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YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

26 Kânunuevvel 1337 Pazartesi 

Birinci Celse 

REİS : İkinci Reisvekilî Adnan ^eyefendi. 

KÂTİP : Ziya Hurşit Bey (Lazistan) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

24 Kânunuevvel 1337 Cumartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
İkinci Reisve'kili Adnan Beyefendinin tahtı riya

setlerinde inikat, ederek, Veliaht Abdülmecit Efen
dinin Meclis riyasetine gönderdiği mektup hakkında 
Müdafaai Milliye Vekilinden istizah talebi ve Ab

dülmecit Efendin'iii mektubu üzerinde cereyan eden 
müzakerat neticesinde Gelibolu Mebusu Celâl Nuri 
Beyin müzakeratm kifayeti ve bu mektubun yalnız 
celseyi hafiyede malûmat alınmasıyla ik'tifa olunma
sına dair takriri kabul edildi ve celseye son verildi. 

REİS — Zabtı sabıkı kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.; 

2. — İSTİZAHLAR, SUALLER VE CEVAPLAR 

£ — Müdafaai Milliye Vekilinden 3 istizah ve 17 
sual takriri. 

REİS — Müdafaai Milliye Vekilinden vakî olan 
sual ve istizahlara devam edeceğiz. Bunun için üç 
istizah ve 17 de sual vafdır. Evvelâ istizahları okuya
lım sonra da sualleri. Evvelâ istihzahları tarih sıra-
s'iyîe müzakere edeceğiz. Şimdi Kars Mebusu AJİ Rıza 
Beyin takriri okunacaktır. 

(Ali Rıza Beyin takriri okundu) 

REİS — Ordunun ilbası hakkında Aydın Mebusu 
Esat Efendi ile rüfekasmın 'is'tizah takririni okuyo
ruz. 

(Esat Efendi ve rüfekasmın istizah takriri okun
du) 

REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendi ile rüfe
kasmın sekiz maddelik takririni okutuyorum. 

(Salih Efendi ve rüfekasmın takriri okundu) 
Bundan sonra efendim, 17 sual takriri vardır. Ar

zu ederseniz okuyalım. Göreceksiniz ki sualler isti
zahlar da dahildir. 

Bir Mebus.. 
REİS — Efendim, celsei alaniyede de olabilir. Fa

kat bunform celsei hafiyede okunması daha muvafık 
olacak Jc«mtındayım. 

Tatbik atındaki, yolsuzluklar hakkında Ankara Me
busu Mustafa Efendinin sual takririni okutuyorum. 

(Takrir okundu) 
Şimdi de Vekâleti Milliye için Siverek Mebusu 

Lütfi Pikri Beyin sual takririni okutuyorum. 
(Takrir okundu) 
Görüyorsunuz ki iki sual takririni okudum. İkisi 

de yekdiğerinin aynıdır, ikisi de tekâlifi milliyettin 
yolsuzlukları hakkındadır ki, 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usulü müzakere hak
kında maruzatta bulunacağım. İstizan olduğu için 
suale hacet kalmaz. 

REİS — Efendim; sahibi istizah zevattan kimse 
söz istiyor mu? 

ALİ RİZA BEY (Kars) — Bendeniz, Paşa Haz
retleri istizaha cevap verildikten sonra söylemek is
terim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — İstizah takririm, 
sekiz maddeyi muhtevidir. Birindi maddesi hayvana
tın telef olması keyfiyetidir ki, 'bu bililtizam herkesin 
gözü önünde yapılmış bir meseledir. Çünkü iki ay-
danberi hayvanlar günbegün öldükleri halde hiç bir 
vekâlet alelhusu Müdafaai Milliye ve Üdüsalt ve Ma
liye Vekilleri bir şey yapmamışlardır. Gördükleri 
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haMe bîr şey söylememiş ve yapmamışlardır. Şahidi 
de sizsiniz.... Aşerei mübeşşere veyahut başka bir 
şey midir? Son söz milletindir. Son karar Meclisten 
çıkar, ikinci mesele askerin çıplaklığı meselesidir. 
Bunu Başkumandan ve Erkânıhanbiye Reisi Paşa 
Hazretleri ikrar ettiler. Şunu da bu kadar müdafaa 
edeyim ki, herhangi vaat ki, zamanında vefaya ik
tiran etmemiştir. O kavaidi külliyede bir kiziptir. 
Mamafih bu mesele dolayısiyle cephelerde zatülcenp 
ve zatürreeden ölmüş bir çok insanlar vardır. Hatta 
Cepheden mahrem olarak bana gelen mektupların 
birisini de Paşa Hazretlerine verdim. Bu adam me
sul olmasın. Çünkü vaktiyle bir muhbir dabağhane-
den vak'i bir sirkati haber vermişti. O meseleyi cür-
mü meşhut halinde yakalattım 3 500 liralık emvali 
tutuldu. İstiklâl mahkemesine gitsin.... Halbuki bilil
tizam bu mesele divanı harbe verildi, istiklâl mahke
mesine verilmedi. Bir mülâzım 3 500 lirayı yalnız. 
çalamıyordu. Bunun faili müşterekleri vardı. îstiklâl 
mahkemesine gitmedi. Divanı harbe gidip mesele ka
pandı. Sonra muhbiri benden öğrendi. Tehdit ec!i!d: 

Bunu Paşaya verdim ki, namusunuza ''evdi ediyorum 
ne yaparsanız yapınız. 

REFET PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (İzmir) 
— Bu bendenizin zamanıma ait vakayi midir? İzah 
edilsin.... 

REİS — Efendim, bendeniz zapta geçmesini isti
yorum. Yani meseleyi şu suretle başta Başkumandan 
Paşa ondan sonra onun altında Maliye ve ondan son
ra da Seriye Vekili Efendiler bu meselede herhangi 
bir ferttir ki, bu iş yapılmıştır, diye söylemiştir... is
tizah takriri vermiş ve kendimizi aldatmışız. Çünkü 
bunu yapacağız yapıyoruz diye sual kapanıyor. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Salih Efendi Refet 
Paşanın sualine cevap versin. 

SALÎH EFENDÎ (Erzurum) — Evet bu Dabağ-
hane meselesi Paşa Hazretlerinin zamanında değildir. 
Hatta bir Fahrettin meselesi vardır. O da onun za
manına ait değildir. Maatteessüf bu kürsüde bu işleri 
yapanların istiklâl mahkemelerine sevk edileceği be
yan edilmiş iken o da kapandı. Mesele başka safha
ya girdi. Öyle zannediyorum ki... 

REFET PAŞA (MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ (İzmir) — Ben bugün Heyeti Aliye karşı Mü
dafaai Milliye Vekiliyim. Tekmil geçen günün hesa
bını vermek benim için bir namus meselesidir ve bor
cumdur. Yalnız tayini madde edilmesini rica ederim. 
Tayini madde edildiği halde Fahrettin Paşaya ait ola
rak cevap veririm. Yalnız diğer dabağhane meselesi 

hakkında tayini madde edilmediği için ona cevap ver
mem. Zamanımdır, zamanımdan evveldir diye ayır
mıyorum cevap veriyorum. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Askerin çıplak
lığı meselesi hakkında bir mektubum var onu da 
Paşa Hazretlerine takdim edeceğim. Bir alay kuman
danı diyor ki, filan cephede bulunan alayım 7 aydan 
beri çıplaktır. Meclisin azametine dehalet ediyorum. 
Askerin bulunduğu yer bir ovadır. Dağ etekleri, dere 
kenarları yoktur ki, sokayım. Açık bir cereyan için
de bulunuyorlar. Bütünü de çıplaktır. Meclisi Millî
nin azametine dehalet ediyorum, benim namusumu 
muhafaza etsinler. Çünkü alayın dağılacağı muhak
kak ve ben de intihar edeceğim. Benim alayımın da
ğılması ve benim intiharım bir şey ve bir mesele 
değildir. Yalnız millet namına bir şeydir. Bizi niçin 
çıplak bekletiyorlar? Buna vaziyet edip bir an ev
vel cepheleri tutan askerleri ilbas ediniz. Herhalde 
bu evlâtlarımızı giydirmek lâzımdır; Başkumandan 
Paşa Hazretleri % 50'si çıplaktır diye itiraf buyur
dular. Zabıtanın maaşatının tesviyesinde müsavata 
riayet edilmemiştir. İhtimal ki bunu bir çok arkadaş
larımız da bilirler. Bunu maddeten ispat için size şu
nu arz ederim ki... Hastaneye yatan mecruh zabıtanı 
görürsünüz. Senetleriyle ahvallerini sorarsınız. Bura
da Eylül maaşını alan arkadaşlarımız cephelerde ça
lıştıkları halde Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz öyle 
karmakarışık, aylıkları... bu meselemin doğrudan doğ
ruya Müdafaai Milliye Vekâletiyle alâkasını göremi
yorum. Erkânı Harbiye Reisi ve Başkumandan Paşa 
Hazretleridir. Müsaade ediniz ayırıyorum. Cephedeki 
zabitan ve neferat aile mektuplarının teatisinde müş
külât muhaddestir. Bunu sansür mesailiyle ailelerden 
zabitan ve neferata yazılan mektuplarda bazı acı şey
ler olduğu için bililtizam yapıyoruz diye Fevzi Paşa 
Hazretleri yarım bir beyanatta bulundular. Ben bu
nu makul görmüyorum. Çünkü herhangi bir fert 
ilk ailesinin ırzını sonra şahsını ve sonra vatanını dü
şünür. Ailesinin ne olduğundan haberdar olmıyan bir 
kimse cephede bir şey yapamaz. Salim bir fikir ile, 
isabetli bir kalp ile vazifesini göremez. Cephe karar
gâhlarında müstahdem zabitan mahiye beş lira ile 
mükemmel yemek yiyorlar. Bu beş lira da hakikaten 
fazladır. Çünkü yedikleri bulgur pilâvıdır, bilmem ne
dir? Fakat zamanında bu yemeği bulabiliyorlar mı? 
Müteaddit arkadaşlarımdan tahkik etmişim, hakika
ten 800 kuruşa bulgur pilâvı güçlükle temin ediyorlar. 
Halbuki ilk günde cephede bulunan zabitanın 7CQ 
kuruşla yemek yimeîerine dikkat ve itina edilmek 
icabederken bu hususta dikkat edilmemiştir. Bunun 
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maddeleri yaralı zabitanla sabittir. Bendeniz yağan 
baranı belâyı size tadat ediyorum. Cephelerde bilfiil 
harp eden ümera ve zabitanın terfileri geride bulu
nanlardan daha, sonra icra edilmektedir. Muamelâtı 
zatiye kaydı isbat etmektedir. Eğer inkâr edilirse, Meclisi 
Âli bir haysiyet meselesi telâkki ederse muamelâtı 
zatiyedeki kaydı getirilir, Heyeti Âliyede tet
kik edilir. Bu çıkan kumanya, cephelere gönderilen 
tütün, çamaşır ilk karargâhlara gönderilir. Ondan son
ra cephede bulunan kahramanlara pek az isabet edi
yor. Fırka; alay, tabur nakliye hayvanı tercihan üme
ranın eşyasına tahsis edilmiştir. 

ZÜLFI BEY (Diyanbekir) — Usulü müzakere 
hakkında söyliyeceğim. istizah takririne önce Paşa 
Hazretleri cevap verir. Hükümet Müdafaai Milliye 
Vekâletine tevdi eder. Nizamnamenin 118 nci mad
desinde sarahat vardır. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Mamafih cephe
de karargâhta nakliyat hayvanatı kalmamıştır. Bura
larda gerilerde nasılki hayvanat mahvolmuş, bunlar 
telef olmuş ise cepheye yakın olan yerlerde dahi ço
cuklar bir yerden diğer yere kazanlarını, eşyalarını 
sırtlanyla götürüyorlar. 'Hatta bir saatlik yarım saat
lik yere kadar arkasıyla taşımaktadır. 

Elde mevcut beş hayvan varsa..-
YUNUS NADÎ BEY (İzmir) — Arkadaşımızın 

teklifini nazarı dikkate almalı. Bu husustaki sözümü 
söyliyeceğim. Fakat arkadaşım sözünü bitirsin. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Vaziyetleri öyle 
elim bir haldedir ki bu nakliye meselesi ... Hayvan 
gibi nakliye işlerinde harp eden asker kullanmakla 
beraber geçenlerde Hoca Mustafa Efendi Sıhhiye Ve
kili Refik Bey bendeniz bugün, onbeş gündür gö
zümle gördüm askerler kağnı arabasına koşulmuş hay
van gibi araba çekiyorlar. Öküz yok Beyefendi, ne
fer boynunu boyunduruğa sokmuş eşya taşıyor. Has
taneye ekmek götürüyorlar. Bu bir millet için zül-
dür, hakarettir, şîndir. Ben bir mebus olmak hase
biyle o askerin karşısına çıkarken elim bir his duyu
yorum. Ben zannederim ki şu mesele gülünecek... me
sele değildir. Ağlanacak bir meseledir. Ağlanacak yer
de gülmek, gülecek yerde ağlamak... Efendim ma
ruzatım şimdilik Bu kadar Paşa Hazretleri; yalnız 
şunu rica ederim ki, teklifime Maliyeyi, Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisini, İktisat Vekilini Başkuman
dan Paşa Hazretlerini, Nafia Vekilini de karıştırı
yorum. 

(Seriye Vekili hakkında istizah takriri okundu) 
REİS — Efendim, Zülfi Beyin usulü müzakereye 

dair olan maddeyi okuyacağım, dinleyiniz. Maddenin 

sarahati yoktur. Evvelâ Vekil Paşa cevap verir. Son
ra istizah takriri verenler konuşur. Mamafih arka
daşlar bütün söyleyeceklerini söylesin. Sonra bu hak
kı da kimse nizamnamei dahilî mucibince kendilerin
den nez edemez. Bize düşen Vekil Paşaya sormaktır. 
Zaten Vekil ne zaman isterse her zaman söz söyleye
bilir. 

Paşa Hazretleri cevap vermek istiyor musunuz? 
REFET PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) 

(İzmir) — Arkadaşlarımın daha başka söyleyecekleri 
varsa söylesinler, benim için daha iyidir. 

ZÜLFİ BEY (Diyanbekir) — Paşa Hazretleri is
tizah takrirleri aldıktan sonra hulasaten evvelâ kendi
leri cevap vereceklerdir. 

REİS — İstanbul teamülü değildir, nizamname 
icabıdır. Buyurunuz söyleyiniz. 

REFET PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) 
(İzmir) — O halde arkadaşlar işi kısa kesmek için 
orta yerde üç takrir var. Ve ondan sonra da Salih 
Efendi arkadaşımızın izahatı esnasında meydana çı
kardığı bir takım esaslar vardır. Bu üç takririn de 
birincisi sığır hayvanatının telef olması, ikincisi or
dunun ilbası ve rüfekasınin 8 maddelik istizah mad
desi dahil oluyor. İlbas meselesi de başka yerden çı
kıyor. O halde mesele birleşiyor, Salih Efendi söz
leri arasında takrirlerin haricinde bazı meselelerden 
bahsettiği için bana ait bir madde olup olmadığını 
anlamaktan ziyade hangi meseleye ait olduğunu an
lamak için söze karıştım ve kendilerinden rica et
tim. Ve deruhte ettiği vazifesine karşı vazifesini bi
len bir Vekil işgal ettiği sandalyanın mevkiini bilen 
bir Vekil nıabdei teessüsünden ta sonuna kadar söz 
söylemeğe cevap ve hesap vermeğe mecburdur. Ben 
bilmem demek hakkını haiz değilim. Vekâleti kabu
lünden evvel ve zamanı vekâletinde cereyan eden ha-
disat ve varsa yolsuzluklara cevap vermek ona ait
tir. Çünkü kendisi gelmiş o iskemleye oturmuş, şu 
halde diğer istizah mevzuları cevaplandırılacaktır. 
Ancak sorduğum yalnız bu idi... Dabağhane meselesi 
hakkında herhangi sarih bir madde ifade edilmediği 
için bu hususta bittabi Heyeti Aliyenize hiç bir ce
vap veremiyeceğim. Fakat ondan başka diğer bir me
seleden bahsolundu. Onun hakkında bahsedebilir 
fakat Salih Efendi İlbas meselesinde bir meseleye lü
zumundan fazla temas ettiler, Evet meselenin zama
nında vefaya iktiran etmemesi kiziptir. Fakat bu ke
lime bana karşı sarf olundu. Ben vaadettiğim bir şe
yin zamanında ifa edilemediğini gördüğüm za
man - Heyeti Aliyenizin huzurunda yalancı olduğu
mu bilir ve kendim de lâzım guen cezayı yaparım 
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ve eğer Salih Efendi benim vaadettiğim bir şeyi ve 
benim yapmadığım bir şeyi soyuyorsa, yalan söyle
diğimi kabul ediyorsa, onu kabul etmiyorum. Çünkü 
arkadaşlar sizin huzurunuzda ve üç seneden beri hu
zurunuzda yalan söylediğimi bilmiyorum. Ben her 
yerde ve her köyde Anadolu'nun her yerinde baştan 
başa bir çok yerlerde vatandaşlarımın huzurunda çok 
sözler söyledim. Fakat hiç yalan söylemedim. Yalnız 
Allah'tan ümit ettiğimden bahsettim. Onun için bu 
bahse Heyeti Aliyenizin nazarı dikkatini celbediyo-
rum. Eğer izahat verdiğim zaman vaadettiğim şeyle
ri yapmamış isem, ben yalancı olursam, en ziyade 
ben müteessir olurum. Fakat aslı çıkmazsa Salih Efen
dinin bana karşı tarziye vermesini rica ederim. Salih 
Efendi bahislerinde benden başka Başkumandan Paşa 
Hazretlerinde de ait olduğunu söyledi. Ben Başku
mandan Paşa Hazretlerinin imza ettiği her kâğıdın 
sağ tarafına imzamı atanlardanım. Başkumandan Pa
şa Hazretlerinin müsaadesiyle Heyeti Aliyenize karşı 
cevap- vermeğe hazırım. Elverir ki Başkumandanlık 
makamı münezzeh kalsın. Sığır hayvanatının telef ol
ması. Arkadaşlar çok fena bir şey#. Fakat isterseniz 
bahtsızlık, talihsizlik deyiniz. Ben günün birinde bu
raya çıkmıştım. Topların sesi buraya kadar geliyor
du. Ben o gün yine buraya çıkmış ve bilâhare izahat 
verdiğim esnada arkadaşlarımdan birisi ayağa kalkıp 
doktor Operatör Emin Bey; Hayır haksız imişim, se
nin hakkın var, dedi. Operatör Emin Bey ekmek me
selesi hakkında sual yapmıştı. O kadar çok fena şey
ler yapıyorum ki, ben bunların zararı ne olduğunu ve 
nereye varacağını bilerek yapıyorum. Fakat yürür
ken önümüzdeki düşmanı, Sakarya'daki düşmanı, çün
kü biz ölmezsek, düşman Sakarya'dan geri gönderil-
mezse, yalnız ölecek hayvan değil insan değil, tekmil 
ölecekti. Ümmeti Muhammet tekmil çoluk çocuk, 
tekmil kız ayak altında kalıyordu. Müslüman namu
su, Türk namusu ezilecekti ve ben orada o vakit 
düşmanı tevkif etmek için belki burada hakikaten bel
ki cinnetler yaptım, delilikler yaptım. Fakat bun
da öyle mecburiyet vardır ki, yaptıklarımın bugün 
hesabını vermeğe hazırım. Hayvanatta vebaı bakarı 
varmış ve maatteessüf her şeyi bilemem arkadaşlar, 
Ben Sakarya günü buraya Millet namına sizlerden al
dığım emirle buraya çıktım. O gün düşman zorlu
yordu. Buradan bağırdım ki efendiler. Bugün benim 
bir eşeğim yok. Odun taşımak için, ve o gün burada 
daha olmıyan neler olduğunu söylemiştim. O meyan-
da acaba memlekete vebaı bakarî var mıdır? diye 
raporları baytarlardan soralım. Ben yetiştiremezdim. 
Hayvanlar geldi. O güne kadar söndürüldüğü zanno-
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lunan ve maalesef o güne kadar söndüğü zannolunan, 
fakat sönmemiş olan saklı olan, vebaı bakarî ile be
raber geldi. Ve hayvanları öldürdü. Efendim bende 
taksirat yoktur. Fakat arkadaşlar, yine o gün bura
dan söyledim ki, biz o gün ordu, buradan bir tek ek
mek alamazken bir kaç. mebus, ve biraz da garip 
memur olarak sokakta ekmek bulamadık. Sonra eli
mizden Karahisar, Kütahya çıktı ye 100 bin kişilik 
ordu buradan ekmek yemek bu 100 bin kişiye bura
dan ekmek çıkarmak için biz yeniden değirmen ye
niden odun yeniden sair şeyler bulmak mecburiyetin
de kaldık.. Bunların kâffesi, hepisinin karşılığı uzak 
yerden gelmezdi. Efendiler, saman Çorum'dan bura
ya gelmez, arpa Amasya'dan gelmez, tren olursa gelir. 

Fakat Kağnı arabasiyla arpa saman Çorum'dan 
Amasya'dan buraya gelmez. O kağnı arabasının 
öküzü buraya gelinceye kadar samanı da yer, arpa
nın da fazlasını yer, samanın da hepsini yer. Binaena
leyh bu 100 bin kişilik orduyu beslemek için olan
lara yedirdik. Yalnız öküzler değil, belki bütün or
du aç kalmak tehlikesine maruz bulunuyordu ve bit
tabi o vaziyet karşısında ve o zaman tabii askerlik 
zamana, hale, mekâna uymak demektir. Geçenlerde 
söylediğim gibi Başkumandan Paşa Hazretleri verdik
leri bir emirle ordunun vaziyeti ceyşiyesine ait bir 
emir vererek, vazulceyşini tadil ederek, bizi bir tehli
keden kurtardılar ve tabii hayvanlar bu sebeple yiye
mediler. Fakat tekrar arz ediyorum hayvanlar aç kal
dı Kars mebusuna bilhassa müteşekkirim. 

libas meselesine geliyorum. Arkadaşlar ilabas hak
kındaki cevabımı zannediyorum ki, kâfi derecede ver
miştim. Fakat burada bilhassa bu mesele ile iştigal et
mek isterim. Salih Efendi bir şey buyurdular. Ben vaa
dimi yerine getiremedim. Arkadaşlar takririn biriside 
ki, Esat hocanın takriridir, ben istediğim para toanai 
verildiği zaman bir ay içinde ordunun giydirileceğini 
vaadetmiştim. Salih Efendi arkadaşım da onu. Arka
daşlarda elbette zabtı sabıkın celseleri vardır, iki se
nelik zabıtları vardır. Tabii ben onların okunmasını 
talep ve arzu edeceğim. Arkadaşlar teşrinievvel içinde 
idi, o vakitten beri çok zaman geçmedi. Söylediğim 
sözleri unutmadım ve hem de bu tarzda bir söz söy
leyecek kadar sersem olmadığımdan kendimi sersem 
zannetmemeğe müsaade etmenizi rica edeceğim. Arka
daşlara söylediğim lâfların tetkiki için.. Askerin el
bisesiz bulunması, para bulunmamasından illeri geldiği
ni söylemiştim! Ve demiştim ki; Efendiler, sizin pa
ranız varsa, istediğiniz elbisenin miktarını, insanların 
miktarını bana söyleyiniz veyahut ne kadar kişinin il-
bası için para verebileceğinizi bana söyleyiniz. Hatta 
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Hilâliahmere de müracaat edebiliriz. O dahi telgraf 
başına geçer ve istediğiniz elbiseden kumaşı size İs
tanbul'dan 15 günde getirtir. O, istediğiniz beş mil
yon kişilik kumaş 15 gün sonra İnebolu'ya gelir, 
dedim. Gene bugün aynı lafı tekrar ediyorum. Bana 
beş milyon lira verirseniz bir ay sonra orduyu giydi
ririm, demedim. Çünkü diyemezdim. Sizlerin inanma
yacağına kail idim. Ben size paranın miktarı hakkın
da hiç bir lâf söylemedim. Çünkü arkadaşlar, sizleri 
iğfal etmek istesem sizin bu kadar basit bir yalana 
inanmayacağınızı bilirim; Ve ben de bununla 150 bin 
kişiyi giydiriyorum. Efendiler, bu dikiş parasıdır. 
Rica ederim, beni bu kadar cüretkâr telâkki etmeyi
niz. Size söylediğim lâflar aynen hatırımdadır Bunu 
hepimiz biliyoruz. 500 bin lira bana verirseniz... Ben 
bu lâfı söylediğim için deli olmalıyım. Hem söyle
diğim lafı bilirim. Fakat maalesef sarmalarımızdan 
bunları çıkaramadık. Bir milyon kişimi iki milyon 
kişi mi, giydirmek istiyorsunuz? Ben yine tekrar edi
yorum. Maatteessüf. (Devanı, devam sadalar.) Bana de
ğil, Heyeti Âliyenize hitaben Maliye Vekili çıkıpta. 
Ben orada oturuyordum. Zabıtlarda mukayyet de
ğilse orada benim yanımda oturan arkadaşlar vardır. 
Ben dedim, ayın nihayetine iki, yahut üç gün kaldı. 
Maliye Vekili Beyefendi dedi ki; Teşrinisani nihayetine 
kadar verebilirim. O halde arkadaşlar, ben de ayakta 
olduğum halde, arkadaşlar elbise İlkbahara kalıyor; 
dedim. Herhalde yanımda arkadaşlarım avrdı. Onlar 
da; hakkın var, dediler. Binaenaleyh arkadaşlar, asıl 
şimdi ehemmiyetli noktaya geleceğim. Maliye Vekili 
Beyefendi, teşrinisani nihayetine kadar 500 bin lira 
vadediyordu. Bir dakika için kabul buyurun, Teş
rinisaniden sonra Kânunuevvel nihayetinde ordunun 
noksanları ikmal edilir mi? Arkadaşlar, Salih Efen
di ile Esat Efendi takrirlerini teşrinisaninin 29 ncu günü 
imza etti. Halbuki bana verilen 500 bin liranın 150 
bin lirası Arkadaşlar, evet farz edelim ki, ben bunu 
söyledim, bana 500 bin lirayı verirseniz onları giy
diririm dedim. Bana 500 bin lira teşrinisaninin so
nunda veriliyor. O halde... Kânunuevvelin sonunu bek
leyiniz... Arkadaşlar o vakte kadar asker hasta olur. 
Acaba askeri ben bedava mı giydireceğim? Sonra ar
kadaşlar, bu noktada mühim bir bahse geleceğim. Bu 
suali mukadderdir. Müdafaai Milliye Vekili; Niye 
vaktiyle bizi haberdar ederek parayı talep etmedin?... 
Arkadaşlar, İnşallah mevzubahsettiğiniz Harp Meclisi 
yakında inikat eder. Yine benim duyduğuma nazaran 
içinizden bir zat, İnebolu'ya niçin gittiğimi, benim 
burada işlerim varken orada ne aradığımı sorar. İn
şallah o arkadaş da Harp Meclisine girer ve o za

man anlar! Ve inşallah o arkadaş da İnebolu'dan da
ha ileriye gitmediğimi sorar ve benim İnebolu'ya niçin 
gittiğimi anlar. Daha ilerilere niye gitmediğim* de so
rabilirsiniz. Size şunu söylerim ki ben hiç bir zaman 
imandan ayrılmadım! Ve ben bu işe giriştiğim zaman 
Müdafai Milliye Vekili- değildim. O vakit 3 ncü ko
lordu kumandanı idim. Rütbesini terketmiş, Miralay
lıktan çekilmiş ve bir fert sıfatıyla bu işe giriştim. O 
zaman ne gördümse bugün de onu görüyorum. Arka
daşlar o zaman herkes barbar bağırıyordu ve bana 
taş atıyordu. Elhamdülillah o günden bugüne kadar 
çok günler geçti. Ve lehülhat fahur bir haddeyim. Fa
kat arkadaşlar ben size arz edeyim ki; bugün dahi be
ni karşınıza çıkarmak günü değildir: Ve zannetmiyo
rum ki hesap devri geldi, yalnız kendi hesabıma söy
lüyorum. Henüz bugün hesap vermek zamanı gel
memiştir. Hareket edebilecek vaziyete geldiğimizi 
söyleyemem. Bu işe başladığımız zaman bazı arka
daşlar güzel bir şey söylemişlerdi. Onun tek istinat 
ettiği bir yer vardır : Allaha İman; Yükselen Ezanı 
Muhammediye iman... Ben ilk günü bunu düşündüm. 
Bugün de söylüyorum. Yarın Heyeti Vekile Huzuru
nuza çıkacak o zaman göreceksiniz ki, hesap devri 
gelmemiş. 

Arkadaşlar... Çok söylemek istemiyorum. Taarruz 
yalnız vazifeye olmadı, şahsıma oldu, ben yalancı 
oldum. Arkadaşlar geçen defa da Sakarya cebhesinde 
sarf ettiğim cephe mevzu oldu. 150 bin top mermisi 
sarf edilmiş... Bunları kaça alabilirsiniz. Bir obüs mer
misi 50 liradır. 150 bin mermiyi kaça alabilirsiniz. 
150 bin mermiyi vasatı olarak 30 liradan kaça alabi
lirsiniz. Hesabı gayet basittir. Fakat yekûnu milyon
lara çıkıyor. Ben bunu bulmak için - ki o vakit He
yeti Vekile Reisi idim - Heyeti Vekileyi iki üç gün iş
gal ettim. Nihayet Antalya gümrüğünü rehin verdim. 
Gemi.., 

RAGIP BEY (Kütahya) — Paşa hep benim di
yorsunuz. O zamanki heyecanı milliyi de söylemeli
siniz,.. 

REFET PAŞA (Devamla) — Arkadaşlar ben o 
sırada o vaziyette kalkıp da elbise için beş milyon 
lira isteyemezdim. Bugün Başkumandan Paşa Haz
retleri dalhi vaadettifer. Son bir vaziiyet dötayısiyle 
bugün 100 bin kat elbise hazırdır. Fakat beş milyon 
lira istiyorlar. Arkadaşlar beş milyon lirayı bulun 100 
bin katelbise hazır olur. Bugün hesap yaptığımız za
man görüyoruz ki, aşağı yukan 50 Ura edüyor. Bugün 
para bulalbiseraz bile; . . . . . hazır bulunması içâta ko>» 
lay değildi/ -ve bugün onu her yerde bulamazsanız haK 

— 534 — 
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zır elbiseyi... Onun şu farkı vardır. Bu elbiseyi kumaş 
halimde alarak 25 liraya çıkartabiliriz, iki buçuk mil
yon liraya. Fakat bu bir ayda olmaz. Tabiî bugün ba
na 100 bin kat 25 liradan iki buçuk milyon liraya mal 
oluyor. Fakat bu bir ayda olamaz ki.. Bugün bana 
İCD bin fcaıt elbise veriniz bir ay sorara bu 100 bin kat
tan 10 bin katın azaldığım göreceksiniz. O halde ben
den ne istiyorsunuz. 

(Çok şey (istiyoruz Paşam saJdaiarı.) Binaenaleyh 
efendiler, ben böyle şeyler vaadettü isem Heyeti AJıi-
yeraizi en baslit bir şekilde iğfal edebilecek bir mahiyet 
dbğar, Meclisiniz davayı o anda sen sersemsin der yü
züme çarpardı. O halde arkadaşlar ben o kadar cü
retkâr değilim. Onu da arz ettim ki, Teşrinisaninin 
30 neu •günü, son kısmını aldım. O günden beri mun
tazaman çalıştık. Neler getirdik ve neler vefdik, zan
nedersem hepinizin malûmu olmuştur, istiklâl Mah
kemesi Reisi ihsan Bey, Levazım Dairesi reislerini ça
ğırmış ve izahat almış ve Heyeti AMyenize bildirmiş
tir. Orada gördünüz ki biz bir çok şeyler verdik. Şu
battan beri verilenler... Evet encümeni mahsusa bu 
malûmatı vermiş.., 

İHSAN 'BEY (Cebelibereket) — Levazım Reisim, 
Ordu Dairesi Reisini mahkemeye çağırdık. 

REFET PAŞA (Devamla) — Harp Encümeni 
fevkaladesi teessüs ediip etmediğini bilmiyorum, istik
lâl Mahkemesi bu encümenleri tenvir etmek için, Mü-
dafaaİ Milliye Vekillini, Müsteşarını ve daha başka
larını Ja celbedebilir ve bu encümende temin ede
bilirlerdi. Encümeni maihsusa izahat vermek için ça
ğırılarak. Müdafaai Milliyede de azayım. Bu sıfatla 
arkadaşlarımı da tenvir etmişimdir. Bu yalnız . . . me
selesi değildir. Hâlâ bugün en basit hesap meselesi 
şeklinde Heyeti ÂliyenÜzden para istememiş isem, al
mak ve bulmak imkânım göremediğim içindir. Maat
teessüf verdiğiniz para kaldar giyinecek; bundan faz/ 
la giydirmek imkân dahilinde değildir. Eğer ben bu
gün düşmanın izmir'den çıkarılmasını zannetsem;... 
(Beyefendi ne paraya ihtiyacım vardır, iyi bilimiz eşki-
ya şeklinde zatı âlinizin sırtmdan paltosunu çıkarırım. 
Derim kii efendiler, asın beni dbrim... Evet bunların 
hepisi işitir . Maaş seyyanen verilmiyor; bu doğru de
ğildir. Maaş mümkün olduğu kadiar seyyanen verili
yor ve verilmesi için 3e hatveler atılmıştır. Meselâ 
herhangi bir zabit cephede yaralanmış, cepheden 
gelmiş, bir karar ittihaz etmiş idtik; yaralılar geldiği 
zaman maaşları; bu merkezin maaşı çıktığı zaman 
çıkar ve beraber verilir, ittihaz ettiğimiz karar budur. 
Herhangi bir yerde hilâfına herhangi fbir şey olmuş 

ise iki ihtimal vardır: Ya sersemlik etmişler vıakltfadie 
alamamışlar veyahut para verilmemişlüir. Buradaki za-
bitan şimdi Teşrinievvelin maaşını almışlardır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Alman 
para ile ne işler görüldüğünü söylemediniz. 

SIRRI BEY (izmit) — Mübahesat, muhtelif mev
zular üzerindedir. Bir sual 'irat edeyim, müsaade bu-
yurulursa; Ekmek meselesi üzerinde izahat ita bu
yurdunuz. Hatta Operatör Emin Beyin zatıâlinize 
hak verdiğini ve Heyeti Vekile münakit olduğu bir 
sırada iki türlü ekmek gösterdiğini - ki birisi çamur 
gibi siyah, diğeri de francala gibi beyaz idi - söyledi
niz hastanede yatıyordu ve demişlti ki işte sizin için 
fedayı can edenlerin yediği siyah ekmek.... ve işte 
kumandanların yediği beyaz ekmek.... buna hassaten 
nazarı dikkatinizi celbetm'iştim. O zaman bir şey 
söylemeğe şimdi aceba zemin müsait midir? 

REFET PAŞA (Devamla) — Demin arzetmiş-
tim.... Söylediği bedihîdir ve taarruzu şahsıma aittir. 
Ekmeği ben yemişimdir. 

SIRRI BEY (izmit) — Afiyet olsun... 

REFET PAŞA (Devamla) — Arkadaşlar Sakar
ya Muharebesi zamanında değildi, daha sonra idi; biz 
geziyor idik. Bana Beyefendi güzel bir ekmek getir
diler. Bu ekmek bir az kuru idi. ilk evelâ ne oldu
ğunu anlayamadım. Hastane için de hastaların ye
diği bir ekmek vardı.. Ihtimalki bu ekmeği dışaıda 
yapıyorlar. Dışarıya çıktım ve fırınları dolaştım.. 
Hastaneler için pişen ekmeği gördüm. Numune ola
rak verilen ekmeklerle hastane ekmekleri bir değil
dir. Hastane ekmeğinin fena bir ekmek olmadığına 
kanaat ettim. Askerî fırınların hepisini gezdim. Bu 
fırınların hiç birisinde Beyefendinin bana verdiği 
ekmeğin numunesini bulamadım. Meseleyi olduğu 
gibi arzediyorum; bizzat fırınları kendim dolaştım. 
Numunesini bulamadım... Çarşı fırınlarında buna ya
kın ekmek vardı. Mevcut kumandan karargâhları 
İçin ekmek pişirenleri de gezdim. Namusum üzerine 
söylüyorum, kumandanların ekmek aldığı yerle zabı
tanın ekmek aldığı yerleri gezdim, numunesin'i bula
madım. 

— Fırancalayı askerlerden almıştım. 
REFET PAŞA (Devamla) — Benim söylediğim 

ekmek gayet beyaz idi. Sonra ben kani oldum ki,... 
bizzat kendim, yalnız kendim için, ben yemek ye
mem, börek yiyemem, yalnız ekmek yerim. Herkes 
hayatım idame etmek içîn tütün, şeker vesaire bul
durduğu gibi ben de kendi hayatımı idame etmek 
için ekmek buldururum. Her vakit ve her yerde ya-
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kın uzak un buldururum. Fakat kendim yediğim ek- ı 
meği herkesle yiyemem, herkesin önünde yiyemern. j 
Un buldururum. Ne yaptım yaptım un buldum. Fa- \ 
kat fırında ekmek pişirtmemişimdir, evde pişirtirim.. 
Evde on okka un, beş okka un daima bulundururum. 
Siz börek yersiniz, ben de börek yerine ekmek yap-
tırırsam, bana bir şey der mi idiniz?.. (Gürültüler) 
Vaziyeti size olduğu gibi arzettim. Ben o kanaattaysm. 
O ekmek odaya getirilmiş ise ve eğer benim yediğim 
ekmek ise günahımı itiraf ediyorum. 

SIRRI BEY (îzmit) — Fakat Salahaddin Beye
fendiyi kim hakem tayin elti ki beni tenkit ediyor. 

REFET PAŞA (Devamla) — Şimdi arkadaşlar; 
şubattan beri şimdiye kadar, kânunuevvelin onuna 
kadar olan zaman zarfında orduya verilen eşya 76 
bin dokuzyüzsekiz kaput., fakat maatteessüf size tek
rar arzediyorum, 100 bin kaput verseniz, 10 bin ka
put vermek mecburiyetinde kalırız... Evet öyledir. 

236 bin küsur caket, 255 550 pantolon, 324 180 
takım çamaşır, - kendimden evvelki zamanların da 
hesabını veriyorum. -

REİS — Suali kaldıralım, rica ederim. Sonra so
rarsınız. 

REFET PAŞA (Devamla) — 122 512 kabalak, 
132 157 pamuklu mintan, 150 146 ekmek torbası. 
36 556 arka çanlası, 66 bin yemeni, 534 bin çank. 
45 bin palaska, 14 bin yelek, 87 bin matara. 22 bin 
775 çadır... 7 700 portatif çadır, 15 bin faniüâ göm
lek, 15 bin deri kocuic. 10 bin 108 battaniye... şubat
tan beri verilmiştir. 

Sonra arkadaşlar, şu teşrinisani zarfında dağıtı
lan 21 bin kat elbise bir. 12 bin kat elbise bir, beş 
b'in kat elbise bir, 3 100 kat elbise bir ki, ceman 
45 1000 kat elbise. Bunların içerisinden bir kısmını 
Müdafaai Hukuk Gurupu topîatmıştı, bazı mütala-
atta bulunmuştum. Bunlardan 45 bin 100 katı gel
miştir. Gelmiyenler Nazifi Şerif Beyle yaptığımız 20 
bin kat elbise bir, bir de İtalya'dan beklediğinüiz 18 
bin kat elbisedir. Arkadaşlar o zaman o heyette 
kimler hazır idi, hatırlamıyorum. Vehbi Bey vesaire, 
mevzubahsettiğimiz zaman Rıza Bey de orada idi. 
Nazifi Beyle mukavelesi yapılan elbiselerin şimdiye 
kadar gelmesi lâzımdır. Maatteessüf gelmedi. Fil
vaki Rıza Bey de pek iyi biürler ki, mutlaka bu 
elbiseler gelecektir ve gelmesi ihtimaldir dedim. Gel
mesi muhtemel olan elbiseler var demişti Şimdi 
onu arzedeceğim. Bunun gelmesinin sebebi;- evvelâ 
k&nseyi çeküştü'recek değiliz-... seksen bin kat elbi
sedir. Bunun heyeti umumiyesi Bunun yalnız 20 bin 

katı, ancak 143 bin lira akreditif verecektir. İnebo
lu ya veya diğer limanlardaki bankalara beş para 
konmadıkça bir dirhem bir şey girem'iyor. Biz El-
hamdülüllah başımız sıkıldı mı, her şeyi yapıyoruz. 
Onlar bakıyorlar (ki yakalayıp alıyoruz, bankaya ko
yup elbiseyi getirtiyoruz. Biz seksen bin kat el-
b;£e. tekrar nazarlara arzediyorum, bu elbiseler, ağus
tos zarfında, kontratı yapılmıştır. Fakat parayı vak
tiyle veremedik. Ağustos, eylül, teşrinievvel, teşrini
sani dört ay sonra size gelecek. 80 bin katın akredi
tifini açamadığımız için yalnız 20 bin kat elbisenin 
akreditifini açabildik. Ondan sonra tekrar akreditif 
açamadık. Tekrar elbise gelecekti. Fakat Maliye ve
kâleti bankaya yazdığı zaman 80 bin kat elfoSseden 
akreditifi falan şukadar. 143 bin bankaya yatırdık. 
Ve bu elbise teslim olunduktan sonra parası Nazifi 
Şerif Beye verilecek. İstanbula bu suretle tebligat ya
pılır. İstanbul'daki tüccar anlayıncaya kadar... ancak 
80 bin kat elbise geldiği zaman 20 bin kat elbisenin 
parasını... beni protesto eder. Kâtibi adilliğe bir pro-
testoname verir, beni protesto eder ve benden zarar 
ve ziyan talep eder. Maliye Vekâletinin ufak bir ak
reditif hatası bu elbisenin gelmesine manâ olmuştur. 
Ufak bir hata bu 20 bin kat elbisenin gelmemesine 
sebep oldu. Arkadaşlar, biz bu elbiselerden 18 bin kat 
İtalyan elbisesi var idi. Elimize gelecek, müsaade 
buyurulur mu? 45 bin kat dağıttık ve buğum akredi
tifini açabildiğimiz 30 bin kat elbise bekliyorduk. 
Odan başka daha 20 bin kat elbisenin kontratosunu 
yaptık. Fakat para olmadığı için akreditif umuyoruz, 
elbise gelmiyor. İtalya elbiselerinden 18 bin kat 
elbise niçin gelmedi? Ben hiç kimseyi tahtiye etmi
yorum. Cami Bey gittiği zaman eline bir miktar 
avans almıştı. Buna mukabil bir de avans olarak 
elli bin lira aldı, gitti. Orada bir çok işlere girişmiş
tir. Muvaffak olamamıştır. Elbise meselesi ve bir de 
cebhane meselesi mevzubahis iken cebhane bir milyon 
liret artmıştır ve bir buçuk milyon liret te 30 bin 
kat elbisenin avansı olarak... bunun heyeti umumi-
yesi 50 milyon l'irat eder. Bu heyeti ıırnurniyeden 
bir buçuk milyonunu verebiliyor. Mütebakisinin ha
zırlanması burada bize bildiriliyor. Biz Camii Beye 
rica ettik. Dedik ki; cebhane İçlin ayırdığın fair bu
çuk milyon lireti tahsis et ve mütebakisini bankaya 
yetiştirdik. Çünkü yetiştirmeye idik avans olarak 
verilen bir buçuk milyonu da gaybedeesk idik. Geb-
haneyi yola çıkarıyor. Cebhaneye karşılık kapatıyor. 
Bu anlaşıldıktan sonra Maliye vekâleti, Cami Beytim 
orada tedarik ettiği cebhane parasını tedarikle meş
guldür. Vermezse, bulamazsak tabii bu elbise gelemi-
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yecektir. Bunun için 18 hin kat elbise de buraya 
gelmeyecektik. Sonra bunların hepsini hariçten al
dığımız para ile yana sırf elbise olarak giriştiğimiz 
işler (173 000) kat üzerinedir. Tabii hepisini verecek
tir. Sonra mütemadiyen inebolu'ya çıkan eşyaları
mız var. Meselâ 10 bin Kiralık çarık esmanı. Bun
ları sayacak olursak... bunlar ancak peyderpey mah
dut ham eşya olarak gelmektedir. Burada imal edile
rek kıtaata veriliyor. Şimdiye kadar benim siize karşı 
taahhüdümden bana bu 500 bin lirayı verirseniz bu
nunla size askeri giydirmeğe çalışırım, diye vadetti-
ğinı zamandan itibaren mubayaa ettiği kumaştan 
(33 700) kaput imal etmiştir. Binaenaleyh şimdi bi
zim hazır ve mubayaa olunanlarla beraber sizinle son 
görüştüğümden bugüne kadar ceman (82 782) kaput, 
(59 579) çaket (54 277) pantalon... Bunları Salih 
Efendi arkadaşımın dinlemesini dilerim. Melbusat 
bir ay zarfında elde edilmiş oluyor. Bu hesap çıka
rıldığı zaman ordunun etine geçenler (34 000) ka
put, (34 478) çaket, (31 117) pantalon, orduya 
doğruca teslim edilmiştir. Eğer efendiler, sizin ver
diğiniz 500 bin lira ite bu 'işin içerisinde ötedenberi-
4en idarei maslahat yapmasaydık sizin bana verdi
ğimiz 500 bin 'lira ile aceba 34 000 çaket 34 000 ka
put nasıl alınırdı? Bu 500 bin liraya 34 bin kişilik 
elbise imal etmişiz. 34 bini taksim ederseniz zan
nedenim sizin verdiğinizden daha fazlasını yapmış 
oluyoruz. Halbuki... 

REŞAT BEY (Saruhan) — Paşa Hazretleri, izah 
ediyorlar amma bizim anlayacağımız bütçemizde, 37 
Müdafaafi Miliye bütçesinde, efrat melbusatı olarak 
4 milyon 500 bin lira idi. Ne kadar alınmıştır? Ne 
kadar elbise alınmıştır? Bunu Meclisi Âli kabul etti 
Maliye Vekâleti de... 

REFET PAŞA (devamla) — Ben şiimdi bir sual 
karşısında buraya geldiğimden söyüyemem. Yalnız 
bu para alınmamıştır ve alınmadığını hiç hesaba ki
taba bakmadan size söylüyorum. Hepsimiz burada 
meseleyi mevzuu'baihsettiik. Maliye Vekili parayı ver
mediğini söyledi. Şimdi tekrar alınmıştır, alınmamış
tır mevzuubaıhis değildir. Maliye Vekili o parayı 
vermediğini söyledi. «ıbana 500 bin lira vereceğini 
söyledi, ©en bunun hesabını veriyorum. Bu para alı-
nabiiseydıi taibid bunların çoğu yapılabilirdi. Zanne
derin bu paranın dörtte birimi ateamışımdır. Rakam 
söyleyemeyeceğim. Reşat Bey tahsisat istiyor. De
mek ki tahsisat kalmamıştır. Şimdi bibini tahsisatı
mızın maaş kısmı cardır. Bilmem iaşe kısmı vardır, 
nakliyat, sevkiyat kasım vardır. Tahsisat kalmamış
tır. Maliye vekili 4.5 milyon elbisıe fasinna' konmuş 

lise de Sakarya harbinden epice evvel... bilhassa da
hiliye faslına konmuş olmasına binaen mezcediılmiş, 
maddei mahsusasına tevfikan seferberlik faslına mez 
ve Müdafaai Milliye bütçesi 3-4 fasla inmiştir. Bi
naenaleyh fasıllar arasında bugün tedahül vardır. 
Ayrı, ayrı değildir. Muıvazeoei umumiye kanunuy
la, encümen kararıyla değil. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (îzrriir) Mecburi değil 
ki... 

REFET PAŞA (Devamla) — Masarif bütçesi mev-
zuubahis olurken bütün Meclisi asabiyetini gösterdi. 
Muvazenei maliye fasıldan fasıla atlamanın mahzuru... 
Fasıldan fasıla atlamak için Meclisin veya Bütçe En
cümeninin veyahut Maliye Encümeni kararına lüzum 
gösterdi, 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim, gayri kanunî değildir. 

REÎS — Bu meselei müstahhere, sonra hallederiz. 
REFET PAŞA (Devamla) — Hülâsa, sizinle son 

temastan beri hazırladığımız 83 782 kaputtan 23 000 
orduya gitti. 

REŞAT BEY (Saruhan) — 34 bin kaput bundan 
kaç gün evvel orduya gitmiştir? 

REFET PASA (Devamla) — Çaket 59 578 bunun 
34 bini gitmiştir. Pantolon (54 760) dır. Bunun 
G4 000) küsuru gitmiştir. Sizinle son temasımızdan 
beri yaptığımız 59 bin çaket vardır. 54 bin pantolon 
vardır. Ve ondan sonra yapacağımız daha bir çok şey
ler vardır. Bir çok kösele, kumaş, bez ve saire ve saire 
sipariş edilmiştir. Her gün geliyor ve imalâthaneler
de 

REİS — Orada bir meclis teşekkül ediyor. 

REFET PAŞA (Devamla) — Ben Müdafaai Mil
liye Vekili olduğum hafta idi. Zabıtan mektupları... 
Hemen her kaza merkezinde kaza kaymakamlarına, 
şube reislerine rica ettim ve birer mektup bürosu aç
tırdım. Bunlara emir verdim ki, şubeler kendi tahsi
satlarından kâğıt, kalem alacaklardır. Haftada bir 
gün tekmil yazıcılar jandarma bölük işleri vesaire 
oturup askere mektup yazacaklar. Burada yazı yaza
caklardır. Ben Müdafaai Milliye Vekili sıfatıyla ge
ride, geri hidematmda bu derece çalıştım. Benim va
zifem efradın ailelerine, çocuklarına mektup yazılma
sını teshil etmektir. Ondan sonrasını zaten posta ya
par. CephedekHerin mektuplarını da kıtaat yapar. Sah
ra postalan bana ait değildir, demekten maksadım, 
postalarımız mükemmel işliyor. 

FEVZt PAŞA HAZRETLERİ (Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi) (Kozan) — Bunlar hakkında bende
niz malûmat vereyim. 
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REFET PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — 
Fakat hakikaten bizim memleketimizde postadan şi
kâyet, telgraftan şikâyet eski marazdır. Ben yalnız 
yazılmaları temin için o güne kadar olmayan yeni 
bir şey yaptım. Kâğıt, kalem bedava, yazmak da be
dava, sevk de bedava oturunuz yazınız dedim ve bu
nu temin ettim. Sonra 6 ncı madde.... Cephe terfi et
miyor, geriler terfi ediyor. 

SALÎH EFENDÎ (Erzurum) — Maddeten ispat 
ediyor., 

REFET PAŞA (Devamla) — Şimdi arkadaşlar, 
Salih Efendi cephede her hangi bir zabitin terfie müs
tahak olduğu halde bize kolayca ispat edebilir. Bu
rada biz yeni bir orduyuz. Muamelâtı zatiyeyi takip 
ediyorum. Alelade kıdem ve künyeleri mazbut değil
dir. Zabitanın künyelerini istanbul'dan çaldırıp getir
tiyoruz ve sonra maatteessüf dünyanın her sınıfında 
kalpazan var. Haiz olmadığını haizim der, derecei 
fevkini isteyen olabilir, çoktur. 1336 senesinde terfi 
etmişken, 35 yapıp terfi etmeye çalışanlar çoktur. 
Biz herkesin kendi ifadesi üzerine terfi ettiremeyiz. 
Arkadaşlar terfi için usul vardır. Üç sene bir zabit bir 
kıtadan ayrılmış ise o zabit terfi edemez. Bir zabitin 
kıtada veya muharebe işlerinde istihdama lâyık ol
duğu hakkında kıtasından aldığı sicil varakasının 
müddeti üç senedir. Ondan sonra İstanbul'da kalmış, 
burada geri hidematta kalmış, veyahut esarette kal
mış. Üç seneden fazla kıtasında bulunmamış. O za
bit tekrar hizmet etmek mecburiyetindedir. Cepheden 
tekrar inha olununcaya kadar, böyle bir sicil vara
kası alıncaya kadar onun terfii gecikir. Halbuki ge
ride bulunan bir zabit üç sene hizmet etmişse, üç se
neyi geçirse de terfi imkânı yoktur. Benim sınıf ar
kadaşım yüzbaşıdır. Küre şube reisidir. Kıtaya gidip 
staj yapmak istemiyor. Cephe tezkeresini istemiyor. 
Ahzıasker reisidir. Künya dolduruyor, Küre'de oturu
yor ve yüzbaşıdır ve böyle giderse yüzbaşılıkta kala
cak. Binaenaleyh muamelâtı zati yede hiç bir zaman 
böyle zabitanımızın geri usullerimizde, kanunlarımız
da, şekillerimizde cephe zabitanımızın geri zabitanına 
tercihan bir maksatla geri kaldığı ve terfi etmediği 
vaki değildir. Bunu gayet sarih olarak size temin 
ederim. Yalnız tabiidir ki; bizim usullerimiz bilin
mediği için Salih Efendi böyle gördüğü her şekli, 
künyesi bulunmaz, inhası gelmez, geç kalırmış di
yor. Fakat böyle olsa bile bu adamın inhasının ge
cikmesi kendisinin mağduriyeti mucip olmaz. İn
hası gelse, inhası nizami, kanuni şekilde ise tekrar 
arkadaşlar terfi etmiş sayılır ve ondan itibaren hakkı 
mahfuz olur. 

Tütünler gerilere dağılıyormuş, karargâhlarda ka
lıyormuş bunu orduya sorduk. Ordudan daha cevap 
alamadık. Fakat fenalıklar vardır ki, maatteessüf bü
yük emellerle, emeklerle mani olunamaz. Olmak im
kânı var mı? Olabilir. Zannediyorum ki, gazetelerde 
arasıra görüyorsunuz. Fakat 15 bin kişilik tütün ve
rilemediğinden bu defa ben alırım. Gelecek defa 
siz alırsınız. Gazetede on defa tütün verildiğini gö
rür, bir defa alır. Mamafih aksini iddia etmiyorum. 
Cepheye yazdık, cevap gelmedi. Bu fenalığın olmak 
ihtimali vardır. Yalnız kıtadaki zabit böyle söylemiş
tir diye, doğru olarak kabul etmeyelim. Çünkü beş 
on defa tütün verilir, hissesine bir defa isabet eder. 
Sonra arkadaşlar, mevcut hayvanların yarısı zayi ol
du. Mütebakisi ile de neferler cebhane taşıyorlar. Ara
balar hususi eşya taşıyor. (Gürültüler.) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Kıdem masası mü
dürü Avni Bey İstanbul'dan geldiği vakit binbaşı ola
rak terfi etmiştir. Mangalarla sağı çarkı bile görme
miştir. İkincisi buranın ahzı asker şubesi reisi Kemal 
Efendi hiç bir kıtada bulunmamıştır. Mektebten çı
kınca Pirlepe'de idi. Terfi etti. Adana'ya gitti. Staj 
yapmamıştır. Manastırlı Şevket hangi kıtada bulundu, 
kim tasdik etti? Namütenahi haksızlıklar var. 

REFET PAŞA (Devamla) — Çok güzel Musta
fa Bey kardeşimiz. Bu üç ismi şimdi yazarlar, bana 
verirler, ben tahkik ederim. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Terfi için bir 
kanun mevcut mudur? Rüesayı askeriyenin o zaman 
için yürüttüğü karar üzerine mi terfi ettiriyorlar? 

REFET PAŞA (Devamla) — Efendim, terfi hak
kında gayet iyi tespit edilmiş maddeler olmakla be
raber an'ane ve taamül haline gelmiş ve benim za
manımda benim tarafımdan yapılmış bir şey değil
dir. Kendi kararıyla doğrudan doğruya bu gibi me-
vaddı yapmayıp, hiç olmazsa içtihadi bir karara 
kurban olmasın diye Heyeti Vekileye şevkettim. Ve 
Heyeti Vekileden karar aldım: Ve zamanında yapı
lan şey esirler hakkında ittihaz olunan karardır! Ve 
istanbul'da bulunupta halen buraya gelemeyenler 
hakkındadır. Bunu eğer ben bir vekâlet kararı diye ve
rirsem bundan sonra gelen vekil aynı içtihadda bu
lunmaz ve maatteessüf bizde böyledir. Biri geliyor öte
kinin kararını bozuyor. Onun için Heyeti Vekileden 
karar aldım. Hiç içtihadi bir karar verilmemiştir. 
Benden evvel verilmiş, tekmil harp senelerinde veril
miş, teamül halini almış kararlar vardır. Meselâ staj. 
için, bir zabit üç sene eğer bir kıtada staj yapmamış 
ise terfi edemez. Bir kıtaya sevkolunur. Orada mu-
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vafık bir tasdik alırsa terfi edebilir. Bu bir nizamna
me değildir. Bir karardır. Bu karar teamül olmuştur. 
Yedi senedir böyle geliyor. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Bu bahiste bir 
kanun tanzimine lüzum hissedilmiş midir? 

REFET PAŞA (Devamla) — Böyle bir kanun var
dır, yapılıyor. Encümen de iştigal ediyor. 

Şimdi hayvanlar meselesi : Arkadaşlar, biliyorsu
nuz çok hayvan aldık. Bu hayvanlar, öküzler size ke
mali teessürle arz edeyim- ciheti askeriyenin hizmeti
ne müsait olarak demin vebaı bakariden açlıktan bah
settik. Ölmese dahi, bu hayvanlar ölmeye mahkûmdur. 
Bunları niye aldım? Sakarya'da gavuru kovmak için 
aldım, öküzlerin asker gibi tecemmüü yoktur. Öküz 
tohum eker tarla sürer. Bir kaç saat öküz ormana gi
der. Fakat ben burada arazi üzerinde dolaştım. Öküz 
cadde üzerinde yürüyemiyor. Meselâ Daday civarın
daki öküzleri şosaya çıkarıyorsunuz, yürüyemiyorlar. 
Şose üzerinde yürüyemiyorlar. Yürüse işi biter. Son
ra böyle mütemadiyen gitsin, haftalarca gitsin, ay
larca gitsin dayanamıyor. Halbuki bizim hizmetimiz 
askeri hizmet mütemadi bir hizmettir. Meselâ Kayseri 
ile Sivas arasında eşya nakledecektir, işte bu öküz
ler, kırma, kepek, saman yiyorlar. Bu meşakkatli iş 
için kâfi derecede gıda alamıyor. O gıdayı yiyor. İda
re edemiyor. Öküz bu vaziyete uzun müddet daya
namıyor, ölüyor! Ve bunun için yapacak bir şey 
de yoktur, Zannedermisiniz ki, siz kağnı arabaların
dan ordu memnundur. Hayır, hiç memnun değil. Dai
ma at arabası istiyorlar. Fakat memlekette at ara
bası var mıdır? Arkadaşlar, bu vaziyette tabii ala
cak araba olmayınca ne yapılır? Binaenaleyh bu su
retle bu hayvanlar telef oluyor. Bunun için bu me
seleyi orduya yazdım. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Söz konuşan
lar, dinleyenlere hürmet etsin. 

REFET PAŞA (Devamla) — Öküz yetiştiririz. Bu 
öküzler ölecektir. İnsanlar öldüğü gibi. Öldürmemek 
için elimizden geleni yapacağız. Aramızda ayrı gayrı 
yok. Hayvan öldükçe kıta kumandanları isteyecekler. 
Biz de bulup göndereceğiz. (Daha çalışınız, biraz da
ha yaşatınız sadası.) Belki unutulmuş bir şey vardır. 
Bize bildiriniz. Salih Efendi, bir heyetten bahsetti. 
Kağnı arabasına eşya koymuşlar ve neferler çekmiş
ler. Arkadaşlar kağnı arabasına boynunu koymuşsa 
alay için koymuştur, alay için yapmıştır. Her halde alay 
için koymuştur. Arkadaşlar biz elarabası yapar öküz 
arabası alırız. Bizim askerlerimiz, onunla iftihar eder. 
Hayati askeriyede her şey araba ile taşınır. Siz zan

nediyor musunuz ki, biz hayatı askeriyemizde her 
işi araba ile, hayvan ile yaparız. Hayır, muzafferi-
yetimiz, muvaffakiyetimiz, askerlerimizin ezaya, ce
faya tahammülündedir! Ve bunu cefa olarak alma
malıdır. Biz sandıkla gaz taşırız. Et, ekmek taşırız, ara
ba bulursak taşırız, araba bulamazsak elle taşırız. 
Gümrükler de bile el arabası vardır. Bunlarla nakil 
daha kolay olur. Bu ordunun her yerde ve her zaman 
yaptığı bir şeydir. Biz bununla iftihar ederiz. 

Biz öküz yerine arabaya insan koşarız veyahut biz 
öküz gibi arabaya koşuluruz. Bizi o kadar kâ bar alış
tırırsanız doğru olmaz. Bizli kibar alıştırmayınız. Bi-

I z^ım o kadar ki'bar olduğumuzu araştırmayınız. Ha
yatı askeriye ezadır, cefadır, böyle geçer. Hastaha-
nenin kendisine mahsus kadrosu vardır, arabası var-
dır( Gürültüler) bu bahiste eza ve cefa bahsinde zaK 
'bitler de dahildir. Zabitlerimiz de çök cefa çefcmdşîer-
dir. Tabiî bunlar da evladımızdır. Nefer kendisi ta
şır da zabitinin taşımasına tahammül edemez. 

LÜTFÜ BEY (Manisa) — Bütçede Meclisi Alice 
kabul edilmiş üç milyon onbeş mitlyon, kırk mlilyon 

I ne dse bir tahsisat var. Bu tahsisata mahsuben bugü-
I ne kadar meîbusat bedeli olarak ne kadar masraf ta

hakkuk ettirmiş. İkinci mesele de Müdafaai Milliye 
I Vekâletine terettüp eden vazife tahsisatına istinaden! 
I icap edenlerle mukavele ve münakaşa yapıp bu işi 
I görmek ve bu tahsisatı almaktır. Melbusaıt bedeli ola-
I rak adet üzerine kıymet itibariyle bugüne kadar ne 
I kadar masraf tahakkuk ettirilmiş, onlardan ezgayrî 
I tediye kalmış onlar var mıdır? Maliye Vekilli nalla-
I nn naklinden bahsetti. 

REFET PAŞA (Devamla) — Konaris Londra'dan 
I 'bir telgraf yazıyordu. Cephelere tiyi dikkat ediniz, 

takviye ediniz, cephede vukıibulacak tebeddül, siiya-
I set üzerinde tdbeddül yapacaktır, diyordu. Bunu Harti-
I ciye Vekilimiz dedi ki, Erkânı Hafbiyeyi, Müdafaai 
I Milliiyeyi, Başkumandanlığı bundan haberdar ettim. 
I Yunanlıların korktukları noktaya kendilerini gönder-
I dim. Hariciye Vekili beraber olarak soracağım sualim 
I budur. Erkânı Hartriyei Umumiye Reisi Paşa Hazret-
I Ieri de haberdar olduğunu söyledi. Haberdarım as-
I 'keri vaktinde hareket ettirmek 'için lâzım gelen teda-
I rikâıtı yapıyorum. Siyasetimize mühim surette ic-
I rayı töslir yapabilmek için askerin levazım ve tesisatı 
I kâfi derecede değildir. Bizim bunu takdirimiz, vicda-
I nımıza havale olundu . Askerî zimamdarlarımızdan 
I olan zattan birisi, diyor ki, ben harekâtı askeriye ya-
I patailmek içlin askerin miktarı kâfi teçhiz ve ilbas edffil-
I mediğinıi gördüm ve yapamadım. Bunun teçhiz ve 
I ilbasına memur olan makam, valktiyîe ilbas ve teçhiz 
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için para verememiş ise verelim dedik. Zatı âliniz bi
lâhare ve binnetice de böyle 'bir sual karşısında kal
mamak iiçin siz bana para vermediniz. Binnetice 
ben askeri teçhiz edemiyeceğim. Hareket yapılamamış. 
Benıi bilâhare mesul etmemek için bunu hatırlamanız 
Jâzım gelirdi demediniz. Şimdi Ibu kusuru biz zahirî za
tı âlinize ait gördük eğer bu meseleyi tenvir buyurur
sanız, vazifenizi ikmal etmiş ben de sdze hizmet et
miş bulunurum. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Meclisi Âli yanlış mu
hakeme etmemde için bir şey tasrih edeyim. Müda
faa! Milliye Vekâletinde evvela bütçede mevzu tah
sisata güvenilerek bir çok şeyler münakaşaya vazolu-
nur. Borç tahakkuk ettirilir, ondan sonra ita emrine 
raptedilir, Maliyeye gidilir. Acalba bugüne kadar mu-
amelei lâzıması yapılmış, üta emri verilmiş, Paşa Haz
retleri bir iş gösteröbiiirler mi? 

REFET PAŞA (Devamla) — Üç defa bu suali so
ruyorsunuz. Suat Bey, Hamdi Bey ve arkadaşlarının 

yaptığı 40 bin liralık hir iş viairdır. Bunun parasını 
ancak geçen sefer 500 bin lira meselesinde işi sağlam 
kazığa bağlayabildik. Benim geldiğimin ferdasında 
yapabildiğimiz 80 hin takımlık hir iş vardı. Evvelki 
rakamla 120 bin takımlık elbise eder, değil mi efen-» 
dim. Bu 80 bin takım elbisenin işini ancak geçen gün 
konuştuktan sonra ancak 'bu 80 hin takım elbisenin 
dörtte birini bir şeye hağlıvaibiMik. Diğer mukave
leleri bilmem ne bey... Ben günün birinde belki eli
mize para geçer diyerekten takıntı olsun diye imza at
tım. Hatırıma gelenleri daha karıştırırsam daha na
mütenahi şeyler bulacağım. Yalnız 120 bin kat elbi
se eğer ben Miidafai Milliye Vekil olduiktan sonra 
'benim Müdafaai Milliye Vekili olduğum günler Sa
karya günlerindedir. Eğer onların parası verilseydi o 
elbiseler, 120 bin kat elbise bir iki ay sonra gelecek
ti. Ve bu da kâfi idi. 

REİS — Efendim beş dakika teneffüs! 

» X » ••»" 

İKİNCİ CELSE 

Açıhna Saati : 4.15 

REİS : Adnan Bey 

KÂTİP :' Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

REİS — Celseyi açıyorum. Fevzi Paşa Hazretle
ri izahat vermeye devam etmek istiyorlar. 

FEVZİ PAŞA HAZRETLERİ (Erkânı Harbiyeti 
Umumiye Reisi) (Kozan-) — Efendim, Erzurum Me
busu Salih Efendi biraderimizin bahsettiği mektuba 
dair izahat vermek istiyorum. Sonra malûmatımı arz 
edeceğim. Şimdi mektup meselesinin bize ait aksamı
nı arz edeceğim. Salih Efendinin verdiği mektubun 
tabiî imzasını Lâzım gelen tahkikatı yaptırmak üzere 
cepheye... Lâkin kendim bir tahkikat yaptım. Oku
dum. Ne gibi şeyler vardır diyerekten gayet basit 
bir nokrasını gördüm. Cephede yanlış anlaşıldığını 
anladım. Diğer kısmı da öyle yanlış anlaşılmış ise... 
Mektup diyor ki cephede İstiklâ} Madalyası alanla
rın ve taltif edilenlerin kısmı küllisi geriye, karargâh
lara mensuptur; Cephede pek az vardır... Kıta isim
leri yazUmamahdır. Halbuki malûmu âliniz kuta isim
lerinin yazthnamasının en büyük sebebi, düşmanın ni

zamî harbi anlamaması içindir. Filân alay falan ta
bur dersek düşman her şeyimizi anlar. Hangi fırka
mız var, hangi alayımız var. Düşman bunları yan ya
na getirince meseleyi anlar. Daima, hatta postalara 
bile birer numara verdik. Düşman zarflan mektupları 
aldığı zaman anlamasın diye. Bu her orduda yapılan 
bir şeydir. Demefcki bunda hata ettiğine nazaran', mek
tubun diğer aksamında da hata etmek ihtimali vardır. 
Binaenaleyh tahkikat yapıyoruz, maaşların muntazam 
veriime'si: Bunda hakîkaten 'biraz şikâyetler olda Hat
ta ordu kumandam şikâyet etti. Kumandanın şikâ
yetinde 3 ncü Kolordu çok maaş almış, diğeri alma
mıştır, diye söyledi. 3 ncü Kolordunun havalesinin 
verildiğini zannederim. Zonguldak ve haval'isidir. Bu
ra havaleyi derhal tediye ediyor. Diğer havalesi veri
len aksamın ahvali daha zayıf bulunuyor. Ondan geç 
kalıyorlar. Maliye Vekiline bu cihetler yazıldı. Bi
naenaleyh bütün havalât orduya gidiyor ve ordu ta-
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lafından tesviye olunmaiktadir. Maaş meselesi ileri 
geri hallolurtmuştur. 

BİR MEBUS — Geriler de böyle mfcfir? 
FEVZİ PAŞA (Devamla) — Hep böyledir. Cephe 

maaş almadıktan sonra hiç bjr taraf almayacaktır. 
Sonra efendim mektup meselesi. Filhakika efen

diler mektup meselesi seyyar orduda gayet müşkil-
dr.r. Çüriki bir kere kstaat sabit değiüdiir. Efrat bazan 
bu fırkada, bazan başka bir fırkaya gider. Kolordu
daki cüzütam başka tarafa gider. Bilhassa Sakarya 
Muharebesinden sonra bir ço'k yeni teşkilât ve tadilat 
yapıldı. Ordu arasında bir çok kıtaat Şimalden Cenu
ba, Saiktan Garbe gitmiştir. Aileleri adamlarının ner-
de olduğunu bilıip layıkıyla mektuplaşmaları ve mek
tupların dalaşa dolaşa bir çok teehhürlerim meydana 
gelmesi bundandır, ikincisi efendiler, mektupların 
efratın eline verilmeden evvel okunması lâbüütür. Bu 
Harbi Umurmide böyle olmuştur. Hatta bütün mun
tazam devletler ne yazacaklarına dair basma bir kart 
verirler. Yalnız sıhhatteyim, afiyetteyim diye kartlar
da yazılıdır. Başka bir şey yapmazlardı. Çünkü bu 
suretle bazı tcşvikat olur ve böyle bir mektubun da 
Verilmemesi veya silinmesi lüzumu katisi vardır. Bu
gün ordumuzun kısmı mühimmi nakliyat hususunda 
gayet müşk'ilât içindedir. Ordumuzun kısmı mühim
mi tabiî Ankara ahalisinden değildir. Kastamonu'
dan var, Bolu'dan var, Sinop'tan var, Sivas'tan var. 
Gayet uzaklardan efrat vardır. On günden, onbeş gün
den evvel gekmez. Buradan da cepheye on günde gi
der. Demek ki yirmibeş günde gidiyor. Sonra cephe
de de tabiî ordudan kolorduya, kolordudan fırkaya, 
ve oradan oraya alaya tabura gidinceye kadar ve o 
nefer o mektubu aldıktan sonra - okuma bilmez - fa
kat okutup yazdırıp postaya koyuncaya kadar aradan 
bir ay daha geçer. Demek ki bir muhabere iki aya 
muhtaçtır. Bendeniz efendim seyyar postaların varidat 
ve irsalâtma baktım. Filhakika iki üç aydan beri te-
zayüt ettiğini gördüm. Kırk bin mektup gelmiş, kırk 
bin mektup gitmişken teşrinisani cetveline baktım 
69 - 79 bin mektup cepheye gelmiştir. Bu halde ne 
oluyor. Demek efendiler, bir nefer iki ayda bir mek
tup alıyor, bir mektup veriyor demektir. Mesele bun
dan ibarettir. Şimdi acaba bu mektuplar efrat eline, 
ailelerine gidiyor mu? Bunu tetkik ettik. Bir kerre bu 
ayları tenkis etmek çaresi düşünüldü. Seri sahra pos
taları yapıldı. Bunda meselâ cepheye 10 günde gidiM-
yor. Şimendiferi beklemeyelim. Derezinle sevk ede
lim, dedik. Beş altı güne indirelim. Bunu yaptık ve 
mektuplar nerelere gidiyor? Meydana çıkartmak üze
re müfettişler gönderdik. Mektup gelmiş, buradan 

nereye gitmiş ve nereye takılmıştır. Efradın eline gi
dinceye kadar ne kadar zaman geçiyor. Bunları tetkik 
edip bize rapor verecekler. Eğer engelleri varsa ref 
edilecek, daha kolaylıkla gidecek. Sonra efendiler, 
cephede mektup yazmak için zabitler, onbaşılar, bölük 
em'Meri okuyup yazmak bilenler yardım ederler. Fa
kat geride bu yoktur. Dahiliye Vekilinin bu hususta 
söylediği veçhile ahzıasker şubesi yardım ettikleri gibi 
Dahiliye Vekiline yazdım. O da mektup odaları gibi 
bir takım mahaller teşkil etti. Bu suretle herkes oraya 
gelip meccanen mektup yazdıracak. Bu suretle mek
tup meselesini çoğaltmak istiyoruz. Aldığımız haber
ler de bunu teyit ediyor. İstatistikler bunu gösteriyor. 
Telgraf hakikaten çoktur. Hususi telgraflar şöyle dur
sun, resmiler bile postalarla gidiyor. Yani tel kifayet 
etmiyor. Bütün ordunun muhaberesine tabiî kifayet 
etmez. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Arkadaşlar, mevzuubahis olan meseleyi ten
vir maksadıyla bazı maruzatta bulunacağım. Heyeti 
Celilenizi bir kaç zamandan beridir fevkalâde renci
de eden, müteessir eden mesele, ordunun arzu edil
diği veçhile ilbas ve bütün nevakısının ikmal edilme
mesi meselesidir ve bunun bir çok esbap ve avamili 
münakaşa ve tenkit edilmektedir. Maruzatıma başla
mazdan evvel şunu arz edeyim ki, Başkumandanlık 
bütün işlerle yakından alâkadar bulunmakta ve bun
ları takip etmektedir ve Başkumandanlık kanunu na
zarı dikkate alınırsa muhatabı yegâne olarak yalnız 
Başkumandanı görürüz. Çünkü Başkumandan ordu
nun noksanlarını görür, vekillere ihtar etmezse mesu
liyet doğrudan doğruya kendine aittir. Bu itibarla ge
rek Müdafaai Milliye Vekâletinden ve gerek Erkânı 
Harbiyei Umumiye Vekâletinden istizaha lüzum yok
tur. Bütün istizah doğrudan doğruya Başkumandanlık 
makamına aittir. Böyle olmakla beraber şimdiye ka
dar Heyeti CeÜlenize saydığım vekâletlerden vuku 
bulan istizahatınıza Başkumandan tarafından hiç bir 
cevap verilmedi. İstizahta serbest bıraktı. Vekili me
sulleri dahi Huzuru Cefilenİ7dc tamamen izahat ver
melerini faideli addetti. Bundaki ndktai nazarı mut
laka bir makamı mesul etmek... cari mesailde tama-
miyle Heyeti Celilenizi tamamiyle tenvir edebilmesiy-
di. Teferruat üzerinde Heyeti Celilenize daha ziyade 
izahat veremem. Belki ben o kadar izahat vermeye 
kalkıştım. Fakat Başkumandanlık, vekilleri istizaha 
çektirmekle hakikaten müsamahada bulunmuş oluvor. 
Çünkü Müdafaai Millive Vekili, yap^ması mümkün 
olan şeyi yapmıyor, her hangi bir sebepten dolayı 
yapamıyorsa, Halbuki bunun aksine Başkumandan 
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kani olursa Başkumandan o vekile mevkiini daha iyi ı 
yapabileceği bir zata terk veyahut Heyeti Aliyenizin 
huzurunda o vekiMen şikâyet etmektir. İşte ancak 
böyle bir şflcâyet üzerine Başkumandanlık vekilleri 
istizaha çekebilir. Bu maruzatımla görülüyor ki, Mü
dafaai Millîye Vekili yapılması lâzım gelen şeyleri yap
mıştır. Bu maruzatımla görülüyor ki, Başkumandan
lıkta hâsıl olan kanaat bu şerait dahilinde ve bu im-
kânsızhik ve bu müşkülât içinde pek de imkân j 
Mevzuubahis olan meseleleri üç noktada telhis ediyo- i 
mm. Birisi; maaş meselesi mevzuubhis oldu. Yani 
ordular maaş alıyor mu, ne dereceye kadar alamamış
lardır? Acaba ordudan daha çabuk maaş alan var 
mıdır? Bu noktaya efendiler, yakından yaptığım he
saplarla vahidi kryasi olmak üzere bir rakam arz ede
ceğim. Görüyorum ki bütün Meclis ordudan Garp 
Cephesindeki ordu ve kıtaatı murad ediyor. Tabiî as
kerimiz yalnız bu değil. Başka taraflarda da vardır. 
Fakat hakîkaten düşmanla temasta bulunan Garp 
cephesi için bendeniz de yalnız mütalââtımı buna has
redeceğim. Yakından yaptığım kısa ve zaruri hesap 
üzerine yalnız» Garp cephesinin zabitan ve efrat ma
aşı bir ay için 833 000 liradır. Diğer tetk'ik hülâsa
sında Garp cephesi kıtaatı temmuzdan teşrinievvel ni
hayetine kadar maş olarak üç milyon alacağı var de
mek oluyor. Takriben üçbuçuk dört aylık alacağı var
dır. yani Garp üçbuçuk aydan beri maaş almamak
tadır. Dört aylık alacağı vardır. Yani Garp cephesi
nin maaşı verilememektedir. Hiç olmazsa memleket 
dahilinde bulunanların- düşman karşısında bulunan
lardan daha fazla maaş almamasını temin etmek için 
Maliye Vekiline adeta bir emir verdim. Garp cephe
sinden fazla hiç bir taraf muamele.... Fakat yine hu
zuru celiîenîzde yine itiraf edelim ki„„ tnfaz etmek
te israr edemedik. Çünkü Maliye Vekili bir gün bana 
dedi k'i Meclis maaşını alacaktır. Ben de hakikaten ar
kadaşlarımı tazip etmek ve müşkilât içinde brakmavı 
arzu etmezdim. Miktar büyük bir mani teşkil etmez
di. Fakat bunda bir takım mehazir bulunduğunu da 
nazarı dikkate alarak mümanaat edemedim. Bundan 
'bir takım mahazir tevellüt ediyor. Heyeti Celileleri 
maaş alınca memureyn de istiyor. Ana da müsamaha 
edince Ankara'da bulunan memureyrti askeriye de 
maaş.... cepheyi gösterdim. Fakat onların içinde öyle 
adamlar vardır ki meselâ top yapan, ve saire yapan 
fabrikanın müdürü vardır. Onlar da maaş alır. Yine 
Garp cephesinin muvafakatiyle geride bulunan mec-
ruhlbıe maaş vermek lâzım geldi. Hulâs bu emri tat
bik edemedik. Bugüne kadar çalışıyorum. Bir tam 
maş değil, nefere birer lira vermek için, bir miktar 

para verdirtmek için 420 bin lira vermek lâzım geldi 
ve her gün yene Maliye Vekiliyle beraber para bul
dun mu diyorum? Para bulamıyoruz. Belki temin 
edeceği 450 bin lira ile zabıtana dört aylık maşlarına 
mahsuben efrada da birer lira vereceğiz. Maaş mese
lesi böyle efendiler. Fkat memleket dahilinde belki 
dört ay maaş almamış ve belki daha fazla maaş alma
mış polis vardır, memurin vardır. Artik bunun tevzii 
nasıl olabileceğini ciddi olarak teemmül etmek lâzım
dır. Atmış olanlara hiç para verm'iyerek bugüne ka
dar almış, öteki dört aya kadar para vermeyeceğiz de
sek, hazin bir sefalete sevk etmiş olacağız. Almış 
olanlara daha az vermek, almayanlara daha çok ve
rerek telâfi etmek vardır. Gerek birinci tedbir, gerek 
ikinci tedbirin kabil olabilmesi için Maliyede para ol
mak lâzımdır. Onu Maliye Vekili izah etmiştir ve 
izah edecektir. Arz edeceğim mesele budur. Fakat 
hakikaten bizzat tesadüf... muntazaman maaş verile
memekten dolyı heyeti zabitanı fevkalâde mütehassis 
olduğunu, veyahut olabilmesi ihtimali olduğunu söy
ledi. Bunu korkunç buldum. Yalnız kumandan arka
daşlarıma rica ettim. Bunu bir mesele yapmasınlar. 
Ordu niçin maaş alıyor, almıyor. Mebuslar niçin alı
yor, geridekiler çok alıyor, mebuslar alryor, ordu al
mıyor. ̂ Orduya vermiyorsunuz. Bu kelime çok teker
rür ederse pek fena olur. imkânı maddisi varsa yapı
lacak bir şey yoktur. Hakikaten yapılacak... Dillimize 
dolamaktan tahaddüs edecek vahim neticeleri... ye o 
kumandanlara dedim ki; evet, ordu maaş almıyor, 
mümkün olduğu kadar para vereceğiz, ve her ka
naat... 

îkindisi ordunun ilbsı meselesi : Yani teçhizat ve 
sairesinden bahsetmiyorum. Efendim, Müdafaai Mil
liye Vekilinin öteden beri vermiş olduğu izahatta ve 
bilhassa bugün vermiş olduğu izahatta benim nokta
yı nazarımı... bir kerre bu son aya gelinceye kadar 
orduya birçok elbise verilmiştir. Meselâ, bu 76 bin 
kaput orduda var mı, yok mu, bu bir sene zarfında 
bu kaputları giymiş olanların kaçmış veya ölmüş 
olanları vardır. Hülâsa böyle bir rakam üzerine isti
nat ederek ordunun - ... sıfır farz etmek daha muva
fıktır. - Fakat asıl bizim istinat ettiğimiz, hepimizin bel 
bağladığımız rakamlar son aylarda Müdafaai Milli-

! venin sipariş dttiği ve eline geçebileceğini tahmin ettiği 
ve onların yekûnuna bakılırsa (416 000) kat elbise si
pariş olunmuştur. Fakat bu 416 000 siparişe mukabil 
Müdafaa MiMyenin eline geçmiş para beş yüz bin li
radan ibarettir. Müdafaai Milliye Vekili bütün esbabı 
maniaya rağmen şimdiye kadar tedarik ettiği elbise
nin miktarı 65 bin kadardır ve kaput olarak seksen-



î : 134 26 . 12 . 1337 C : 2 

iki bindir. Ariz ve amik hesap yapmayacağım. Mü-
dafaai Milliye Vekâletinin eline geçebilen kısmı na
zarı itibara geçebilmiştir. Ona mukabil sekseniki bin 
kaput ve saire ondan evvel beş yüz bin lira tamamen 
ele geçseydi ve tamamen sarf edilmeseydi bundan faz
la elbise... asıl bizim nazarı dikkate alacağımız rakam
lar daha büyüktür. Yalnız garp ordusunu nazarı iti
bara alarak 200 ve 250 bin insanı giydirmek mev-
zuubahis olmalıdır. 

Üçüncü meseleye geçiyorum : Bugün Garp ordu
sunu arzu ettiğimiz veçhile ilbas etmek için bu Mü
dafaa! Millîye Vekâletiniin sipariş ettiği ve ş'imdüye ka
dar gelmiş ve bundan sonra gelmesi lâzım gelen ra
kamlar üzerine daha yüz bin kat elbise kaput filan 
koyması lâzımdır. Bu sipariş edilmiş olan elbiseler 
temin edilmekle beraber yüz bin kat elbise için para 
düşünmek lâzımdır. Efendiler, bunun hesabını yap
tım. Efendiler, yalnız bu yüz bin kat elbise için beş 
milyon lira lâzımdır. Caket, kaput, çadır lâzımdır. 
Efendiler, seyyar ordu mevzubahistir. Taarruz mevzu
bahistir. Efendiler; bu fırsattan bilistifade Heveti Ali-
yelerini bu üçüncü nokta üzerinde bir hakikatten ha
berdar edeyim ve bu arz edeceğim hakikate nazaran 
gayemiz; mutlaka karşımızda bulunan Yunan ordu
sunu mağlun edecek derecede kuvvetli ve mücehhez 
ordu meydana getirmektir. Bu, gaye ile kendiliğinden 
tahassül eder. Halbuki her gün aldığımız malumata 
nazaran Yunan nizamı harbinde yapılan tadilât, ya
pılan teşkilât, ikmaller nazarı dikkate alınırsa bizim 
ordumuzda aynı derecede ikmali nevakıs Arka
daşlar, bunu da ariz ve amik tetkik ettim. Ordumu
zu matîuD dereceye isal etmek için, teçhizatı, elbisesi, 
estih'ast itibariyle, cephanesi itibarîyle bu teçhizatı 
itibariyle, kırk beş, elli milyon lirava ihtiyacımız var
dır ve bu sözüm Basıi Bey biraderimizin bir az 
yapılacak şey elli milyon liradır, bu para elimizde bu
lunduğu sırada fakat bunun da vakti zamaniyle eli
mize «ecmesi şarttır. İşte bu dakikada hiç olmazsa 
elli milvon liralık kredimiz olursa iki ay üç ay sonra 
karşımızda bulurtan Yunan ordusunu ezecek ve illâ 
bövle iğne ile kuyu kazmak kabilinden şevlerle uğra
şacak... Allanman rica edelim ve Cenabı Hak'tan daha 
iyi olmasını temenni edeceğiz. Bu kelimeyi ve bu de-
recei ihtiyacı şimdiye kadar hiç bir vakit Heyeti Âfö-
yenize bunu söylememek bir kabahat gibi telâkki 
eidrlivorsa sövlemek de bir isabet olabilirdi. Benim için 
yani ordudan bahis, ordunun ikmal olunduğu bahso-
lunduğu zaman ordunun yalnız elbisesi için değil: 
ordunun, maaşı için değil ve siresi iç'in değil, yalmz s:-< 
lahını topunu alacağız. Cephanesini alacağız, bunun 

için evvel ahir sizden elli milyon lira isterim. Maliye 
Vekili bunu düşünsün! Ve hepinizi ikna etsin. Başka 
çare yoktur. Bir defaya mahsus olmak üzere benim 
düşündüğüm şeyi arz edeyim. Bu parayı yani mas
rafı temin etmek için..... müşküldür. Onun için behe-
mahal hariçten temin etmek mecburiyetindeyiz. Ve 
mecburiyeti tatmin için de Fransızlarla bir şey yap
maya çalışıyoruz. Diğer taraftan Rus dostlarımızdan1 

bazı ihtiyacı temin etmeye çalışıyoruz. Bu mesaimi
zin ne zaman semere vereceğini tahmin etmek maat
teessüf kbil değildir. Eğer Akşehir mülakatımızda 
bizim üç milyon, on m'ilyon ihzaratımız.... gösterebi
lecek kabiliyetimiz olsaydı efendiler, bütün siparişatı 
yapabilecektim. Hatta iki hafta zarfında yüz bin kat 
bütün teferruaitiyle belki iki milyon. Fakat maattees
süf oradan Maliye Vekiline sordum, sonra istikraz 
mesaili mevzuubahis oldu. Ve hâlâ bahsoîmaktadır. 
Bütün bu izah ve istizahlar vaziyet hakkında birbiri
mizi. fakat behemahal filan, filan adamı kabul etmek 
istersek bir şey çıkmaz... mümkün olan sayü gayreti 
sarf etmişlerdir. Alâkadaran. Bu şerait dâhilinde daha 
fazlası müşküldür. Madde haline kalbolunduğu za
man bu değildir Netice zannolunduğu kadar sehil 
değildir. Maruzatım bundan ibarettir. Yani istizah 
fikrinden, havesinden sarfı nazar edelim ve bunun 
imkânlarını karıştırsın Bizi sık s*k tenvir etsin onu 
ortaya koyalım tetkike çalışalım. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Mü-
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinden böyle bir 
istizaha.. Başkumandan Paşa Hazretlerinin dokundu
ğu esas'ata dair arz., bendenizce hayatî ve en mühim 
meseledir. Maaşat hususunda müsavat yoktur, iza
hatı Paşa Hazretleri de bizzat verdiler. Müsavatsızlık 
bu memleket kurulalıdan beri temadi eden bir sil-
silei Vakayidir. Aldığım zaman yoktu, şimdi gene 
vök'tur. Vekâlete geldiğim zaman merkezde hiç müte
rakim maaş yoktur. Vilâyatı Şarkiye maaş almamıştı. 
Şimdi bu fasıla belki iki ay arasına girmiştir. İkisi ara
sındaki fasıla belki dörde kadar inmiştir. Çarei hase-
nesi... içerisinde imkânı yoktur. Çarei hakiki bol para 
ile mütedahil ... ve ondan sonra herkesi yürütebil-:. 
mektir Defaten kapatacak tedabir ele geçmedikçe 
tevazüne imkân... Paşa Hazretleri ordunun 3-4 ay
lık alacağı olduğunu vesaike ve malûmatı hesabiveye 
istinaden beyan buyurdular. İsmet Paşa Hazretleri
nin bu mesaili konuşmak için buraya... Heyeti Ve
kile arkadaşımızın hepsinin hatırındadır ki ik'ibuçuk 
milyon... şimdi buna yarım milyon daha ilâve edil
miş bulunuyor. Bunun miktarı azalmıştır, îhtimalki 
kıtalar arasında müsavat yoktur. îhtimalki kolordu-
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fer arasında müsavat yoktur. Hatta buraya meeruhan 
veya sttvert saire 3e gelmişler gibi değil kolordular 
arasında dahî müsavat yoktur. Geçen seferki istizah
tan itibaren hakiki para olarak Müdafaai Milliye em
rine temin edilebilen paramın miktarı bir ay zarfında 
yani teşrinisaninin son günlerinde olmak üzere taah
hüdüm veçhile (500 000) liradan başka yüzelli bin li
ranın ve Antarya'da'ki taahhüde karşılik olmak üzere 
yatmlan iki yüz yetmiş bin lira; binaenaleyh yekûnu 
dokuz yüz bin liradır. Mükavelâtın ifa edilmesinin 
paratarm feMrinin tesiri vardır. Fakat bunun başka 
tesiri de vafdır. Bilhassa Cami Beyin bu mukavele 
meselesi bilhassa bu yalnız bu para meselesi değildir. 
İtalyanlar taahhüdünü ifa etmeye etti, asıl arz etmek 
îstediğim şey malî vaziyetimizdir ki, bunun muhtelif 
sebeplerinin bütün teferruatını Heyeti Celilenîze arz 
ettiğimi hatırlıyorum. Son zamanlarda, senenin iler
lemiş olan son günlerinde dahi malûmat, daha ipti-
dalarmdaki ndktai nazarımı teyit edecek vaziyettedir. 
Daima size yirmi, yirmibeş milyon lira... bugün de 
bövled«r. Müsaade buyurursanız 37 bütçemizi Muva
zene! Maliye Encümeniniz 37 senesinin tetk;lkatım ik
mal etmiştir. Devaîri müflkiye ve Müdafai M^H'iveve 
vterdiğiniz musaddak bütçesinin tahsisatının yekûnu 
yani muvazenei maliyenin devairi müîkiveve.... 

REŞAT BEY (Saruhan) — Malive Vekili Beyê  
fendinin 37 bütçesi hakkındaki mülahazatını tehir et
mesini rica ederim. Encümen intaç etmiştir. 

MALÎYE VEKÎLt HASAN BEY (Devamla) — 
Hulasaten söyleyeceğim, teferruatına geçmeyeceğim. 
Müdafaai Millryenin talep ettiği 12 milyon liralık bir 
tahsisatı munzama vardır. Tahrip edifen memaPke 
muavenet olmaık üzere maliyenin koyduğu tahsisat 
vardır. Diğer 16 milyonluk daha bir tahsisat ki, yekû
nu Müdafaai Milliyeye verdiğiniz pra tükenmiş oldu
ğundan onun için... Muvazenei Maliye Encümeniniz 
kabul etmek lüzumuna karşı bütçe yekûn itibariyle 
(91) milyon liralık bir bütçe sene nihayetine kadar... 
37 bütçesi. Varidat bütçesi hesap edilmiş yekûn ola
rak... su halde 35 milyon lira bir açık karşısındayız. 
Muvazenei Maliye Encümeniyle hali temastayız. Yal
nız Müdafaai Milliye Vekili Paşa son zamanlarda 
burada bulunmadığı için ihzar edilen bütçeleri bize 
daha verilmiş bulunmuyor. Varidat bütçesini de ha-
zniadık. Eğer muhtelif devairin verdiği erkâmı bu 
sene 338 senesine ait olmak üzere Müdafaai Milliye 
bütçesinin yekûn erkânımdan henüz haberdar deği
lim. Her halde yüz milyonu geçmesi lâzım geliyor. 
Tebşirat için çikmaldım. Derdi arz ediyorum. Varidat 
bütçemizi ikmal ettik. 8 senesi için varidatı muhakka-

kımız, kabul etmiş olduğunuz ve öteden beri lekâfif 
menbalarmda her türlü ihtimalâtı nazan dikkate ala
rak: knic sekiz milyon lira buluvoram. Bütün varida
tımız bumdan ibarettir. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Aşar dahi da
hil mi?.. 

HASAN BEY (Maliye Vekifli) (Devamla) — 
Hepsi dahildir. Önümüzdedir, iki ay sonra geliyoruz^ 
Encumeniriizde oniki ondört kadar tekâlifi cedide lâ
yihası vardır. Bunlar henüz kesibi katiyet etmiş şeyler 
değildir. Bunlar da bir zarureti maliye olmak ve mem
leketin ihtiyacına bir çare olabilmek üzere kabuOünü 
nazan itibara alarak 338 varidat bütçeniz 59 milyon 
îira olacaktır. Şimdi bu mesele bir gece arkadaşları
mız arasında mevzubahis olmuş, bütün üryanîığryla... 
bendeniz aciz bir arkadaşınız olabilirim. Yaratmak 
kudretine malik değilim. Kanaatimi da söyleyeceğim. 
Mevcut menabü'mize nazaran bundan fazla vergi ko
paracağımıza da kani değilim. Mesaisi, miktarı nüfu
su malûm olan memleketimizden bundan fazla bir 
vergi koparmak fikrine de kani olanlardan değSrim. 
338 bütçemiz nihayet bu altmış milyon liranın, içine 
sflcışmak mecburiyetindedir. Halbuki Müdafaai Mil
liye bütçeniz, ordunun 37 senesinin hemen (9) ay zar
fında müdafaanın iktisap ettiği vüsat ve cesamet iti
bariyle 37 bütçesini kabul ettiğiniz takdirde Müda
faai Milliye bütçesine koymak üzere aldığımız para 
- 37 esasım aynen kabul ettiğimiz takdirde yani (57) 
buçuk milyonluk - 12.5 milyon liralık tekâlifi mun-
zamayı nazarı dikkate alıyorum... bütçesi olmak lâ
zım gelir. Bunun haricinde iki buçuk milyon... hep 
bilirsiniz ki tahakkuk eden varidatın tamamı senesi 
nispetinde tahsil edilmez. Hep bir açık kalır. Şu hal
de Müdafaai Milliye bütçenizi temin edebilecek 7 
esasına göre temin edecek bir yekûn varidata... arzu 
ettiği gibi on milyon liralığı sene iptidasında tatbika 
konulduğu takdirde bunun karşısında ne yapacağız? 
Evvel beevvel bunu düşünmek, Heyeti Âliyenize 
müspet bir tedbiri arz etmek Heyeti Vekilenizin bor
cudur. Halledemediğimiz meselede gelip birlikte me
seleyi halletmek için gelip Heyeti Celilenizle birlikte... 
diğer devaire paydos borusu çekmek lâzımdır, öyle 
tenkisatta bulunacağız ki, bütçemizi ancak kendi me-
nabii varidatımızla tevfik etmektir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Kabul değildir. 
HASAN BEY (Maliye Vekili) (Devamla) — 

Kendi şahsım itibariyle Paşa Hazretleri son seyyahat-
tan avdetten sonra bilhassa Yunan Ordusunun... ik
mal ederek ilkbahara ilk fırsatta hir taarruz etmek 
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ihtimaline... teçhizat ye nevakısı ikmal etmek için 
büyük bir paraya ihtiyaç olduğunu, para bulmak za
ruretinden bendenizi haberdar etti. Mevcut menabn-
rndzden çAarmak imkânı yoktur. Zaten açıklı bir büt
çe içerisinden çıkarıp yeniden vermek imkânı... bu
rcun akla gelen yegâne çaresi bu levazım ve mühim
matı harbiyeyi bize temin edebilecek bir istikraz yap
mak lâzımıdır. Para vermezlerse mühimmatı harbiye 
şeklinde olsun takarrür edecek fiyat esası üzerinden 
kabul etmek zarurîdir. Fakat bu da bir proje halin
dedir. Memlekette fevkaladeyi defaten izale edebil
mek için, yani bir an evvvel düşmanı çıkarıp memle
ketlimizde sulhu tesis*etmek için ve bir an evvel niha
yet vermek için bu tedbirleri düşünmekten... maale
sef Şarktan, Garptan bu vadide vukübulan teşebbüste-
rinrtiz henüz ümit halinde bile değildir. Binaenaleyh 
vaziyeti maliyemiz bu şekildedir. Bendeniz teşkilâtı 
Devlet; masarifi Devlet bu yükle bir sene daha git
mek imkânı... bu mikyas üzerinde yürümek şartiyle 
buyurun bir sene daha... esaslı icraat yapmak mec
buriyetinde bulunuyoruz. Kendi kanaatflna nazaran 
pek az zaman zarfrntia yapmak mecburiyetinde bu
lunuyoruz. Teferruatı hakkında Heyeti Vekile arka
daşlarımızla görüşüyoruz. Bu menbaı varidatla yü
rümez. Memleketin yapmak istediği bir çok... vardır 
'kî bunları yapabilmek için bu memleket fk'iyüz mil
yon liralık, senevi ik'iyüz miryon lirayı memleketin 
saadeti uğrunda gayet müfit... birbiriniden daha lâzım 
olmak şartıyfe ifası labüt olan ve yapılacak olan ma
sarifin, talep olunacak hizmetlerin, bunların hepsi
nin lüzumuna, memleket için terakki edeceğine ümit-
vanm. Hatve atmak imkânı maddisi bizim için yok
tur. Binaenaleyh memleketimize öyle bir şekil ver
mek mecburiyetindeyiz. Menabîi varidatımıza muva
fık. istilzam edeceği masarifi umumiye kendi mena-
biimize hasretmek. Pek çök geçmeyecek bir yekûna 
baliğ olabilecek olan teşkilâtı Devleti esaslı bir su
rette değiştirmek lâzımdır. Bir kaç defa arz ettim. 
Geçen akşam da lâzım oMu. Gene tetkikatı maaş, 
tahsisat... den'ilen masrafı bütçemize giren yekûnlar 
ordu dahil olduğu halde (45) milyon liradır. 42 - 45 
milyon liradır. Tabiî hepsi de dahil olduğu halde va
ridatı adftyemfc kırkbeş milyon liralıktır. Bittabi bu 
vaziyette evvelâ memleket memurin maaşatını günü 
günlüne... mübayaatta bulunmayacak, tesisatta bulun
mayacak memurine maaş verecektir. Yapılabilecek 
kısım tabiî memurin maaşatmın karşılık kısmı olan 
paradan ifraz suretiyle yapılıyor demektir. Fiiliyatın 
istilzamı ettiği tedahülü gâh maaştan yapıyoruz, gâh 
tahakkuk eden masraftan yapıyoruz. Bendenîzce bu 

I maaşı bu memleket veremez. Bu tahsisatı fevkalâdeyi 
I bu memleket veremez ve bundan maada seferberlik 
I zammı, cephe zammı,, makam maaşı, daha söyleyeyim 
I efendiler; efradını beşer fira ve saire veremez. Gayrı 
I kabili telif vaziyetlerdik. 

I EMİN BEY (Bursa) — Mebuslarına ikiyüzer lira 
I veriyor. (Gürültüler) 

I HASAN BEY (Maliye Vekili) (Devamla) — Bi-
1 naenateyh masarifi umumiyemiz az çok menabii umu-
I miyemize göre şekli idarede tensikat, sistemlerde te-
I beddül, maaşatı bu derecelere indirmek... hiç olmazsa 
I atiyi kurtarmak Beyefendi... aç kaldık diyorsunuz. 
I Heyeti Celifenjze takdim edileli yedinci aydır. Çalış-
I madiğini söylemiyorum. Vakayı buna mani oftnuştur. 
I Muvazenei Maliyenin bu maddesinde yekûn maaş 
I ve tahsisatın yüzde otuzunun katma dair bir madde 
I vardır. Onu da arz edeyim, ki, tenkisi maaş tekfif bu-
I raya gelen mazbata reddi mealindedir. Ruznamede 
I dahildir. Bir haddi asgar&i vardır. Arz ediyorum. 
I Müdafaai Milliye de Maliye de, Dahiliye de, diğer 
I vekâletler de haddi asgariye inebilmek için ne yap-
| mak lâzım gelirse kanun yaparak teklif halinde orta-
I ya koymak mecburiyetindesiniz. Binaenaleyh gerek 
I Müdafaai Milliye Vekili, gerek diğer vekâletler de 
I bunlar atılmakla beraber maaşatı da, varidatı da, tah-
I sisatı da tenzil etmek zarureti vardır. Altmış milyon 
I liradan fazla on para temin edemem. Eğer bundan 
I fazlasına... ben maalitiraf elini öperek bugün çekili-
I rim. 

I (Dosyada mevcut ve nerede okunduğu tespit edi-
I İçmeyen takrirler) 

I Riyaseti Celileye 
I Müzakere kâfidir, ruznameye geçilmesini teklif 
I eylerim. 
I 28 Kânunuevvel 1337 
I Erzurum Mebusu 
I Mustafa Durak 

I Riyaseti Celileye 
I Hasan Beyin vürudunda lâzım gelen malûmat 
I alınmak üzere şimdilik bu müzakerenin kifayetim 
I teklif eylerim. 
I Dersim Mebusu 

Celâl 

I Maarif, Seriye, Hariciye vekilleri ile Meclisi Âü-
I den veya bu encümenlerle irşaıd encümenden icabe-
I den zevatı bilintihap irşaıd meselesi hususunda esaslı 
I bir teşkilât ihzar ve Meclise arzetmek üzere memur 
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kılınmalarını ve gayri resmi esaslı ve islâmî bir gazete 
ve neşriyat yapacak bir heyet intihabını teklif eyle
rim. 

(Alınmadı) 
Mersin 

Selâhattin 
1. Tevfik Rüştü Beyin teklifinin kabulü ile he

yeti umumiyeye şevkine; 
2. İrşat Encümeninin faaliyete şevki ve bu en

cümene Erkânı harbiye ve matbuattan birer aza ter
fiki. 

(Nazarı itibara alındı). 
Trabzon 
Hüsrev 

Riyaseti Celi leye 
Madde 1. — Ordunun en mübrem ihtiyacından 

olan kaput ve elbisenin iştirası için Müdafaai Milliye 
Vekâletinden şimdiye kadar nerelere ve kimlerden 
müteşekil heyetler gönderilmiş ve bunlar ne miktar 
para verilmiş ve verilen mebaüğa mukabil ne miktar 
elbise iştira ve orduya irsal ve teslim edilmiştir? 

Madde 2. — Bu heyete ne vakit gönderilmiş ve 
elyevm bunların nezdinde Müdafaai Milliyenin ne 
miktar parası kalmıştır?' 

Madde 3. — Şitamn şiddetle hükümran olduğu 
şu güne kadar ordunun bir kısmı mühimmi halâ ka
put ve elbisesiz kalarak nakabili tahammül bir surette 
şedaidi şitaye maruz bulunduğu muhakkak olduğu
na göre bu meseleyi mühimmei hayatiyenin şimdiye 
kadar ihrnalindeki esbab nedir? 

Madde 4. — Ordunun temini muvaffakıyatına baş
lıca hadim olan vesaiti nakliyesinden bir kısmı mü-
himminin sırf teseyyüp ve ademi takayyüt ve ihmal 
ile mahvü ifna edilmiş olduğuna nazaran elyevm ve
saiti mevcude temini maksada kâfi olacak derecede 
ikmal edilmiş midir? Edilmemiş ise esbabının ikma
line ait ne gibi tedabire tevessül edilmiştir ve şimdiye 
kadar bu babtaki teşebbüsatın semerei ciddiyesi ne
den iktitaf edilememiştir? 

Madde 5. — Orduya hakiki bir kudreti taruziye-
nin ifası ile düşmanı külliyen kahrul tedmir için or
dunun ikmali lâzım gelen nevakısı neden ibaret ise 
Müdafaai Milliye Vekilinin ve Erkânı Harbiye Umu
miye Reisinin hemen Meclisi Âliye aleî-infirat beyan 
eylemeleri muktazıdır. 

Balâdeki suallere Müdafaai Milliye Vekiliyle Er
kânı Harbiyei Umumiye ve Heyeti Vekile Reisleri
nin cevap vermelerini teklif eylerim. 

Malatya 
Lûtfi 

Vaziyeti Maliye hakkında encümeni mahsusun 
hâslı eylediği fikir ve malumatın encümen mazbata
sına ilâvesi suretiyle Heyeti Umumiyeye arzını teklif 
eylerim. 

18.12. 1337 
İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
İrşat iki suretle olur. Bilhassa acilen bugün bizim 

memleketimizde yapabileceğimiz irşat manevi ve mad
didir. 

Manevi kısmı : Rüessai Mülkiyeye maksadımızı 
izah suretiyle umumi talimat verilir ve takip etmeleri 
mecburi tutulur. Bunlarda müftüler ve müdafaai hu
kuklar vasıtası ile mahali ulemai islâm veya bu işi 
yapabilecek sair zevat vasıtası ile yaptırılmalıdır. 

Maddî kısmı : Mahalinde hükümeti mahalliyenin 
adilâne icraatını temin etmek, halkı ızrar eden ava-
mili ortadan kaldırmak, eğer bu mıntakada hariçten 
propagandanın gelmesi melhuz ise ve orada asayiş
sizlik mevcut ise hükümeti mahalliyeye yardım ede
bilecek en iyi vasıtanın şimdilik İstiklâl Mahkemesi 
olduğuna kaniim. Binaenaleyh müzakere kâfi ise hu 
susatı sâlifeyi teklif ederim. 

(Alınmadı) 
18 Kânunuevvel 1337 
Lâzistan Mebusu 

Osman 

Riyaseti Celileye 
Ordunun takviyesi ve muhtaç olduğu teçhizat ve 

tesîihatın ikmali mücerret para ile mümkündür. 
Meclisi Âünin vaziyeti maliyemizi bilmesi ve ona 

göre kati bir tedbir ittihaz eylemesi lazımdır. 
Maliye Vekilinin tercihan vaziyeti maliye hakkın

da izahat vermesini teklif eyleriz. 
Biga Çorum 

Hamdi Sıddık 
Trabzon Üsküdar 

Recai (Okunamadı) 
Lâzistan 

(Okunamadı) 

(Heyeti Umumiyece izahatın tekaddümü arzu 
edilmemiştir.) 

(Encümen Maliye Vekilini dinleyecek) 

Riyaseti Celüeye 
İngiliz'lerin vilâyatı şarkiyemize yapmış oldukları 

ve yapmak istedikleri propagandaya mukabele edil
mek ve aynı zamanda bu havalide murakabe ve tefti -

— 546 — 



İ : 134 26 . 12 . 1337 C : 2 

şatı lâzimede bulunmak üzere havalii mezküre ahva
line bihakkın vâktf ve bir mevkii mahsusa sahip bu
lunan Van Mebusu Haydar ve Genç Mebusu Dr. 
Haydar Beylerin memur edilmesini keyfiyetinin tahtı 
kararı alınarak Heyeti Umum iyeye arzını teklif ede
rim. 

18 Kânunuevvel 1337 
Bursa Mebusu 

Operatör 
Emin 

Riyaseti Celileye 
Dahili, harici propaganda ve irşadın sureti icrası 

hakkında talimatname yapacak olan heyetin aynı za
manda cemaati islamiye teşkilatını da nazarı itibara 
?İması elzemdir. 

Bu babta 12 senelik tecrübem neticesi olan ma
lumatımı heyete arzetmek üzere takririmin nazarı 
itibara alınmasını istirham öderim. 

Erzincan Siirt 
Osman Fevzi (Okunamadı) 

Van 
Haydar 

(Alınmadı) 
Gerek dahili, gerek harici propagandalarımızda 

ihtilâf yoktur. Bu meselenin icrası iki şekilde kabili 
icra: 

1. Meclisten ve mütehassıs zevattan ait olduğu 
vekâletlerle tevhidi mesai edecek meselâ 5 kişilik bir 
heyetin mahsusun intihap ve tayini; 

2. tçinde bulunduğunumuz vaziyetin levamatından 
olan propaganda işinin tanzimi meselesinin dahi 
esası kabul olunan harp komitesine tevdii: 

Müzakere kâfi ise 2 suretten birinin kabul olun
mak üzere meselenin reye vazını teklif ederim. 

Nazarı itibare alınmadı. 
İzmir 

Yunus Nadi 

Müfettişi umumilik teşkilâtının harp komitesine 
raptı tehlikelidir. Memlekette idarei askeriye tesisini 
istihdaf eyler. Müfettişi umumilik teşkilâtı ise ayrıca 
idarei, fenni bir teşkilât olacaktır. Bunun şimdilik 
masraf bahanesi ile tehiri, Müdâfaai Milliyeyi temin 
yolunda asayiş ve emniyeti memleketin alâkasını na
zarı itibara almamak demek olurki bittabi doğru de
ğildir. Dahiliye Vekilinin noktai nazarını sormak 
doğru değil mi? 

18 . 12 . 1337 

ZEKÂ1 BEY — Harp komitesimln teşekkülü hak-
kında'ki proje hakkında muhalif mütalâa dermeyan 
eyletmiştir. Vekillerin mesul» yetinin ref ödiktiğini be
yan eylemişrJLr. 

VASIF BEY — Tekâlifi Maliyeden nakledMm?-
mıiş hububat ve mevatdı iptidaiydi sa'i reden Malüyeys 
müdeıvtver Sc,ısım. 

Müidâfaai M'iilıiye Bütçesıimden lediyesi zaruri ba-
[ kıyıei talhsisat nedir? 

»>-o« 

— 547 - . 




