabil midir? Ele geçecek 
miktar herhalde (50) milyonu geçmeyecektir. Hatta 
Konyamn o büyük anbarlarını nazarı dikkate aldığım 
halde buğday ve arpa ve ordunun insan ve hayvanatı 
azami ne kadar zaman... Bendenizce bir buçuk ay, 
iki ay. Mütebaki zamanlar için tekâlifi milliyeden is
tifadeye imkân yoksa bu hububat eğer temamiyîe alın
mış ise ya anbarlarda veya suveri saire ile aşar hak
kında olduğu gibi satılacaktır. Zaten tekâlifi miiliye-
nin yüzde doksanı mültezimlerden alındığına göre 
binnetice mültezimlerin hesabatına mahsup edilmek 
suretiyle nakil mecburiyeti vardı. Bunun için yapılacak 
şey mültezimlerden esmamnı alıp doğrudan doğruya 
orduya vermek suretiyle erzakım temine mecbur et
mek. Halbuki tekâlifi milliye var diye ordu hiç bir 
şey mubayaa etmez ve sureti katiyede ordunun bugün 
ihtiyat erzağı yoktur. Şimdi bugün bu meselede Mec
lisi Alinin neticelendireceği nokta, ordunun gerek mel-

busat, gerekse teçhizat ve gerekse iaşesini temin ile pa
ra tedariki meselesinin istihsalidir. Şimdi Maliye Vekili 
beyefendi Refet Paşanın ordunun melbusatını ve sene 
nihayetine kadar iaşeye müteallik eşya bedelini vere
cekler midir? 

ARİF BEY (Konya) — Hesabı yanlış yapıyorsu
nuz; vilâyetlerde on kaza vardır, otuz milyon veriyor. 

OSMAN BEY (Devamla) — Sonra ayniyat mese
lesi. Eğer ayniyat veren kazalar denize yakın kazalar 
ise bunlardan istifade edilebilir. Fakat şimendifer gü
zergâhına uzak kazalar ise bunları bilmiyorum. Yir
mi milyon versin. Maksat ordunun temini iaşesi mese-

. leşidir. Bendenizin tekâlifi milliye hakkında söylediğim 
sureti katiyede istifade yoktur, varsa da azdır. Bun
lar eğer uzak yerlerde ise nakledilemez ve ordu da is
tifade edemez. Çünkü mesafe uzaktır. Bu usulden fe
ragat etmelidir. Memleket dahilinde hububat yoktur. 
Mesele istifade etmektir. Doğrudan doğruya parasını 
orduya vermelidir, ordu mubayaa etmelidir. Şimdi 
Müdafaai Milliye Vekâleti ordunun melbusatını sü
ratle temin edecekler ve aynı zamanda ordunun muh 
taç olduğu iaşesini temin için... Netice olarak ben
denizin gördüğüm noksan para meselesidir. Meclisi 
âli meseleyi noktadan halletmelidir. Bu mesele halle
dilirse ordunun melbusat meselesi de halledilmiş olur. 
Para meselesi halledilmezse Refet Paşa Hazretleri 
değil kimse işin içinden çıkamaz. Lâzım gelen parayı 
kati en ve muntazaman, atalet göstermeksizin vere-
cekmiyiz?. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendiler, ben 
uzun söylemeyeceğim. Şu harbe başlamadan evvel 
tarafımızdan cepheye giden heyet gelip malumat verdi. 
idi. Maliye Vekili para veriniz, vereyim der. Müdafaai 
Milliye Vekilini müahaze etsen ol matara yok, kasa
tura yok, der. Heyet «ize izahat verdikten sonra 
Ankara müftisi, beleriyesi kasatura, matara ve yaptır
mak için çilingirleri topladı. Müdafaai Milliye Vekâ
letinin levazımatı umumiye dairesi kabiliyetsiz ve eh
liyetsizdir. Neden bir ceza görmüyor? Ankara bele
diyesi kasatura yaptıracak olduktan sonra bu millet bu 
levazımı neden besliyor? Eğer ehliyet ve kabiliyeti var
da istimal etmemiş ise, aynı hatadır. 

İdare ne için tecziye edilmedi? Şimdi Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri makamına gelmezden 
evvel bu hal öyle devam etmiş idi. Makamına gel
dikten sonra Levazımatı Umumiye Reisini neye ora
dan çıkarmadı, idareye neden bir intizam verilmedi? 
Ben yalınız bu sualleri sormak üzere buraya gel
dim. 
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REFET PAŞA MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ 
(İzmir) — Arkadaşlar, dünyada 'yoktan var etmek 
ancak Allah'a mahsustur. Bu hiç birimizin kârı de
ğildir. Ben Müdafaai Milliye Vekili olduktan sonra 
biraz bir şey yapabildimse o da ancak tekâlifi mil-
liyenin akıttığı membadan istifade ettim. Onları ka
bili istifade bir hale koydum. Ondan sonra istop 
dedim, durdum. 

Hoca Efendi Hazretleri buyurdular; levazımın 
kabiliyeti ve ehliyeti var da istimal etmiyorsa niçin 
mesul edilmiyor?... Bunu müfti, belediye reisi yaptı. 
Neye levazım reisi yapmadı?... Hayır; Efendi Haz
retleri orada aldanıyorlar. Müfti ile Belediye Reisinin 
yaptıkları, tekâlifi milliye komisyonuna mensubiyet
leri sebebiyle levazımatı harbiyei bizatihi tesellüm 
ve tedarik etmeleridir. Tekâlifi milliye komisyonları
nın işe başlaması; İktisat Vekâletinin çekirgeleri pak-
lemek üzere ambarlarda sakladığı çinkolan aldık, 
çarşıdan lehim tedarik ettik, matara yaptık ve mata
ralar da levazımatı Umumiyenin, doğrudan doğruya 
levazımat Dairesinin topladığı amele iledir. Süngü 
meselesi de aynen böyledir. Bir şey var, İktisat Ve
kâleti memurları esasen benim ambar memurları de
ğildi ki bizim emrimizde iş yapsınlar. Levazımatı 
Umumiyenin kabiliyetini lâfla anlatacak değilim. O 
Levazımatı Umumiye, ki buradan hareket eden üç 
bin kişiye ambarında elbise olmadığı halde elbise 
diktirip gönderdi. Burada bin iki yüz çift ayakkabı 
çıkaracak bir imalathane vücuda getirdi. O Levazı
matı Umumiye ki ortada fol yok, yumurta yok iken 
teneke bulunca yevmiye 500 matarayı temin etti. 
Orta yerde kendisine tekâlifi milliyenin verdiği elbi
seleri derakap, elinde evvelden hazırlığı olmadığı hal
de yevmiye iki bin, üç bin takım yaptırmağa muvaf
fak oldu, yevmiye bin iki yüz ayakkabı çıkarmağa 
muvafık oldu ve yine derakap burada yüz bin kişi 
için un yapmağa muvaffak oldu. Bunları yapan As
keri Levazım daireleri idi. Herhalde bir kabiliyet var
dır. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Bunlara birer istiklâl 
madalyası verilmeli. 

HOCA ESAT EFENDİ (Aydın) — Bu imalatha
neler Muzaffer Beyin zamanında mı öldü, acaba ev
velden var mı idi? Her arkadaş bunun aleyhinde bu
lunduğu ve idaresizliği şayiaları deveran ettiği halde, 
bu bulunmaz Hind kumaşı mıdır, nedir? Tebdiline 
müsaade edilmiyor. Eyiliği, fenalığı burada heyeti 
umumiyemizin gözü önündedir. 

REFET PAŞA (Devamla) — Levazımatı umumi-
yede kusur varsa bir madde göstererek şikâyet edil

meli ve doğrudan doğruya bana ait olmalıdır. Eğer 
bir kabiliyetsizlik varsa beni tecziye ediniz, yaptırmı-
yorsam benim kabiliyetsizliğimdir. Sizden ben madde 
tayiniyle benim tecziyemi rica ederim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bir şey sorabilir 
miyim? 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Seksen ku
ruşa kontrat olunur iken, her iki tarafın itimat, ban
kadan teminat ve itimat göstermesi lâzımdı. Yani 
mevcut olduğu halde levazım neden aldandı? Bu bir 
hata, on bin kişinin ölümüne sebep oldu. 

REFET PAŞA (Devamla) — Böyle kontrat ve 
teminatta levazımatı umumiye bir şey ziyan etmemiş
tir. Şimdi cevap vereyim;" dediğim gibi, levazımatı 
umumiyenin bunda zararı yoktur. Orta yere ben tes-
rian lilmaşlâha bana çabuk getirse idi... Ertesi günü 
bunu değiştirdim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — O adam buraya 
geldi Heyeti Celüeye haber verdi. Ondan sonra mata
ra yapılmağa başlandı, buyurdular. Daha evvel yapıl
sa olmaz mı idi?... 

İkinci sualim; bu Levazım Reisi tarafından emir 
verildi mi, umuma teşmil etti mi? Fakat stok kelime
sinin tefsirinde bakkal dükkanındaki bir kıyye şeke
re varmaya kadar alınmıştır. Benim cebimdeki kip-
ritin dahî yüzde kırkı Hükümetindir. Bu emirler bu 
tarzda yazıldı, bu tarzda yapıldı. Yani her şeyin yüz
de kırkı alınması esastır. (Bir müdahale) 

Efendi, müsaade buyurunuz, biz meseleyi düşün
düğümüz zaman istediğiniz şekli tercih ettik. Ondan 
sonra ufakların elindekini almamayı ondan sonra ter
cih ettik. Binaenaleyh, esas mesele ordunun ihtiyacı 
azaldıktan, Sakarya muharebesini temin ettikten son
ra almamak tercih olundu, Yüzde kırktan fazla da 
aldık. Ankara, Kângırı cihetlerinde halk nesi varsa 
verdi. Halbuki her şeyin her ne suretle olursa olsun 
yüzde kırkının alınmasını terviç etmiş idik. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângin) — Sualler 
gayri muttarıd soruluyor. Biraz teehhür etsin, iki 
gün sonra olsa daha iyi olur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu istizah 
mıdır? Efendim Reis Bey meseleyi hallediniz. Ben-
denizce Divanı Riyaset yanlış yapmıştır. 

REİS — Hüseyin Avni Bev müsaade buyurun, 
Meclis karar verdi. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Muhterem arkadaş
lar, arkadaşlar bir çok zevatı dinledim. Bunun çare
sini bulmak, tekâlifi milliye ile tedarik edilmek sure-
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tiyle olmuştur. Tedarik edilen vesait hem geridedir, 
hem nafile besleniyor. İleriye katiyen iş görmiyecek-
tir. Paşa Hazretleri söylüyorlar, almışlar, fakat para
sını vermişler. Vehbi Efendinin dediği gibi, daha ev
vel yapılmalı idi. Arkadaşlar, Polisler her eve giri
yor, şişeniz var mı cepheye gidecek diyor. Rica ede
rim bir yaz mevsiminde bir Levazımatı Umumiye 
Reisi bir matarayı, bir suyu düşünemiyecek olur ise, 
artık ben böyle Levazımı, böyle Levazım Reisini ka
tiyen kabul etmiyeceğim. 

Paşa Hazretleri diyorlar ki bu, tevatürdür, hükmü 
yoktur. (Öyle de olsa bu vaziyete düşen insan vazi
feden çekilir.) (1) Herkes aleyhindedir. Kumandan, 
kendisine istifa edin eder. Diyorlar ki, bu gelire 
bizim her işimizi görecek. Bendeniz de askerim, ilk 
ordudan geldiğim zaman dediler ki, haberiniz var 
mı? Refet Paşa Müdafaa! MiMiye Vekili oluyor. Bak
tım levazımda herkes tası tarağı toplamış. Yalınız 
hakikaten Muzaffer daha kavi yerleşti. Böyle bir me
tanet ki «beton»<. Bunun için biraz ...Paşa Hazretleri 
maatteessüf... geri aldım. Tekrar maatteessüf bir ay, 
•iki ay sonra geldiler. 

OSMAN FEVZÎ EFENDİ (Erzincan) — Efen
dim, AH Rıza Bey kâffei haikayiki nazarı âlinize vaz 
etti. Bendeniz yalınız ona bir şey ilâve etmek iste
rim. İstanbul'dan gelmesi mümkin olan şayaklardan, 
dahili emtiadan tedarik edilebilecek olanından sürat
le tedarik ... Malumu âliniz, şimdi şu mücahedemiz 
bir harbi şi-taî devresine giriyor. Ona göre vaktinden 
evvel hareket lâzımdır. İşitiliyor ki düşman çekildiği 

(1) Parentez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünx?r. 

yerde tahribat yapıyor. Köyleri herimedip ve -enka
zım afap götürüyormuş. Biz ise halâ çadır tedarik 
edemedik. Yadınız çadırda kışın asker barmabitecek 
mii? Bâlemiyorum. Buralara Paşa Hazretlerinin naza-. 
n dikkatini celbederim. Bunun için evvel beevvel ne 
yapmak lazımsa bM tehir yaprimalu Ne fedakârlık 
yapmak 'lazımsa m'itet hazırdır. Eibdsesazük yüzün
den acaba kışın asker mahvü telef olmaz mı? Allah 
muhafaza buyursun. Yalımız soğuk için, rüfekayı ki
ramdan birisii buyurdular ki askerin soğuğa karşı ta
haffuzu (temin edilecek mi? Birtakım mahzenler, zi-
rüzeminıler tedarikine neden muhtaç olunuyor? Bi
zim için şu tedbir 'lâzım ve dizemdir, çadır tedariki. 
Her neye mütevekkif ise bir an evvel temftı edilme
lidir. Biz bunlara muhtaç değil miyiz? Buralannı 
sual ediyorum, beyan buyursunlar. 

OSMAN BEY (Lazistan) — Efendim, takririmin 
bu kadar uzayacağını hiç tahmin etmezdim. Mesele 
bir hasbihal meselesi idi ki bu şeMe girdi. Şimdi bu
nun altından çılkmak kabil değildir. Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretleri bazı nıkatı müdafaa edi
yorlar. Biz de onun tenkidatmı yaptık. Mesele esa
sen para meselesidir. Maliye Vekilinin beyanatını din
lememiştir. Müzakere mecrayı salime girsin. Müda
faai Milliye Vekili; para verirseniz ben onu bir aya 
kadar yaparım derse para bulmak bizim vazifemiz
dir. 

REİS — İstizah, malumu âliniz devam ediyor. 
Daha devam edecek ise bir arkadaş daha söz almış
tır. İsterseniz vakti ahara talik edelim. (Gürültü, bu
nu re'sen riyaset dahî yapabilir, vakti ahara »adala
rı). Cumartesi içtima edilmek üzere celseyi tatil edi-
yorum< 
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